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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 06 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az albizottság tagjait, 
köszöntöm az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat és mindazokat, 
akik az egyes napirendi pontok tartalma miatt úgy gondolták, hogy érdemes a 
mai albizottsági ülésen jelen lenni! Az albizottság tagjai felé fordulok – 
hárman vagyunk itt: Kónya Péter, Horváth István és jómagam az albizottság 
tagjaként –, és formálisan először a javasolt napirendhez kapcsolódóan 
kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ezekről a napirendi 
pontokról tartsunk ma egyeztetést, aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú, így ez a napirendtervezet most már napirendként 
kerül megtárgyalásra.  

Tájékoztató az Olasz Rizling névre kiírt pályázatról 

Az első napirendi pontunk a tájékoztató az Olaszrizling névre kiírt 
pályázatról, annak mibenlétéről, hogy hol tart, hogy mi a következménye, és 
sok minden, amivel ennek a névváltoztatásnak a következményeként esetleg 
számolni kell. Tudjuk, hogy a Balaton-felvidék, Csopak környékén Jásdi 
István úr indította el az én információm szerint ezt az elképzelést. A 
közhírekből azért most már csepegtek hírek, hogy záruló félben van a 
névajánlat, ha jól értettem, ez lezárult, négy-öt ajánlott név maradt 
versenyben, s a többi, de mi a folytatás? És talán az előzményekről, az 
indíttatásról és az elképzelésről is hallhatnánk ennek a névváltoztatásnak a 
kapcsán. Úgyhogy köszöntöm Jásdi István urat, és megadom neki a szót. 
Kérem, hogy a nyomógombot majd nyomjuk be, ha beszélünk, a jegyzőkönyv 
rögzítése miatt. 

Jásdi István tájékoztatója 

JÁSDI ISTVÁN borosgazda: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottsági 
Tagok! Az elnök úr információi nem pontosak. A pályázatot és az Olaszrizling 
név alternatív nevére vonatkozó pályázat kiírását három balatoni társadalmi 
szervezet kezdeményezte, amelyekben valamennyiben benne vagyok én, mint 
ahogy benne van ezekben a Légli úr is és majdnem minden balatoni borász, a 
Balatoni Kör, a Rizling Generáció és a Csopaki Kódex.  

Nem szeretnék nagyon csak a pályázatról magáról beszélni, mert az 
Olaszrizling szerintem egy olyan téma, ami kicsit többet ér annál, mint hogy 
egy alternatívnév-pályázatra szűkítsük a mai napi beszámolót, kicsit olyan 
lenne, mint a Parkinson-törvény: amikor ég a ház, akkor az igazgatóság a női 
vécében található vécépapír minőségéről kezdene tárgyalni. Az Olaszrizling 
körül is ég a ház sok tekintetben, egyébként nemcsak az Olaszrizling, hanem a 
Balaton-felvidék szőlői körül is ég a ház.  

A Balaton-felvidék, sokkal inkább, mint a Balaton déli partja, 
elsősorban az Olaszrizling hazája. A Balaton-felvidéknek – a felvidékbe 
beleértem én egész a Somlóig terjedő területet, sőt Zala megye egyes részeit is 
– egy csomó olyan specifikus problémája van, ami egyidejűleg a területé, a 
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községeké és az Olaszrizling problémája is, hiszen az ország Olaszrizling-
termelésének jó 50 százaléka ezekben a hegyközségekben zajlik. 

A problémák között vannak olyanok, amelyeket megoldhatnak a 
gazdák, gazdálkodók, és vannak olyanok, amelyekhez semmi közük nincsen, 
vagy nagyon kevés közük van, és nagyon kis befolyásuk van a megoldásra. 
Elaprózott a birtokszerkezet, a kárpótlás óta ez a helyzet semmit nem javult, 
ráadásul a Balatonnak ezen az oldalán, szemben a Dél-Balatonnal – 
beszéltünk erről Ottóval is, és tudom, hogy a Dél-Balatonon nincs ilyen 
probléma – a szőlők látják a Balatont, az a szőlő, amely látja a Balatont, az 
nyaralótelek, az a nyaralótelek, amely szőlő, szeretne nyaralótelekké válni, 
akkor is, hogyha nyilvánvalóan nem lehet beépíteni az egész Balaton-
felvidéket és az összes szőlőt nyaralókkal. Tehát mindenki, aki a Balaton-
felvidéken szőlőt termel, Olaszrizlinget termel, ezzel a kihívással szembesül, 
hogy míg az ország más területein 300 ezer és 3 millió forint között van egy 
hektár szőlő – vannak persze ennél lényegesen magasabb árért is –, addig a 
Balaton-felvidéken 10 milliónál kezdődnek és 50-60 millióig tartanak az 
ingatlanárak. Ez nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz a tényhez, hogy az 
Olaszrizling, ami száz évig a legfontosabb fehérfajta volt kishazánkban, száz év 
után elvesztette ezt a pozícióját, úgy tudom, hogy ma, tavaly óta, két éve a 
Bianka előtte van már, és ahogy a Bianka tör előre, és az Olaszrizling területe 
csökken, úgy csökken a Balaton-felvidék szőlőtermő-területe is. 10 ezer 
hektárról szoktunk beszélni, most a hegyközségi emberek, amikor beszélünk 
velük, már sokkal visszafogottabbak, most már csak 9 ezerről beszélnek, de a 
9 ezer hektárból is, ahogy egyébként az ország többi területén is, a területnek 
a feléről sem jön le szüreti jelentés, ahonnan lejön szüreti jelentés, annak a 
tekintélyes részéből sem lesz árubor, hanem egy 30 százaléka legalább bekerül 
a szüretelők pincéjébe, tehát magánforgalomba kerül csak.  

Az Olaszrizling sok problémája közül a neve talán a legkisebb, ezzel 
együtt nem lehet elmenni a mellett a probléma mellett, hogy ha az ember 
nemzetközi piacon az Olaszrizlinggel kereskedik, ha nemzetközi 
borversenyeken, boros rendezvényeken az Olaszrizlinggel megjelenik, akkor a 
Kárpát-medencén kívül tulajdonképpen egy rossz rizlingnek tartják, már a 
német neve is azt sugallja egyébként, hogy a Welschriesling, az a másik rizling, 
az nem az igazi rizling. Tehát tulajdonképpen mi itt, akik lelkesen isszuk 
Magyarországon – mert a jó hír az, hogy Magyarországon a piacon az 
Olaszrizling az elmúlt tíz évben rendesen lenyomta a Chardonnayt, a 
Sauvignon blanc-t, és tulajdonképpen a legkomolyabb mennyiségben 
fogyasztott fehér bor a mai napig – a Bianca nyilvánvalóan nem jelenik meg a 
palackokon, tehát az nem az, amivel dicsekszik a gazdája –, de látni kell azt, 
hogy a monarchia országai közül, ahol az Olaszrizling fő fajta volt, a 
szlovákoknál, a horvátoknál, nyilvánvalóan mindenhol más néven ma is a 
legfontosabb fajta, Ausztriában azonban, amikor 25 vagy most már 30 évvel 
ezelőtt kitört a glikol-botrány, akkor az osztrákok a saját szempontjukból 
nagyon ügyesen a Rajnai rizling mellett a Zöld veltelinit választották második 
fajtának, meggyőződésem szerint elsősorban azért, mert az Olaszrizlinggel túl 
sok környező országbeli konkurenciát is magukkal húztak volna, a Zöld 
velteliniről meg elmondható, hogy az a saját fajtájuk, nagyon kevés helyen 
termelnek rajtuk kívül komoly mennyiségben.  

Amikor az osztrákok elkezdtek a mi mértékünkkel vagy a mi 
mércénkkel hihetetlen összegeket költeni a bormarketingre már az uniós idők 
előtt is, éppen a glikol-botrány után, akkor ennek két eredménye volt, egyrészt 
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hogy az osztrák fajták, amiket a zászlóra tűztek – a Kékfrankos volt még 
nyilvánvalóan a kékfajta –, azok világkarriert csináltak. Ehhez a 
világkarrierhez hozzájárul az is, hogy nemcsak marketingre költöttek, illetve a 
marketingnek olyan elemei is vannak nálunk, mint a ruszti borakadémia, 
amely a világ borkóstoló elitjét képezi, a Master of Wine-okat, 
borakadémikusokat, és ezek számára az alfa és az ómega az, ami körülöttük 
van, tehát a vörösborban a Kékfrankos, fehérborban a két osztrák fajta, és 
bizony viszik magukkal az osztrákok által beléjük vert dolgokat, és a 
Welschriesling, az másodosztályú fajta ebben a közegben, amit nem tudunk 
hanyagolni. Tehát tulajdonképpen amikor megjelenünk valahol, meg akarunk 
jelenni a nemzetközi sajtóban, borbírálók között, Master of Wine közegben, 
akkor az első az, hogy legyintenek: tudjuk; jobb, hogyha nem tudják a fajtát, 
mint hogyha azt mondjuk, hogy az Olaszrizling.  

Magyar kollégáink éppen a Borakadémián a múlt héten, az öt Év 
borásza-jelölt közül három mondta azt, hogy kedvenc fajtára az Olaszrizling, a 
háromból kettő mindenképpen a névváltoztatás ellen van, de tavaly ugyanígy 
volt már szegény elhunyt kollégánk is, tehát gyakorlatilag az országban a 
népszerűségével és a nevével nincs baj, de ettől még nem gondolhatjuk azt, 
hogy az Olaszrizlinggel és ezzel a névvel messzire lehet jutni a világban.  

Ami egyébként egy kicsikét az Olaszrizling-termelőket még 
elbizonytalanította, az a magyar bormarketing elmúlt egy-két évi eseményei, 
ahol beszélnek fajtákról, beszélnek a Furmintról mint fő fajtáról, senki nem 
beszél az Olaszrizlingről, nyilvánvalóan nem azért, mert nem alkalmas rá, csak 
azzal, hogy elfogadtuk, hogy Tokaj számára Magyarországnak egy ilyen 
vezérszerepet kell biztosítani a piacra jutásban, a Tokaji aszúnak mint fő 
terméknek kellene vezetni ezt a piacra jutást, hiszen a franciáknál is a 
Bordeaux és a Burgundi vezeti a piacra jutást, és a többiek a nyomukban 
nagyon szépen bekerülnek utána a piacra, úgy elfogadtuk gyakorlatilag…, nem 
fogadtuk el, de úgy történt, hogy ma mindenféle fórumon a Furmint szerepel 
mint zseniális magyar fajta, és úgy tűnik, az Olaszrizlingre se pénz nem lesz, 
se más.  

Ebben a helyzetben, miután évente tartunk most már a hatodik-hetedik 
éve ilyen „Olaszrizling szerintünk” című rendezvényt nálunk a pincében – 
nem kell elmondanom azt, hogy mindenféle támogatás nélkül –, ahol 
megjelenik harminc Olaszrizling-termelő, és a harminc Olaszrizling-termelő 
bemutatja a hatvan borát, az első este végigbeszéljük a fajta helyzetét, az 
évjáratot, azokat a dolgokat, amiket zárt körben meg lehet beszélni, a második 
nap pedig egy sétálós, kóstolós nap, amikor az ember örömmel látja, hogy az 
országban változatlanul népszerű a fajta. Ebben a közegben és ezen a 
harmincfős első napi vacsorán hét éve mindig felveti valaki ezt a kérdést, hogy 
de mi a fenét kezdjünk ezzel a névvel, ami egy rossz rizlinget jelent a világ 
számára. Mondom, nem a névvel van a baj, hanem azzal, hogy az osztrákok 
ezt sugallják lényegesen nagyobb piaci erővel, mint amivel mi valaha 
rendelkezni fogunk. És miután jelen voltak ennek a három szervezetnek a 
vezetői is ezen az „Olaszrizling szerintünk”-ön, megint elhangzott, és tény, 
hogy hárman felszólaltunk, és én voltam az, aki azt mondtam, hogy nem 
állapot, hogy hat éve mindig mondjátok, akkor írjatok ki egy pályázatot, ennek 
az a módja; hogyha úgy gondoljátok, hogy kell egy alternatív név, míg az 
eredeti hírhez senki nem akar nevet változtatni, az alternatív név nem azt 
jelenti, hogy bárkire rá akarják tukmálni, hanem aki nem akar az 
„Olaszrizling” névvel tündökölni, és nem akarja használni a lényegesen jobban 
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csengő – ezt is a Master of Wine-októl tudjuk – „Grasevina”-t vagy… a „Laski 
rizling”-et talán nem, mert az majdnem pontosan a szinonimája, az 
használhasson egy olyan nevet, amit akar.  

Kiírták a pályázatot, a pályázatra fél év alatt beérkezett háromszáz, 
meglehetősen buta név, abból kiválasztottak – megint csak nem a 
jelenlétemben, de kénytelen voltam tájékozódni, amikor idejöttem – három 
olyan nevet, amely háromból kettőt én magam nem tartok alkalmasnak, azt 
hiszem, az egyik a „Nemes”, hogy „Nemes olaszrizling”, hiba is egyébként a 
„Nemes” kiválasztás a hármasba, azért, mert van egy Nemes olaszrizling nevű 
fajta Magyarországon, és úgy tudom, a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy 
ennek egy elemét egy másik fajta számára felhasználjuk. Ráadásul a „nemes” 
magyarul még jelent valamit, de abban a pillanatban, hogy azt mondom: 
„nemes”, a világ számára semmit, még csak nem is hangzik jól. A következő a 
„Mandula”, ami nagyon jól hangzik, de egy hülyeség, mert mindenki a 
magokra gondol róla, hiába van valami asszociáció az Olaszrizlingben, a hibás 
Olaszrizlingben megtalálható kesernyével. A harmadik pedig egy nagyon 
egyszerű és semmilyen asszociációt nem jelentő, legfeljebb a hangzásban van 
asszociáció, az „Oris”, ez gyakorlatilag az, amit a hordóra szoktunk ráírni, 
hogy: „O. ris.”, mert nem írjuk ki, hogy „Olaszrizling”, mert az hosszú.  

Amiről ma szó van, az az, hogy a három névből az egyiket a három 
szervezet, úgy tudom, elő fogja terjeszteni alternatív névként használható 
névnek az Olaszrizling számára. Az Olaszrizling számára azonban a megoldás 
nem a névben van, hanem olyan dolgokban, amelyek meghaladják az 
Olaszrizling-termelők lehetőségeit, és a tisztességes felvásárlási árakban – 
mert pillanatnyilag azt azért látni kell, hogy a szőlőfelvásárlási árak 
Magyarországon nem Ausztriánál, nem Champagne-nál, ahol tudjuk, hogy 
3 ezer forint körül van most a felvásárlási ár, nem Ausztriánál, ahol ezer euró, 
de Szlovákiánál is rosszabbak a magyar felvásárlási árak –, ez az első pont, 
amin változtatni kellene, és amiben bízunk, hogy valamit tehet talán a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A másik az, hogy a birtokstruktúrában a 
védett szőlőövezetek kiterjesztésével – egy-két ilyen területen önkormányzati 
kezdeményezésre már megtörtént – egyértelművé kell tenni az ott élők 
számára, hogy ez nem építési telek, és nem is lesz az. Az a rossz tapasztalat, 
hogy előbb-utóbb minden az lett, hiába mondott bárki bármit, és a 
honfitársaink hajlamosak elhinni húsz év után, hogy mindig úgy volt, hogy 
mondták, hogy nem lesz, aztán mi lett, és miután 10 millió helyett 50 millióba 
kerül az építési telek a szőlővel szemben, mindenki kivár, tehát ezekből nem 
lesznek birtokok sem.  

A rossz hír az, a harmadik vagy a negyedik, hogy értékesítési 
szövetkezeteket kellene létrehozni, gépszövetkezeteket, mert túl kicsik a 
birtokok, ezeket akár állami eszközzel is lehetne támogatni, és meg lehetne 
őrizni tulajdonképpen a Balatonon és az ország többi részén is, hiszen azért az 
egerszóláti Olaszrizlingnek nincs párja, csak a csopaki, tehát vannak egészen 
kitűnő helyek Magyarországon, ahol ugyancsak sokra értékelik ezt a fajtát.  

Én azt hiszem, hogy a helyzet a fajta számára meg az azt termelő 
gazdák számára megérett valamifajta beavatkozásra. Az elmúlt év 
felgyorsította az eseményeket. Az, hogy Füreden és Csopakon jégkár és 
fagykár volt, Badacsonyban fagykár volt, és egy nagyon szerencsétlen állami 
kommunikációval bevezetett aranyszínű, ezek gyakorlatilag olyan katasztrófát 
jelentenek ennek a ma már átlagéletkorában 35-40 éves Balaton-felvidéki 
ültetvénynek, ültetvényegyüttesnek a számára, ami azt vetíti előre, hogy 
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amikor ezeket a területeket kivágják – lesz, amit már idén nem fognak 
megművelni a jégkár sújtotta gazdák, mert nincsen pénzük a 
növényvédelemre –, akkor gyakorlatilag a 60-80 százaléka eltűnhet a Balaton-
felvidéki szőlőknek, ami Olaszrizlinggel együtt fog eltűnni. Ennyiben függ 
össze az eredeti címmel az, amit erről el tudtam mondani. Köszönöm szépen, 
ennyi volt, amit elmondtam volna.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előadásból megtudtuk, hogy nem Jásdi 
István az előterjesztő, de aztán megtudtuk, hogy mégiscsak ő (Derültség.), 
röviden. De nem baj ez, ez így van rendjén. Értettem természetesen, hogy a 
három civil szervezet volt az, amely hivatalos formában ezt megtette.  

Hadd kérdezzek meg egy valamit, mielőtt még megadnám a jelen lévő 
képviselőtársaknak a szót! Addig értettem, hogy három név maradt a 
szőlőben, és utána ennek mi a folyománya? Ki viszi majd ezt tovább jogi 
értelemben, ez bejegyzésre kerül, nem kerül, netán akinek az „Olaszrizling” 
névhasználat tetszik, az továbbra is így használja, vagy már csak az újat 
szabad használni, vagy a kettő párhuzamosan fut? Mit szólnak ehhez a 
nemzetközi szőlész-borász neveket nyilvántartó hatóságok, vagy mi is történik 
itt? Még erre ha esetleg válaszolnál, István, ha tudsz róla! 

 
JÁSDI ISTVÁN borosgazda: Van itt szerencsére borjogász, aki a kérdés 

egyik felére pontosabb választ fog tudni adni, mint én. Mindenképpen 
alternatív névként írták ki a pályázatot, ami azt jelenti, hogy senki számára 
nem lesz kötelező. Feltételezésem szerint a magyarországi kommunikációban 
nagyon kevesen térnének át, de egy külföldi kommunikációban 
használhatóbbá lehetne tenni a másik nevet is. Ennyi az, amit én hozzá tudok 
tenni a kérdéshez, és szerintem Prónay urat meg lehetne kérdezni – nem 
készültél ilyenre? (Derültség.) – borjogászként. De Brazsil Dávid szerintem 
tud válaszolni.  

 
ELNÖK: Ezt a részét majd inkább én koordinálnám. (Derültség. – 

Jásdi István: De azért megráztam őket. – Derültség.)  
Most adnék lehetősége arra, hogy a bizottság tagjai és természetesen az 

albizottsági ülésen részt vevők hozzászóljanak ehhez a kérdéshez. (Jelzésre:) 
Kónya Péter jelentkezett elsőként.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm szépen. Már csak azért is 

kértem szót, mert én magam kezdeményeztem ennek a napirendi pontnak 
vagy témának a napirendre tűzését. Köszönöm szépen a tájékoztatót. Én azt 
gondolom, hogy fontos volt, hogy tisztába tegyük, miről is szól ez az egész, 
mert ami a médián keresztül átjött, az némi bizonytalanságra adott okot, mint 
ahogy az elnök úr sem, én sem tudtam, hogy most akkor ez milyen hatással 
lesz ez a kiírt pályázat. Ugyanakkor azt nem mondom, hogy jó volt hallani, de 
egy jó apropó volt ez arra, hogy beszéljünk a Balaton-felvidéki borászok és 
borgazdaságok problémáiról, és azt gondolom, hogy minden egyes olyan 
kezdeményezés, amely legyen akár civil, vagy akár a hatóságok részéről indul 
el abba az irányba, hogy meg kell menteni ezt a borvidéket, hiszen azt 
gondolom, hogy a történelmi borvidékeink közül az egyik legjelentősebb, és a 
fontos borvidékek közé tartozik, és az ott termelt borok, azt gondolom, hogy 
méltán nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismerésre 
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méltóak, ugyanakkor fontosnak tartom azt, hogy civil szervezetek is 
megpróbálnak valamit tenni azért, hogy megőrizzék azokat az értékeket, 
amelyeket ez a borvidék jelent. Különösen fontosnak tartom azt, hogy ebben 
részt vettek a fiatal borászok is, hiszen ez azt jelentheti, hogy adott esetben 
van jövője, nemcsak jelene és múltja van ennek a borvidéknek, hanem egy új 
ifjú generáció is beállt e kezdeményezés mögé és mellé, ami azt jelentheti, 
hogy itt azért nem kell annyira elkeserednünk, és van valamiféle 
optimizmusra okunk.  

Ugyanakkor én azt fontosnak tartanám, ha már valóban felmerül ez a 
dolog, akkor nemcsak egy borvidéknek kellett volna kezdeményeznie ezt, 
hanem akkor összefogva, azokkal a borászokkal együtt, akik Magyarországon 
rizlingtermeléssel és rizlingbor-készítéssel foglalkoznak, hogy ez ne egy 
beszűkült dolog legyen, hiszen így sokkal nehezebb lesz bármilyen módon 
érvényt szerezni, vagy egyáltalán elterjeszteni ennek az új névnek a 
használatát, ami, mint kiderült, mindenképpen fontos lenne, hogy találjunk 
egy új, alternatív nevet, bár én megértettem, hogy nem önmagában és a 
belföldi piacon nem a névvel van a probléma, de hogyha tényleg hosszú távon 
akarunk gondolkodni, akkor minden negatív reklám és minden negatív 
értékelése egy bornak nem segíti azt, hogy ezt a szőlőfajtát és ezt a borfajtát 
hosszú távon is meg tudjuk őrizni. Éppen ezért hogyha ez egy néven múlik – 
és mindannyian tudjuk, mit jelent ma egy név vagy egy reklám, pont a 
napokban a vizes világbajnokság kabalafigurájának a névválasztása kapcsán is 
láttuk, hogy hogyan lehet egy rossz nevet választani –, oda kell figyelni arra, 
hogy…  

 
ELNÖK: Másodszor! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Igen, másodszor ráadásul. Szóval erre 

nagyon oda kell figyelni, mert több kárt lehet okozni egy jó szándékú dologgal, 
hogyha nem járjuk körbe azt, és nem megfelelő annak az előkészítése.  

Nyilván marketingszakembereknek kell eldönteniük, hogy mennyire 
lesz jó ez az új névválasztás, vagy mennyire bevezethető a piacra, 
mindenesetre az kiderült, és számomra is kiderült egyébként különböző 
nemzetközi borkiállításokon és egyéb helyeken való részvétel után, hogy 
valóban az „Olaszrizling” név nemzetközi piacon nem nagyon eladható, nem 
egy keresett termék, és nehezen piacra vihető külföldön, éppen ezért célszerű 
valamiféle megoldást találni ebben. Én azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy 
ha sikerül meghozni a döntést, és ez egy olyan döntés lesz, ami valamilyen 
módon azért többségében a borászszakmában egy elfogadható névválasztás 
lesz, akkor ezt mindenképpen össze kell kötni egy bormarketing dologgal, 
hiszen anélkül az egész egy civil kezdeményezés, ami lehet egy jó 
kezdeményezés, de egy-két hónap múlva vagy fél év múlva vagy egy év múlva 
ez a kezdeményezés elhalhat. Most még volt valamekkora reklámértéke, tehát 
a sajtóban azért végigment, a magyar emberek értesültek erről, de hogyha ezt 
nem követi egy folyamatos utókezelése vagy folyamatos feltuningolása ennek 
a dolognak, akkor tulajdonképpen volt egy jó kezdeményezés, ami aztán 
ennyiben el is hal. Tehát ha ez nem kap egy megfelelő támogatást akár a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsától, akár egyéb, bormarketinggel foglalkozó 
állami szervezetektől, akkor ez egy ilyen kezdeményezés volt, mint ahogy 
nagyon sok civil kezdeményezésnek, jó szándékú kezdeményezésnek az lesz a 
vége, hogy aztán nem lesz belőle semmi.  
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Én arra biztatnék minden itt jelen lévőt, hogy egyeztessenek ebben a 
kérdésben, és adják meg a támogatást ehhez. Fontos, én azt gondolom, hogy 
ha főleg fiatalok részéről jönnek ilyen kezdeményezések, akkor azt érezzék, 
hogy mögéjük áll a szakma, próbálnak ebben segíteni, hiszen a jövőt az 
határozza meg, hogyha a fiatalok nem veszítik el ebben a dologban a 
lelkesedésüket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászóló? (Senki nem 

jelentkezik.) Én inspirálnám esetleg, hogy ha netán ez az ötlet, döntés 
befogadásra kerül akkor mi is itt a jogi helyzet? Erről valaki esetleg tud 
mondani valamit? Gál Péter helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. Mi 
a folyománya, ha netán ez befogadásra kerül?  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A folyománya az, hogy a szőlőfajták osztályba sorolásáról 
szóló FM-rendeletet kell módosítani, és ott az Olaszrizlingnek 
szinonimnévként lehet engedélyezni az új nevet. Ez azt jelenti, hogy a gazdák 
választhatnak, hogy az Olaszrizling nevet vagy pedig az új, majdan 
kialakítandó nevet használják-e.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kónya Péter még egyszer. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Csak egy kérdésem lenne. Védjegyként ezt 

nem kell levédetni? Tehát nincs ilyen jellegű, hogy a névvédjegyet levédetni? 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Ez 

egy lehetőség, de a kettő kizárja egymást. Tehát vagy egy védjegy, és akkor 
tartozik hozzá valami – a védjegynek is több típusa van –, vagy pedig egy 
szőlőfajta szinonimnév, ez ilyen helyzetben még az ötletgazdák döntési 
kompetenciájába tartozik.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Azt hadd kérdezzem meg, bocsánat, hogy 

melyik az erősebb egyébként. 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Attól függ, hogy mi a cél. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Nemzetközi szinten? 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Erre is ezt tudom mondani. A védjegy abból a szempontból lehet jobb, hogy a 
használat feltételeit meg lehet szabni. A fajtanév esetén is meg lehet végül is 
szabni akár jogszabályban is, vagy a fajtanév-változat esetén is végül is meg 
lehet szabni akár jogszabályban is, ám ez nem egy bevett dolog.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólási szándék? 

(Jelzésre:) Igen, Kiss Eliza doktor! 
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm. Egy rövid kiegészítést szeretnék tenni. Ha sikerült a helyettes 
államtitkár úr által mondott módosítással a jogszabályon keresztülvinni, meg 
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kell egyébként nézni a 2014-es rendeletet, mintha úgy emlékeznék, hogy 
negatívan szabályoz, tehát nem biztos, hogy a logikája az, ami most önöknek 
megfelelő lenne. Mindenesetre a NÉBIH-nél a növényes részlet, aminél 
ugyanúgy be kell jelenteni majd ezt a fajtát, a használatot, és akkor ők fogják 
vizsgálni a szinonimneveket vagy bármi mást. Csak azt mondom, hogy annak 
lesz azért egy viszonylag hosszabb eljárásrendje, hogyha jogszabály-módosítás 
és fajtahasználat, tehát nagyjából ha szeretnék jövőre, a szüretre már ezt 
feltüntetni, akkor érdemes elkezdeni, ezt akartam végül is mondani. 
Köszönöm.  

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

Brazsil Dávid főtitkár úr! 
 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Csak arra 

szeretném felhívni az itt lévők figyelmét, hogy a nemzetközi kötelezettségből 
adódóan a fajta új nevét be kell jelenteni az Európai Bizottságnak, amely a 
607/2009-es EU-rendelet felülvizsgálata folyamán egy EU-s fajtalistát kíván 
kiadni, valamint a továbbiakban be kell jelenteni az OIV-nek, a nemzetközi 
borászati hivatalnak és a CPVO-nak egyaránt, tehát ezeken is át kell 
futtatnunk ezt a fajta névmódosítást ezt követően. De ezek csak bejelentések, 
nem jóváhagyási kötelezettséget jelentenek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megköszönöm Jásdi Istvánnak, az 
1. napirendi pont előadójának a tájékoztatást. Az 1. napirendi pontot lezárom. 

A pálinkafőzdéknél megmaradt aszalvány gyümölcsök mint 
melléktermékek további hasznosítására vonatkozó 
lehetőségek 

A 2. napirendi pontra térnénk rá: a pálinkafőzdéknél megmaradt 
aszalvány gyümölcsök mint melléktermékek további hasznosítására 
vonatkozó lehetőségek. Szintén Kónya Péter úr volt a napirendi pont 
ötletgazdája. Azóta egy picit már tájékozódtam – már elnézést, hogy itt 
felvezetem a jelenlévőknek –, először nem nagyon értettük, hogy miről van 
szó, hogy miért jelent ez problémát egyáltalán, és amit én laikusként 
megértettem, az röviden az, hogy az aszalványon érlelt pálinkáknál a törvény 
előírja, hogy mennyi a literszámhoz minimum szükséges aszalvány-
kilogramm mennyiség, amelynek a következtében majd aszalványon vagy 
ágyon érlelt pálinkának lehet majd nevezni. Ez rendben is van, csak ez az 
aszalványmennyiség végül nem kerül mind felhasználásra esetleg a 
palackozásnál, hiszen egy-egy palackba sokszor tesznek egy-egy ilyen 
aszalványt is, viszont a jövedéki szabályozás miatt ez egy olyan termék, amely 
a jövedékiség körébe vont, tehát ezzel nem lehet akármit tenni. Na, de mit 
tegyen vele a gazda, a főzdés, aki ezt a terméket előállította? És itt volt az a 
pont, hogy nem egyértelmű talán – ha jól értettem a felvetést –, nem 
egyértelműen kideríthető, hogy mit is tehet ilyenkor vele a tulajdonos. Azóta 
már egy egész izgalmas válfaját is láttam, épp a PNT elnöke, Mihályi László 
mutatott be egy terméket, amely nagy betűkkel arra hivatkozott, hogy ez egy 
olyan aszalvány… egy pálinkás termék… nehezen tudom megfogalmazni, egy 
élelmiszerről volt szó, ezt tisztázzuk, amely azon alapult, hogy egy ilyen ágyon 
érlelt pálinkából az aszalványt kivéve ők utána zselébe, csokiba és mindenbe 
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begöngyölték, majd pedig forgalomba hozták, különösen nagy betűkkel 
szerepeltetve rajta, hogy pálinka is van benne, ez pedig tudjuk, hogy egy 
izgalmas szó, mert ezt levédettük száz helyen is, hogy ne használhassa bárki. 
Itt tehát megindult egy termékmegjelenés is aközben, miközben mi ezt 
próbáltuk volna itt rendezgetni, vagy meghallgatni az érintetteket.  

Elnézést ezért a mondvacsinált és botcsinálta felvezetésért, de magam 
így foglaltam össze, hogy akkor tényleg van miért foglalkozni most már ezzel a 
kérdéssel, indokolt volt Kónya Péter előterjesztése. Két előadót nevesítettünk, 
Demeter Zsuzsát, régi kedves vendégünket látom, Bogdányi Viktort is, 
valamint a Pálinka Nemzeti Tanács részéről Mihályi Lászlót, azt kérem, hogy 
megosztva legyenek szívesek ebben a 2. napirendi pontban előterjesztőként 
szerepelni. Én a minisztérium képviselőjének adnám meg először a szó.  

 
DEMETER ZSUZSA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor Bogdány Viktor kollégámat 
kérném meg a válaszadásra.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  

Tájékoztatók 

Dr. Bogdány Viktor  

DR. BOGDÁNY VIKTOR jövedéki adóügyi referens (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Albizottság! Ez a kérdés, azt 
mondhatom, több jogterületet is érint, és nyilván ezekből én itt csak a 
jövedéki szabályokról fogok beszélni, illetve még egy kiegészítést is fontosnak 
tartok így a mondandóm előtt: hogy amit én itt el fogok mondani, az 
szándékom szerint az új jövedéki szabályozásra fog vonatkozni, ami majd a 
jövő év április 12-jén fog hatályba lépni. Persze lehet beszélni a hatályos 
jövedéki szabályokról is, de azt gondolom, hogy erről már annyira nem 
érdemes szólni, mert néhány hónap van előttünk ezzel, tehát érdemesebb az 
új szabályokról beszélni.  

Mit lehet a jövedéki szabályok szerint kezdeni ezzel a viszonylag magas 
alkoholtartalmú aszalvánnyal? Igazából ezt az adott adóraktár-engedélyesnek 
kell eldöntenie, illetve annak kell eldöntenie, hogy mire van piaci igény. Ha jól 
látom, a további hasznosításra vonatkozik itt a napirendi pont címe. Én ebbe 
nyilván nem értem bele a megsemmisítést, mert az nem tekinthető 
hasznosításnak, de ezen túl magát ezt az alkoholos aszalványt, hogyha van rá 
piaci igény, akkor természetesen eladhatja az adóraktárnak az engedélyese, 
mivel azonban ennek a terméknek vagy ennek a mellékterméknek – attól 
függően beszélhetünk melléktermékről vagy termékről, hogy mi a 
felhasználása, mi a célja ennek a terméknek, hogyha nem további 
kereskedelmi felhasználás a cél, akkor én azt gondolom, hogy 
mellékterméknek hívhatjuk igazán, viszont hogyha értékesíteni akarja az 
adóraktár engedélyese, vagy fel akarja használni valamilyen terméknek az 
előállításához, akkor, azt gondolom, egy termékről kell beszélnünk –, tehát 
hogyha így önmagában alkoholos aszalványként akarja értékesíteni az 
adóraktár engedélyese, akkor jövedéki szempontból ez valószínűleg adózottan 
történhet csak, ugyanis ennek a terméknek, 1,2 százaléknál magasabb az 
alkoholtartalma, márpedig ilyen esetben ez egy olyan alkoholterméknek 
minősül, amely nem a klasszikus alkoholtermék-vámtarifaszámok vagy KN-
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kódok alá van besorolva, hanem egy más KN-kódos terméknek fog minősülni. 
Ilyen esetben is úgy történik az adózás, hogy az alkoholtartalom szerint kell 
adót fizetni, és itt a nehézség az, hogy meg kell határozatni az 
alkoholtartalmát, ami lehetséges, de azért ez nem egy olyan egyszerű feladat, 
mert az ágyazás többféle gyümölccsel és többféle pálinkával történik, és én azt 
feltételezem, hogy az egyes aszalványoknak eltérő lesz az alkoholtartalma, így 
igazából mindegyiknél külön-külön kellene megállapítani az alkoholtartalmat, 
ami nem lehetetlen. Egy lehetőség azt, hogy így értékesíti.  

A másik lehetőség, hogy valamilyen élelmiszeripari termékhez 
használja fel alapanyagként. Ez az előállítás történhet az adóraktárban is, sőt 
igazából… Tehát jövedéki szempontból az a lényeges, hogy akkor következik 
be mentesülés az alkohol után fizetendő jövedéki adó alól, hogyha a 
végtermék élelmiszeripari terméknek az alkoholtartalma 5 százalék alatti. Én 
feltételezem, hogy édes sütemény meg ilyesféle termékek alkoholtartalma ez 
alatt lesz, tehát bekövetkezik a mentesülés. Ez nemcsak jövedéki kérdés, 
hanem az élelmiszer-szabályozás szempontjából is meg kell felelni egy 
bizonyos feltételrendszernek, hogyha ezeknek az adóraktár engedélyese meg 
tud felelni, akkor ilyen felhasználást is választhat az alkoholos aszalványhoz.  

Illetve természetesen a jövedéki szabályok szerint lehetőség van arra is, 
hogy ezt lepárolják, és az aszalványból csináljanak párlatot, aminek megint 
van egy másik szabályozási oldala: ezt már nem lehet majd pálinkának hívni, 
mert nem gyümölcsből készült, de szeszesital néven persze lehet forgalmazni, 
ez nem jövedéki kérdés, de jövedéki szempontból ugyanolyan adót kell fizetni 
utána, mint akár a pálinka után, viszont valószínűleg kell utána 
népegészségügyi termékadót is fizetni. Röviden azt gondolom, hogy ezek a 
felhasználási lehetőségek vannak az adóraktárak előtt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor Mihályi Lászlónak adnék szót.  

Mihályi László 

MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Viktor nagyjából összefoglalta. A termékleírás és a pálinkatörvény 
nem teszi lehetővé, hogy ebből pálinkát főzzünk, tehát maximum párlatként 
lehet forgalomba hozni. Én még nem nagyon találkoztam olyan főzdével – 
próbáltam utánajárni az utóbbi időben –, amely párlatot készít ebből, inkább 
megsemmisíti mindenki, mert nem tud vele mit kezdeni. Egy főzde 
kezdeményezte, úgy tudom, azt, hogy ezzel foglalkozzunk, illetve ők vetették 
fel ezt a gondolatot, ők mézben vagy mézzel leöntve szerették volna ezt 
forgalomba hozni, de egyelőre ők sem nagyon találnak rá piacot. Az a termék, 
amit pedig az elnök úr említett, az egy zselés termék, a nevének az volt felírva, 
hogy: „ehető pálinka”. (Derültség.) Ez nagyon szép, csak ezt nem lehet így 
használni, tehát azért attól függetlenül, hogy ők ezt ráírták, ez nem szabályos.  

A konyakos meggy mintájára lehetne ilyen bonbonokat készíteni belőle, 
de én azt gondolom, hogy nagyon sok aszalvány keletkezik ahhoz, és nem 
hiszem, hogy annyi bonbont el tudnának készíteni a főzdések, és szerintem ők 
nincsenek is arra felkészülve, hogy ott helyben ezt megoldják. Minden egyes 
ágyazásnál más és más alkoholfokkal ágyaznak, vagy majdnem minden főzde 
más alkoholfokkal ágyaz, és nem mindegy az, hogy maga az aszalvány 
mennyire volt megszárítva. Tehát minden egyes ilyen tételnél külön kellene 
megállapítani az alkoholfokot, ami, azt hiszem, eléggé megnehezíti ezt a 
dolgot.  
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ELNÖK: Kérdezem a NAV munkatársait, hogy van-e bármilyen 

információ, amit ezzel kapcsolatban szívesen közzétennének. Nincs kényszer, 
csak kérdezem, hiszen hallhatták itt a témát.  

Horváth Antal 

HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sokkal többet és újat én 
sem tudok hozzátenni. Amit mi a gyakorlatban tapasztaltunk, az 
tulajdonképpen ugyanaz, amit Mihályi úr is elmondott: vagy kiöntötték, 
megsemmisítették, vagy újrapárolták tulajdonképpen a terméket. Más jellegű 
felhasználásról hivatalosan sem írásban… szóban talán kaptunk megkeresést, 
de írásban még nem. De egyébként ugyanezek a felhasználási módok és 
lehetőségek vannak, amiket a minisztérium részéről is elmondtak. Egyebet 
nem tudok hozzátenni, köszönöm.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most kérdések, észrevételek 
következnek. (Jelzésre:) Kónya Péter! 

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót. Azért kezdeményeztem 

ennek a napirendre tűzését, mert hozzám azért jutottak el olyan információk 
– elsősorban egyéb élelmiszeripari termék felhasználásánál –, amiket ti is 
említettetek, volt ilyenre igény, vagy legalábbis próbálkozás, és nyilván azt 
kellene letisztázni, hogy mi az, ami piacképessé tehet egy ilyen terméket. Na 
most, amikor előjön az, hogy valóban egy ilyen 5 százalékos alkoholtermék 
mentén nem kell adót fizetni ez után, az nem biztos, hogy piacképes, tehát a 
probléma pont emiatt merült fel, hogy akkor lehetne ezt igazán értékesíteni, 
ha ez magasabb százalékú alkoholtartalommal rendelkezhetne, viszont itt 
valóban bejön a jövedéki probléma. Pont ezért is vetettem fel ezt, hogy 
kerüljön felmérésre, hogy mekkora ennek a piaci igénye, kell-e egyébként 
gondolkodni abban, hogy esetleg módosításra kerüljön a jövedéki törvény 
ilyen tekintetben, vagy lehet-e bármiféle tól-ig határt meghatározni ebben az 
esetben, vagy van-e ennek egyáltalán értelme, van-e ekkora piaca ennek a 
dolognak – nyilván ezt szakemberek kell hogy tudják. Ahogy én hallom, ezek 
szerint nincs akkora piaca, hogy érdemes lenne ezzel különösebben 
foglalkozni.  

Az biztos, hogy szemben az elnök úr állításával hogyha valaki általában 
aszaltpálinkát készít, akkor abból az aszalványból már nem nagyon raknak 
vissza az üvegbe, hanem egészen más gyümölcsöt raknak bele, mert az olyan 
szinten szétázik, hogy az esztétikai tartalmát tekintve nincs értelme belerakni 
az üvegekbe. Tehát vagy nyers gyümölcs vagy más aszalt gyümölcs kerül bele, 
nem az, amivel egyébként magát az ágyazást elkészítették a pálinkánál, mert 
olyan szinten szétázik már maga a gyümölcs, hogy azt általában nem szokták 
belerakni a pálinkába, ahogy én tudom, de… 

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Szólhatok? 
 
KÓNYA PÉTER (független): Csak egy gyors kérdés, utána majd lenne 

majd egyéb felvetésem.  
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MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Azért rakják bele 
ugyanazt az aszalványt, mert ha egy friss aszalványt tennének bele, akkor az 
alkoholfokát elvinné. 

 
KÓNYA PÉTER (független): Igen, pont ezt akartam felvetni egyébként, 

hogy számos probléma volt az elmúlt időszakban pontosan az ágyas 
pálinkákkal, tehát a NÉBIH több olyan pálinkát talált az elmúlt időszakban a 
polcokon, amely nem érte el a 37,5 százalékos alkoholfokot, pont annak 
következtében, hogy nehéz is kiszámolni egyébként, mert mint ahogy itt szóba 
kerül, az aszalvány gyümölcsöknek adott esetben más-más lehet az 
alkoholtartalma is, hiszen nem mindegy, hogy egy körtét, egy szilvát vagy 
éppen egy barackot rakunk-e a pálinkába, mert mindegyik más cukorfokkal 
rendelkezik, más alkoholfokkal rendelkezik, hogyha ágyazzuk.  

Pont ezzel kapcsolatban, tehát ha már ez így napirendre került, akkor 
szakemberekkel konzultálva is előtt az, hogy a jövőben annak a problémának 
az elkerülése érdekében, hogy úgymond 37,5 százalékos alkoholfok alatti 
termékek kerüljenek a boltok polcaira, célszerű lenne megfontolni azt is – 
nyilván önöknek, nektek is kell ezen gondolkodni, vagy elmondani, hogy van-e 
erre lehetőség, vagy kell-e ilyet csinálni –, hogy már a pálinka lefőzésénél 
gyakorlatilag nevesíteni kellene azt, és ezt nyilván akkor jogszabályban is 
rögzíteni kell, hogy mely pálinkából kíván a pálinkafőzde a jövőben ágyas 
pálinkát készíteni, és ennek megfelelően magasabb alkoholfokra… Tehát meg 
kellene határozni egy magasabb alkoholfokban, amire le kellene főzni a 
pálinkát, hogy ha éppen azt a pálinkát ágyazza gyümölccsel, akkor nem tud 
lemenni a 37,5 fok alá, már magán a polcon.  

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Elnézést, ezt most 

is magasabb alkoholfokra főzik le, tehát most általában egy főzdében 60 és 
70 fok között vagy még magasabban tárolják a pálinkákat, és ágyazás után 
állítjuk be az alkoholfokot. Na most, épp akkor van probléma, ha újból 
beleteszi az aszalványt – tehát nem azt az aszalványt teszi bele, amin már 
előtte volt –, mert az az aszalvány el fogja vinni az alkoholfokot. A NÉBIH és a 
vámlabor között egy egyeztetés folyik pont ezekről a 37,5 fok alá csúszott 
termékekről, hogy ezt most hogyan is kell értelmezni éppen. A pálinkatörvény 
vagy az uniós rendelet szerint a 37,5 fok alattit nem lehet pálinkának hívni, és 
most azon megy a vita, hogy a plusz-mínusz ágyasnál másfél százalék, ha jól 
emlékszem, az lefelé ilyenkor érvényes, vagy nem érvényes. De ez nem azért 
van, merthogy túl alacsonyra főzik a pálinkát, ez egy hígítás utáni állapot ez a 
37,5 fok. Tehát most a NÉBIH és a vámlabor éppen ezt egyezteti, az egyik 
szerint lefelé is kell értelmezni az eltérést, a másik szerint pedig nem, 
merthogy a másik törvény azt mondja ki, hogy 37,5 fok alattit nem lehet 
pálinkának hívni, és itt nem a mérési bizonytalanság értéke számít bele.  

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

Bogdány Viktor! 
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR jövedéki adóügyi referens (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Bocsánat, szeretnék reagálni erre az 5 százalékos 
megjegyzésre. Ez az 5 százalék onnan jön, hogy európai uniós irányelvben van 
megszabva, hogy milyen esetben alkalmazható mentesség ilyen 
élelmiszeripari felhasználásnál. Az alkoholos csokoládé esetében ez 
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8 százalék, egyéb élelmiszernél pedig 5 százalék, tehát hogyha Magyarország 
megpróbál e fölé menni, akkor uniós jogszabályi korlátozásokba ütközne bele. 
Azt gondolom, hogy erre igazából a megoldás az, hogy aki ilyen terméket akar 
csinálni, annak fel kell mérnie, hogy ennek milyen költségei vannak, tehát bele 
kell számolnia bizony a jövedéki adót is, a népegészségügyi termékadót is, 
meg az előállítás költségeit is, és akkor fel kell mérnie, hogy olyan áron ez 
piacképes lesz-e. Hogyha igen, akkor bele lehet vágni, de hogyha úgy látja, 
hogy nem, akkor nem tanácsos belevágni. Köszönöm.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legalább a lehetőségek tárházából kaptunk 

némi ízelítőt arra, hogy nem egyszerű az ügy megoldása, ha jól értettem. Nem 
tudom, hogy szakmailag egyébként mit csinálnak jelenleg az aszalvánnyal a 
főzdések… 

 
KÓNYA PÉTER (független): Megsemmisítik.  
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Megsemmisítik. 
 
ELNÖK: Ühüm, tehát jelen esetben a megsemmisítés az egyértelmű út. 

Akkor legalább most tisztázódott, hogy akinek élelmiszeripari célú 
továbbhasznosításra van netán ötlete, akkor minimum mi az az ösvény, 
amelyen elindulhat, és mivel kell neki számolnia az adózás, a jövedékiség és 
minden szempontjából.  

Ha nincs további kérdés ehhez a napirendi ponthoz (Senki nem 
jelentkezik.), akkor én ezt lezárom.  

A szőlészeti és borászati munkáknál a munkaerőhiány 
felszámolásának és a közmunkaprogram hasznosításának 
lehetőségei 

A 3. napirendi pont előadója éppen kiment telefonálni, úgy láttam, 
úgyhogy megkérem a titkárságot, hogy legyenek szívesek szólni a helyettes 
államtitkár úrnak, hogy ő következne. (Horváth Zoltánné elhagyja az 
üléstermet. – Rövid szünet. – Dr. Simon Attila István az ülésterembe lép.)  

A 3. napirendi pont a szőlészeti és borászati munkáknál a 
munkaerőhiány felszámolásának és a közmunkaprogram hasznosításának 
lehetőségei. Amikor ezt a napirendi pontot megindítottuk Wille-Baumkauf 
Márta kezdeményezésére, de a jelenlévők mindannyian értik ennek a 
problémának a kialakult helyzetét, akkor még nem tudtuk, hogy a parlament 
egy külön, önálló vitanapot is fog majd ezzel a kérdéskörrel, nem konkrétan a 
mezőgazdaság, hanem egyáltalán a foglalkoztatás kérdéskörével kapcsolatban, 
ami a múlt héten szerdán – ha jól emlékszem – le is zajlott, egy nagyon 
jelentős, mintegy 8 óra hosszás időtartamban. Egy szélesebb körű területet 
ölelt át az a vita, de a foglalkoztatásról volt szó döntő többségében, és mint 
ahogy ennek a címében is és a vitanapon is többször elhangzott, most nem 
arról vitatkoztunk, mint 5-10-15 vagy 20 évvel ezelőtt, hogy a 
munkanélküliség helyzetének leküzdése, és ezért tegyen meg mindent a 
kormány, az ellenzék, a foglalkoztatók, a munkaadók és mindenki, hanem már 
a munkaerőhiány egyes jelei is megjelentek a különféle ágazatokban, tehát 
majdnem azt merjük mondani, hogy egy gyökeres fordulat állt be a 
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munkanélküliségből eljutva a munkaerőhiány úgynevezett jelzett 
problémaköréig. Mondhatnám, hogy egy kellemesebb problémával küzdünk, 
de ez nem jelenti azt, hogy az érintetteknek ez a probléma ne lenne most 
megoldandó, mármint hogy eddig a munkaerő-felesleges láttuk a 
szabadpiacon, most pedig egyes szegmensekben és egyes időszakokban 
esetleg munkaerőhiány léphet fel.  

Ennek a problémakörnek a meghívott előadója most dr. Simon Attila 
helyettes államtitkár úr a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Megadom a 
szót. 

Dr. Simon Attila István tájékoztatója 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Csatlakozva az elnök úr által felvázoltakhoz egy kicsit messzebbről indítanék, 
néhány számadattal terhelném önöket, és aztán természetesen majd 
megpróbálok néhány konkrétumot mondani a napirenden lévő témával 
kapcsolatosan is.  

A néhány számadat a következő: 2010 óta nagyságrendileg 680 ezer új 
munkahely jött létre Magyarországon, ennek körülbelül a kétharmada, 
460 ezer a versenyszférában, a többi részben a közfoglalkoztatásban, illetve 
ideszámítjuk természetesen a külföldi munkavégzést is. A foglalkoztatási 
rátánk – ez talán még jobban szemlélteti – a 2010-es 54,6 százalékról 
67,1 százalékra emelkedett, sőt hogyha a 20-64 éves korosztályt nézzük, akkor 
72,1 százalékra. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert elvileg a teljes 
foglalkoztatottság, amit szeretnénk elérni, a 75 százalékos foglalkoztatási 
rátánál áll be. Egyébként a férfiak foglalkoztatása már nagyon közel van 
ehhez, mert a férfiak foglalkoztatása 72 százalékon áll, a hölgyeké 60 százalék 
körül van, tehát ott van egyébként még egy nagyon komoly kihívás, hogy 
hogyan tudjuk ezt a foglalkoztatási rátát magasabbra tornászni.  

Néhány számadat a munkanélküliség kapcsán. Pont talán tegnap jelent 
meg a legfrissebb munkanélküliségi adat: 4,7 százalék a szeptember havi 
munkanélküliségi ráta – ezt megint, azt gondolom, abszolút értékben is 
mindenki érezheti –, 26 éve, a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony 
munkanélküliségi ráta Magyarországon. De ha azt mondom, hogy ezzel az 
Európai Unión belül a harmadik legalacsonyabb munkanélküliségi rátát 
produkálja a magyar gazdaság, azt gondolom, ez sokkal inkább kifejezi azt, 
hogy milyen szintet értünk el, és reményeink szerint még nem ez a legjobb 
adat, amivel találkozunk.  

Igazából problémáink, most már lassan majdhogynem azt mondom, 
hogy minden ágazatban ugyanez, ugyanebből az okból fakad, hiszen 
lényegében aki akar és tud dolgozni, arra azt lehet mondani, közgazdasági 
értelemben mindenképpen, hogy ma a munkaerőpiacon van, és nagyon kicsi 
az a halmaz, amelyből még a munkaerőigényt ki lehet elégíteni, arról nem is 
beszélve, hogy az a munkaerő, amely potenciálisan rendelkezésre áll, az 
készségekben, képességekben, mentális, higiénés, szociális és egyéb 
szempontok szerint nem vagy nem feltétlenül felel meg a munkáltatói 
elvárásoknak. Kettő: földrajzilag nem ott van, ahol a munkaerőigény 
jelentkezik, tehát halmazelmélettel élve nem metszi, vagy csak nagyon kis 
helyen metszi egymást a két halmaz. A harmadik szempont pedig az, hogy 
ezek az emberek alulmotiváltak, fogalmazhatok úgy is, hogy motiválatlanok, 
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magyarán szólva nem akarnak dolgozni, illetve a munkának nyilván a – 
mondjuk – könnyebbik felét fogják meg.  

Itt a címben szerepel a közmunkaprogram. Most nekem nyilván nem 
tisztem, meg nem is volna ildomos úgy, hogy nincs itt Hoffmann helyettes 
államtitkár úr, a közmunkaprogramot kritizálni, az azonban a 
Nemzetgazdasági Minisztérium szempontjaiból nézve, illetve a munkaerőpiaci 
szempontokból nézve egyre inkább látszik, hogy a közfoglalkoztatási 
programnak a jelenlegi mértéke már valóban, nem általánosan, de valóban 
nagyon sok helyen akadályát képezi az elsődleges munkaerőpiacon felmerülő 
igények kielégítésének. Ha a közfoglalkoztatásban lévő átlag 230-250 ezer 
személynek megnézzük a képzettségi szintjét, akkor azt látjuk – 
nagyságrendeket szeretnék csak mondani –, hogy 50 százaléknyi személy az, 
akinek nincs meg még a 8 általánosa sem, vagy maximum 8 általánosa van, 
100-110-120 ezer ember ezen a képzettségi szinten van, és az a felett lévő 
50 százalék az, akinek vagy szakképzettsége vagy nagyon szűk mezsgyén 
felsőfokú végzettsége van, de itt is nagyon komoly mentális, higiénés és 
szociális problémák vannak. Nyilvánvaló tehát, hogy ez a 220-250 ezer ember 
biztos hogy ebben a mennyiségben vagy ebben a méretben nem lehet, nem 
lenne integrálható az elsődleges munkaerőpiacra. Vita van azon, hogy 
körülbelül mekkora az a hányad, amely integrálható lenne, az óvatosabb 
becslések az egynegyedét, a kicsit bátrabbak az egyharmadát mondják, de az is 
több tízezer ember, és ha emellé hozzáteszem azt, hogy a hivatalosan 
bejelentett betöltetlen álláshelyek száma 60 ezer körül van, akkor megint azt 
mondhatom, hogy körülbelül pont ott vagyunk, legalábbis a nagy számok 
alapján, hogy volna az a felszívó erő az elsődleges munkaerőpiacon, amely ki 
tudná ezeket az embereket szedni a közfoglalkoztatásból.  

Azért vagyok egy kicsit kellemetlen helyzetben, mert a kormány 
megrendelt Varga miniszter úrtól egy előterjesztést, amely pont azt taglalja, 
hogy melyek azok a szabályozási vagy gyakorlati problémák, amelyeket mi 
ilyen akadályozó tényezőnek látunk, és miután ez az előterjesztés már 
elkészült ugyan, de még csak abban a munkaváltozatban van meg, amely 
természetesen nem jutott el a kormányig, ezért én ebből olyan túl sok 
konkrétumot nem tudok elmondani; annyit mindenképpen, hogy tényleg 
összeszedtük a létező összes, hozzánk bármilyen úton-módon eljutott, 
egyébként többnyire vállalkozásoktól, érdekvédelmi szervezetektől, 
lényegében bárhonnan, az Agrárgazdasági Kamarától érkező problémalistát, 
ezt csokorba gyűjtöttük, és próbálunk rá egy megoldási javaslatot, vagy ahol 
lehet, több, tehát alternatív megoldási javaslatokat vázolni.  

Egy nagyon érdekes szempont – ez szerepel lényegében a meghívóban 
is – az egyszerűsített foglalkoztatás, tehát az idénymunka szerepe, jellege. Egy 
furcsa helyzet van, ugyanis addig, amíg a mezőgazdaság mint ágazat 
foglalkoztatottsági mutatója évről évre növekszik, és most újra elérte a 210-
230 ezer főt – ez egyébként egy nagyon intenzív növekedés az elmúlt években 
–, addig azt látjuk, hogy az idény jellegű munkában… Ebben az egyszerűsített 
foglalkoztatásban négy csoportot különböztetünk meg: a mezőgazdasági, a 
turisztikai, az alkalmi, illetve a filmipari statiszta munkaköröket, és 
kigyűjtettem, és azt látjuk, hogy addig, amíg 2014-ben – nyilván a nyári négy 
hónapban, a szeptembert nagyvonalúan nyári hónapnak tekintem – 70-
75 ezer, ’15-ben 65-70 ezer, míg ’16-ban 60-65 ezer volt az átlagos 
mezőgazdasági idénymunkában alkalmazott személyek száma, természetesen 
azoké, akiket bejelentettek az egyszerűsített foglalkoztatás keretében. 
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Miközben tehát van egy jól látható, statisztikailag egyértelműen kimutatható 
növekedés magában az ágazatban az állandó foglalkoztatottak számát 
tekintve, addig azt lehet mondani, nyilván ez még nem lehet trend, de az 
ténykérdés, hogy az utóbbi három évben évről évre mintegy ötezer fővel 
átlagban, havonta átlagban csökken az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
munkát végzők száma. És mindeközben maga az egyszerűsített foglalkoztatás 
mint foglalkoztatási forma, típus pedig dinamikusan növekszik, tehát nem 
arról van szó, hogy kiszerettek az emberek vagy akár a foglalkoztatók ebből a 
formából, évről évre növekszik egyébként, csak két végszámot mondok: 2010-
ben – nem volt olyan régen – 88 700 ilyen foglalkoztatásra került sor, idén 
már eddig 229 ezernél tartunk, tehát elég ütemes, azt gondolom, a dolog.  

A tavalyi év júliusában változott a közfoglalkoztatási törvény, 
kifejezetten a mezőgazdasági idénymunkára állapított meg a parlament új 
szabályokat, és már tavaly is és idén is elvileg ezek alapján lehetett 
egyszerűsített foglalkoztatásba vonni közfoglalkoztatottakat. Részben kitoltuk 
vagy megnöveltük az időtartamot 90-ről 120 napra, kilátásba helyezte a 
törvény, hogy ha valaki közfoglalkoztatottként visszautasít egyszerűsített 
foglalkoztatási formában történő foglalkoztatást, akkor az egyidejűleg a 
kizárását is magával hozza, tehát kizáró ok magából a közfoglalkoztatási 
programból, és szabályozta a jogalkotó, hogy minden év október 31-éig kellett 
vagy kell bejelenteni azokat az igényeket, hogy a következő év május 1-je és 
október 31-e között milyen mennyiségű foglalkoztatást tervez az adott 
foglalkoztató.  

Mondok önöknek néhány számot, amelyek tényszámok. 2015-ben 
481 ilyen munkaerőigény – 481, országosan! – érkezett a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálathoz, ebből 337 volt, az, ami mezőgazdasági 
idénymunkára vonatkozott, és erre a közvetítések kapcsán végül 217 konkrét 
szerződéskötésre került sor. 2016-ban – az I-VIII. havi adatot tudom mondani 
– 227 fő, ebből mezőgazdasági idénymunkára 136 sikeres közvetítés történt.  

Én tehát azt gondolom, tisztelt elnök úr, hogy a szabályozás rendben 
van, a jogi keretek – inkább így mondom: a jogi keretek – adottak ahhoz, hogy 
akár a közfoglalkoztatásból tudjanak munkaerőt igényelni a foglalkoztatók, a 
mezőgazdasági vállalkozók, de nem élnek ezzel a lehetőséggel, és nyilván élek 
a gyanúperrel, hogy azért nem élnek ezzel a lehetőséggel, mert nem tudnak 
arról, hogy egy ilyet megtehetnének. Most azt gondolom, hogy itt 
értelemszerűen az érdekvédelmi szervezeteknek van, gondolom én, egy 
tájékoztatási kötelezettsége, és nem a döglött lovat szeretném természetesen 
ide-oda vonszolni, de, gondolom, hogy az Agrárgazdasági Kamara a 
falugazdászokon keresztül mondjuk adhatna egy ilyen tájékoztatást arról, 
hogy ez a lehetőség adott. És szeretném hangsúlyozni itt is, most is, hogy 
semmilyen kötelezettséggel nem jár az, ha én most bejelentem vagy 
bejelentettem volna – hiszen már november 30-át írunk –, hogy én jövőre 
eperszedésre ekkortól eddig körülbelül ennyi munkást szeretnék majd 
meghatározott helyen természetesen igénybe venni, senki nem fogja az adott 
gazdálkodón számon kérni, hogy végül miért nem jelentkezett ezért a 
munkaerőért.  

Arra is szeretném felhívni a figyelmüket – és ezt nem egyfajta pejoratív 
éllel mondom –, hogy ha mindenki kvázi közellenséget lát a 
közfoglalkoztatásban, mert neki azért nincs munkaereje, mert a 
közfoglalkoztatás elviszi, de közben nem él azokkal a lehetőségekkel, 
amelyekkel ezt félig-meddig hivatalosan látná az, aki a közfoglalkoztatási 
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programot letervezni, addig ez körülbelül olyan, mint amikor mindenki ért a 
focihoz, jól beszélgettünk a partvonal mellől, de egyébként amikor oda kellene 
állni, akkor nyilván komoly problémákat okozna a dolog. Én tehát itt 
mindenképpen látok egy olyan mozgásteret, amit érdemes volna ennél sokkal 
szélesebben kihasználni. Nem mondom azt, hogy tökéletes a szabályozás – 
tökéletes szabályozás nincs, mint tudjuk –, de azt gondolom, hogy ennél azért 
nyilvánvalóan több van ebben a programban, mint 481 és 340 fő lejelentése 
éves szinten egy olyan országban, amelynek ilyen erős mezőgazdasága van.  

Nagyjából ennyiben gondoltam összefoglalni az anyagot, elnök úr, és 
természetesen hogyha van kérdés vagy észrevétel, és tudok rá válaszolni, 
akkor megpróbálok ennek eleget tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kónya Péternek adok először szót, utána 

pedig meghívott vendégeinknek.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, és köszönöm a 
tájékoztatást, államtitkár úr. Nekem a következő kérdésem lenne – mert 
nyilván ezért merült fel a borászok kapcsán is a közmunkaprogramból igénybe 
vehető munkások kérdésköre –, hogy területileg a közmunkaprogramban 
eltérő módon van adott esetben önkormányzatokra létszám kiadva. Hogyan 
igazodik ez egyébként az igényekhez? Tehát azt én értem, hogy valaki 
bejelenti, hogy szüksége lenne ennyi munkásra, de nyilván arra már nincs 
pénze, hogy utaztassa is ezeket a munkásokat. Na most, hogyha azon az adott 
esetben mezőgazdasági vidéken lévő vagy a környéken lévő 
önkormányzatoknál nincs akkora létszámú közfoglalkoztatott, akit ő 
egyébként igénybe tudna venni, akkor nyilván nem fogja tudni igénybe venni 
a közmunkásokat, merthogy arra meg nincs kerete – mert akkor felvenne 
egyébként rendes munkást, és nem közmunkást kellene alkalmaznia –, 
hogyha őket utaztatnia kell. Tehát vizsgálnak-e ilyen jellegű dolgokat, mert 
nyilván a közmunkaprogram elsősorban azokra a vidékekre vagy arra a 
területre összpontosul, ahol nagyobb a munkanélküliség, vagy egyáltalán ez 
egyértelműen a keleti és a déli területekre vonatkozik Magyarországon, de 
nem biztos, hogy ez azokkal a mezőgazdasági területekkel is összhangban van, 
ahol egyébként igény lenne erre. Tehát hogyan lehet ezen változtatni, vagy 
adott esetben támogatást adni az utaztatásukra vagy egyéb dolgokra, hogyha 
ez így igénybe vehető lenne? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Pont erre próbáltam utalni, hogy azért van 
az október 31-ei határidő a törvényben, mert általában a közfoglalkoztatási 
programok minden év március 1-jén indulnak, tehát onnantól kezdődik a 
letervezés. Ha a Belügyminisztérium látja azt, hogy melyik településen, melyik 
térségben milyen egyszerűsített foglalkoztatási idénymunkaigény van, akkor 
annak megfelelően fogja az adott közfoglalkoztatási programot letervezni. 
(Kónya Péter: Ühüm!) Sajnos azt kell mondjam, hogy nincs Magyarországon 
olyan régió, járás, ahol ne lenne közfoglalkoztatási program, tehát mindenhol 
van, és megint csak sajnos egyébként ha néznénk egy térképet, akkor a 
legjelentősebb létszámú közfoglalkoztatási programok éppen a mezőgazdaság 
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által frekventált, tehát az alföldi területeken vannak, sőt sok esetben felmerül 
szintén kritikaként, hogy adott település egyedüli foglalkoztatóként 
ugyanolyan Start-munkaprogramot indít, mondjuk ugyanolyan termény- vagy 
termésszerkezettel, mint amilyet a piaci szereplők, a mezőgazdasági vagy az 
élelmiszeripari gazdálkodók folytatnak, tehát kvázi konkurenciaként lépett fel 
a gazdálkodókkal szemben, és még a munkaerőigényt is elvonják, tehát ilyen 
szinten van lefedése ennek a két területnek.  

Az a baj, hogy most már, mondom, második alkalommal vagy második 
évben lehetne ezt lemérni, hogy mit mutat valójában ez a dolog, de így nem 
lehet, mert nyilván néhány száz fős létszámok, azok semmi, tehát az a 
statisztikai hiba, valljuk meg őszintén, ez olyan, mint ha nem is létezne a 
jogszabályban ez a lehetőség. Úgyhogy ezt tudom mondani a képviselő úrnak. 
Ja, és ezek nyilvános, tehát közérdekű adatok, tehát nem egy titok, hogy 
melyik település milyen létszámmal indít el egy közfoglalkoztatási programot. 
Ezeket a Belügyminisztérium közzéteszi, tehát nagyon jól nyomon lehetne ezt 
követni, csak a másik serpenyőben jelenleg nincs semmi. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Most adok lehetőséget meghívott vendégeinknek is, hogy 

hozzászóljanak, kérdést, észrevétel fogalmazzanak meg. (Jelzésre:) Igen, 
Márta, parancsolj! 

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, mert erről például én 
nem tudtam mint termelő, és a hegyközségi tanácson belül a szakmaközi 
bizottságunkban – mert szakmaközi szervezet lett a HNT – van egy komoly 
műhelymunka, ami elindult, és ez azért fontos, mert itt a gyakorlatban élő, 
dolgozó termelők mondják el a problémájukat. Itt szeretném megemlíteni, 
hogy ez nemcsak az én ötletem volt, hanem Koch Csaba szakmaközi bizottsági 
taggal együtt gondolkodtunk ezen, hogy hogyan lehetne ezt a problémát 
megoldani, és a Csaba küldött nekem egy szerintem nagyon frappánsan 
megfogalmazott mondatot, amit én szeretnék gyorsan felolvasni: „A 
rendszeren határozott módon változtatni kell, úgy, hogy ne csak lehetőség, 
hanem kötelező és elsődleges cél legyen a termelőszférában való valódi 
értékteremtő munka.”, mert azt látjuk a településeinken, például nálunk, a mi 
településünkön nagyon sokan egész nap söprik az utat három-négy óra 
hosszat, és akkor utána ők hazamehetnek.  

 
ELNÖK: A „nálunk”, az Borsod és Tokaj – csak a helyettes államtitkár 

úr kedvéért azonosítom be a területet.  
 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Igen, elnézést 

kérek, mi a Tokajban gazdálkodunk. Vagy például én Abaújszántón élek és 
dolgozom, a helyi idősek otthonába nem lehet olyan közmunkást kapni – itt 
hölgyekről lenne szó főleg –, akik hajlandóak lennének az ételt kivinni az 
időseknek, mert azt mondják, hogy ők ott nem szeretnének dolgozni, mert ott 
többet kell dolgozni, mint ez a nap… Tehát ilyen dolgok vannak. Ezért 
mondom, hogy ez a valódi értékteremtő munka, ahogy Koch Csaba 
megfogalmazta. Mi tehát látjuk, hogy mi ott dolgozunk, adófizetők vagyunk, 
ugyanakkor ezekből az adókból részben olyan emberek kapnak fizetést 3-4 
órai munkáért, holott lenne elég munka a településen. Ez az egyik probléma 
nekünk – csak hogy értse – mint ott élő, dolgozó vállalkozóknak.  
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A másik pedig az, hogy tényleg egy nagyon jó ez a 2015-ös törvény, de 
mi erről nem tudunk, nem tudtunk, valószínűleg azért, mert így 
vállalkozóként meg termelőként az ember ennyire nem foglalkozik ezekkel a 
részletekkel. De valószínű, hogy akkor majd mi a szakmaközi szervezeten, 
illetve a bizottságon belül is ezt valahogy majd tájékoztatásul rendelkezésre 
bocsátjuk a termelőinknek, a tagjainknak. De ugyanígy ez nemcsak a 
borászokra, hanem a gyümölcstermelőkre, a zöldségtermesztőkre is igaz, tehát 
az agrárkamarának is csinálnia kellene ezt. Úgyhogy nagyon köszönöm, ez 
nagy segítség volt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Két komoly kamarai szervezet van – ha nevesíthetem így –, 

maga a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa önálló kamarai jogosítvánnyal 
rendelkezik, ugyanakkor a Nemzeti Agrárkamara is. Én merném azt javasolni, 
hogy a két kamarai szervezet kérjen egy rövid technikai útmutatást a helyettes 
államtitkár úréktól, hogy most hallottuk, de mi az igénylés menete, és ezt 
kellene közzétenni lefordított nyelven – ne értsék félre! – a gazdálkodók felé, 
nem a jogszabályi nyelvi fordulatokat, hanem hogy időpont, mikor, hogyan 
kell.  

Itt azért a helyettes államtitkár úr számomra legalábbis nagyon 
lényeges dolgot mondott: hogy nem utasítható vissza ez a felkérés, mert az a 
programból való kizárással jár együtt, tehát Koch Csaba szándékát tükrözi a 
jelenlegi jogszabály, mert ha jól értettem, ez már megvalósult; az más dolog, 
hogy nem használjuk, vagy nem tudjuk, hogy hogyan kell használni, de a 
jogalkotó gondolt erre a verzióra is, hogy nem választhat, hanem ha ilyen 
igény van, akkor a termelői terület felé köteles a munkavégzést felvenni, ha jól 
értettem. Tehát üzenjük is Csabának, hogy máris megoldottuk az egyik 
problémáját, ami az idézett mondatában volt, ehhez elég volt az, hogy Márta 
kezdeményezze ezt a napirendi pontot, a helyettes államtitkár úr pedig itt a 
tájékoztatást megadja. Én tehát azt merném javasolni, hogy a HNT a Nemzeti 
Agrárkamarával együttesen legyen szíves ebben a munkaügyi témában az 
államtitkársághoz fordulni, hogy ennek a területnek a szabályozását érthetővé 
tegyék. Köszönöm szépen.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Hát, 
helyettes államtitkár úr, olyan jó előadást tartott, hogy itt rövidre zárhatjuk 
ezt a kérdést. Ennyit látunk, ennyit tudunk, és mindenki éljen a lehetőséggel! 
Köszönöm szépen, és ezt az általam javasolt megoldást vagy kapcsolatfelvételt 
pedig akkor legyenek szívesek majd akceptálni, fogadni, amennyiben 
megérkezik a kamaráktól ez a kérés, ez a segítségkérés.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Erre mondhatok egy mondatot? 
 
ELNÖK: Hogyne! Feltétlenül! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Csak azért, mert kifejezetten biztatnám én is mind a kamarát, 
mind a HNT-t arra, hogy legyen meg ez a kapcsolatfelvétel, de akár még azt is 
felajánlom – nem bízzuk a véletlenre –, hogy mi magunk fogjuk megkeresni a 
két érdekvédelmi szervezetet, mert nyilván számunkra meg az a fontos, hogy 
ha már egy ilyen jogszabály-módosítást eszközölt tavaly a parlament, akkor 
annak legyen tartalma. Úgyhogy én kifejezetten arra kértem a kollégákat, hogy 
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állítsunk össze egy olyan sorvezetőt, amely alkalmas arra, hogy egy ilyen 
tájékoztató anyagot közösen elkészítsünk. Abban mi nyilván nem fogunk 
tudni segíteni, hogy ez hogyan jut el a gazdálkodókhoz, ezért mondtam én 
kicsit kibickedve, hogy nyilván a falugazdász-hálózat, ha a NAK-ot nézem, 
erre, gondolom, jó lenne, de a HNT-nél is a hegybírók, gondolom én, alkalmas 
pontok lehetnek erre, és nyilván a konzervatívabbaknak papír alapon, a nem 
konzervatívabb fiatal gazdálkodóknak – mert ők már csak ilyen elektronikus 
kütyükkel élnek – meg elektronikus módon juthat ez el. Úgyhogy abszolút 
nyitottságot szeretnék jelezni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük az előadást. A 3. napirendi 

pontot akkor ezzel lezárom.  

Beszámoló a Nemzeti Borkiválóság Program eredményeiről 

A 4. napirendi pontra térünk rá: beszámoló a Nemzeti borkiválóság 
program eredményeiről. Dr. Kiss Eliza miniszteri biztos asszonyt kérem meg 
erre.  

Dr. Kiss Eliza tájékoztatója 

DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jelen lévő Kollégák! Köszönjük szépen a 
lehetőséget és az érdeklődést a Nemzeti borkiválóság program iránt. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy három és fél, lassan négy éve működik, az kevésbé 
öröm, hogy piacvezetők vagyunk, de csak versenytárs hiányában, egyelőre úgy 
tűnik, hogy ez az egyetlen olyan program, amely egy nagyjából hosszú távú 
termékkel a háta mögött – nyilván a könyvekre gondolok –működik jelenleg. 
Azt gondolom, hogy talán majd lesz valamikor mód a bizottság kereteiben is 
beszélgetni erről, hogy miért van ez, és miért szétszabdalt ez a bormarketing-
közösség, hiszen ez is egy nagyon fontos kérdés. Mi is egy olyan pont előtt 
állunk, amikor át kell gondolni azt, hogy merre folytassuk tovább, vagy 
hogyan folytassuk tovább, hiszen több olyan típusú kapcsolódási pont vagy 
olyan lehetséges kormányzati irány van – gondoljunk csak arra, hogy a 
bormarketing felelőse jelenleg a Turizmus Ügynökség –, amelyben érdemes 
átgondolni a fejlesztési irányokat, és mondjuk adott esetben vagy más vonalon 
elindulni, vagy ezt továbbfejleszteni.  

Ha már beszámolóról van szó, nagyon röviden azért szeretném 
elmondani, hogy hol tartunk. Én május közepén tértem vissza a szülési 
szabadságról, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartom itt megköszönni a 
bizottság előtt is, jegyzőkönyvbe Gál Péter helyettes államtitkár úrnak azt a 
munkáját, amelynek a révén azon idő alatt, amíg én nem vettem ebben részt, 
napirenden tartotta a tüzet, és folytatódhatott a program, hiszen ez egy 
csapatmunka tulajdonképpen, mert három nagy szervezet: a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa, a NÉBIH mint a háttérbázis biztosítója és a 
Földművelésügyi Minisztérium nyilvánvalóan a borosgazdákkal karöltve viszi 
ezt a programot, tehát ez, azt gondolom, egy ilyen borágazati közös 
együttműködés, és ezért mindenképpen köszönet jár, hiszen egyik a másik 
nélkül nem létezhetett volna, vagy nem létezhet a jövőben sem.  

Csoportosítottam nagyjából a témákat, hogy egyszerűbb és érthetőbb 
legyen. Ami változás volt nálunk az elmúlt évekhez képest, az az, hogy 
igyekeztünk egy tisztább kommunikációt kialakítani. Mi is védjegyekkel 
dolgozunk, minden évben megvannak a borkiválasztások, vörös, fehér, aszú és 
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pezsgő kategóriában, és tulajdonképpen ez egy kvázi állami portfólióként 
működik. Idén a top borkiválóság és – mondjuk úgy: – sima borkiválóság 
védjegyeket visszük tovább, hogy egy egyszerűsített kommunikáció legyen a 
fogyasztók felé, hogy a polcokon könnyebben lehessen eligazodni. Közel 2 ezer 
tétel használhatja már ezeket a védjegyeket, tehát azt mondhatjuk, hogy 
minden olyan borászat, amely palackos termékkel foglalkozik, és egy bizonyos 
kereskedelmi forgalom felett termel vagy készít borokat, benne van ebben a 
portfólióban.  

A borkiválóságok könyve, tekintettel arra, hogy Gál Péter helyettes 
államtitkár úr egy nagyon észszerű módosítást vitt végbe tavaly, most már két 
nyelven és egy kötetben jelenhet meg. Ez nagyon sokat segít a költségek 
csökkentésében, és logisztikailag is egy egyszerűbb lépés. Közel 50 ezer 
példánynál tartunk, ennyi jutott már el a fogyasztókhoz. Idén szintén 
megjelent ez a három kiadvány, amely a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
jóvoltából, tehát egyrészt a főtitkár úrnak a technikai segítségnyújtásával, 
másrészt pedig a pénzügytechnikai kérdések megoldásával történt, és sikerült 
előremennünk.  

A megjelenéseket idén még – amíg az FM-hez tartozott a 
bormarketing-feladatok szélesebb köre – a ProWine-on, a London Wine 
Fairen tavasszal végig tudtuk csinálni az arculattal, a Wines of Hungary-s 
arculattal és ezekkel a vizuális megjelenésekkel vittük végig a programot. A 
francia nemzetgyűlésben volt most egy 400 fős fogadás, ami szintén alkalmas 
volt arra, hogy felhívjuk egy kicsit a figyelmet a világban magunkra, és most 
szervezzük, hogy a Grüne Wochen való megjelenést, ami Berlinben van 2017. 
év elején – ez egy nagyobb mezőgazdasági jellegű kiállítás, ahol minden évben 
ott vagyunk, és bemutatkozunk.  

Az Országos Borszakértő Bizottságnak lejárt a mandátuma idén, három 
évre nevezi ki mindig a miniszter úr a tagokat, idén két új taggal bővültünk: 
ifj. Szepsy István és Mészáros Gabriella került be az Országos Borszakértő 
Bizottság tagjai közé; azt gondolom, senkinek nem kell bemutatni és értékelni 
az ő szaktudásukat, és annak a létjogosultságát, hogy most már a munkánkat 
segítik.  

Egy érdekes program, amivel még foglalkozunk, és a borkiválóságnak a 
körébe bevontuk, a nemzeti borvagyon kérdésköre. Ez tulajdonképpen 
egyelőre egy tokaji pincét jelent, amelyben nagyjából 300 ezer palack tokaji 
borkülönlegesség található 1865-től egészen 1991-ig, egy fantasztikus 
gyűjteményről van szó. Jelenleg szeretnénk magát a nemzeti borvagyont 
jogilag definiálni, mert jogi értelemben ez egyelőre még nem létezik, megnézni 
azt, hogy milyen intézményi modellben tud működni adott esetben egy ilyen 
típusú borgyűjtemény, aztán megpróbáljuk megnézni, hogy az országban 
milyen típusú muzeális borkészletek vannak, amelyeket ebbe a körbe be lehet 
vonni, és aztán keresni egy helyet arra, hogy ezt méltó módon be tudjuk 
mutatni egy látogatóközpont vagy bármi keretében. Ezeket a borokat – nem 
szeretnék itt kifejezetten értekezni róla, az a lényeg, hogy – illik 20-25 évente 
átpalackozni, ezek egy nagyjából hároméves projekt keretében el fognak 
indulni, a Miniszterelnökséggel folytatunk tárgyalásokat arról, hogy milyen 
módon és formában tudjuk majd ennek az infrastruktúráját, illetőleg a 
finanszírozását biztosítani.  

Kvázi tesztprojektként – de egyébként az országimázsértéke sem volt 
utolsó – lefolytattuk az 1956-as aszúk átpalackozását, ami egyrészről 
szakmailag azt hivatott bemutatni, hogy lássuk, milyen típusú kapacitásigénye 



 27

van, milyen infrastruktúraigénye, időigénye van, és hogyan tudunk egyáltalán 
lebonyolítani egy ilyen programot. Az Országos Borszakértő Bizottsággal és a 
borászati tanszékkel együtt végeztük el ezt a munkát, amely egyébként 
szakmailag hallatlanul izgalmas volt, aztán – nem tudom, hogy mennyire 
láttátok – lett egy nagyon-nagyon szép végtermék, az 1956-os tokaji aszú 
díszdobozban, azt hiszem, 124 darab készült belőle. A miniszterelnök úr, 
miniszterek, állami méltóságok vittek belőle különféle állami vezetőknek 
külföldre ajándékba, főleg az ’56. év kapcsán, úgyhogy ennek talán volt egy 
olyan üzenete, hogy felhívja a világ figyelmét, hogy 60 évvel ezelőtt valamit 
bezártak a palackba, ami még mindig jó állapotban van, és érdemes beszélni 
Magyarországról vagy a magyar borokról.  

Igazából most még ami előttünk áll ezzel kapcsolatban, az az, hogy 
külföldi borszakíróknak vagy akár a Decanter Magazinnak vagy meghatározó 
helyekre küldeni, hogy felhívjuk a figyelmet, és valamelyest egy 
országimázselemet tudjunk ebből kovácsolni. Ennek keretében elkészült a 
tokaji aszúval kapcsolatban egy imázsfilm, egy nagyon rövid imázsfilm, és 
folynak a tárgyalások arról, hogy a borászokkal egy kifejezetten boros 
célirányos marketinges filmet csinálunk jövőre, ami, azt hiszem, egyedülálló 
lenne, mert ilyen még nem készült.  

A kommunikációt illetően a fogyasztók irányába a VinCE Magazinnal 
kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Ők havonta nagyjából 15 ezer 
példányban jelennek meg, minden hónapban biztosítják nekünk a 
márkakommunikációt – így hívjuk, mióta nincs nálunk bormarketing, tehát 
azért vigyázni kell, hogy kinek mi a feladatköre. A kommunikáció egyrészt a 
szakma, másrészt a fogyasztók felé úgy történik, hogy minden hónapban a 
VinCE Magazin két oldalt biztosít, amelyen meg tudunk jelenni, és az aktuális 
eseményekről beszámolunk, és a VinCE-eseményen, amely márciusban 
mindig a legnagyobb boros eseménynek számított, most önálló workshoppal 
tudunk indulni. Ez a kezdeti együttműködés, de elég jól állunk abban, hogy ezt 
egy kicsit magasabb fokon tudjuk művelni, majd meglátjuk a végét. 

Nagyon fontosnak tartom elmondani, bár nem ezek voltak a kirobbanó 
sikereink, hogy volt egy jótékonysági rendezvényünk az EMMI-vel közösen a 
Tűzoltó utcai Gyermekklinikának a javára, egy adventi vásár, ahol másfél 
millió forint értékben sikerült értékesíteni, ami egy nagyon-nagyon klassz 
dolog volt. Volt idén egy szüreti rajzpályázatunk, amivel nem titkolt célunk 
volt az, hogy nyilván a jóval későbbi évek borfogyasztóit is megszólítsuk, de 
elsősorban a szőlőből, borból készült termékeknek a bemutatását, illetve a 
megszerettetését tűztük ki célul. Az ország minden iskolájába eljutottak 
egyébként ezek a felhívásaink, és 14 stratégiai partner kapott 
marketingfelületet ennek keretében, akik biztosították a lehetőséget, hogy 
közösen induljunk ezen az úton, és a jövő héten lesz éppen a tárcánál a 
díjkiosztó, amelynek a keretében egy ilyen kisebb vásárt is tartunk. 
Megnézzük, hogy merre lehet elindulni ezekkel az úgymond másodlagos 
termékekkel, hiszen ezeknek is van egy komoly piaca.  

Ami még számomra fontos volt ebben az évben, az a kereskedelmi 
kapcsolatok erősítése. Megcsináltuk a Fehér borkiválóságok könyve kapcsán 
az országos roadshowt, amikor körbejártunk minden borvidéket. Ez azért volt 
nagyon fontos, mert helyben nyugodtan tudtunk beszélgetni borászokkal, 
borkereskedőkkel, éttermesekkel, kicsit láttuk az igényeket, tudtunk 
beszélgetni olyan témákról, amelyekről egyébként egy-egy rendezvény 
alkalmával nem lehetséges. És az Auchan áruházban volt egy borkiválóság-
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kampány, ahol külön borkiválóság-polcokkal egy hónapon keresztül és egy 
óriásplakát-kampánnyal tudtunk előremenni, nagyjából 800 ezer példányban 
jelent meg az a kis kiadványunk, amely a Borkiválóság programra hívta fel a 
figyelmet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy jó felület volt a termelők 
számára.  

Aztán a magyar borok külpiaci megjelenítésével kapcsolatban egyetlen 
feladat maradt a tárcánál, ez a harmadik országos bormarketing program, ami 
nagyjából két és fél éve megy, és több mint tíz országban közel 300 
rendezvényen mutatkozott be a Borkiválóság vagy a Wines of Hungary 
arculat. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, a borászok visszajelzései szerint 
elindultak a megrendelések is – ezeket igyekszünk személyes kapcsolatok 
útján nyomon követni, hogy hogyan állnak, hiszen az a fontos, hogy egy-egy 
ilyen eseménynek aztán van-e legalább egy raklapnyi rendelés a végén, mert 
akkor volt eredményes.  

A jövő héten fogunk a diplomaták irányába egy utolsó lépést tenni, ez 
lesz a szokásos adventi diplomata-borbemutató, ahol az 1956-os aszú is 
debütál, és lesz egy nagyon jópofa apropója, amiből hagyományt szeretnénk 
teremteni: a szeptemberben megrendezett diplomataszüreten a diplomaták 
által szüretelt szőlőből elkészült bort is átadjuk nekik ajándékba, nyilván 
ennek is van egy rövid imázsüzenete.  

Nagyon röviden még a külföldi dolgokról, hogy át tudjak kötni egy 
témára. A ProWine Düsseldorf vásárigazgatója, Marius Berlemann volt nálam 
talán másfél hónappal ezelőtt. Nagyon sokat beszélgettünk a vizuális 
megjelentés témában, amiről elismeréssel szólt, hogy nagyjából most már egy 
négy éve bevezetett brand, ami jól felismerhető. Ami érdekes, és majd 
átgondolandó, hogy azon túlmenően igazából nem tud még asszociálni az 
országra, tehát nincs meg az az egy pont, ami felhívná a figyelmet, azon túl, 
hogy megismeri most már az arculatunkat, és szerintem ezen nagyon sokat 
kell még dolgozni. Ők felajánlottak egy ösztöndíjprogramot, amit tavasszal el 
fogunk tudni indítani, hogy magyar fiatalok kimehessenek erre a ProWine 
szakvásárra tulajdonképpen, ez a világ legnagyobb borkiállítása, és ennek a 
szervezőcsapatában el tudjanak tölteni egy fél évet, hogy legyen ilyen típusú 
vásárszervezési tapasztalatuk, ami nagyon jó.  

A Borkiválóságok könyvekről még röviden annyit, hogy mindentől 
függetlenül jövőre megújulnak, tehát megpróbálunk felhasználóbarátabb 
könyveket készíteni, és kicsit jobban a piaci folyamatokra koncentráló, 
tematikus kiadványokat hoznánk majd ki. Szeretnénk ezeket a kereskedelmi 
forgalomba is bevezetni, hogy a fogyasztók is minél közelebb tudjanak kerülni 
az általunk kiválasztott borokhoz, és nyilván szeretnénk, hogyha a borászok 
számára a könyvben történő megjelenésből lenne valóságos gazdasági haszon 
is, tehát egy ilyen piacorientált verzióra lenne szükség.  

Ami pedig a jövőt illeti, és a felvezetésben utaltam is rá, a Turizmus 
Ügynökséggel való összhangon még van mit csiszolni, nyilvánvalóan 
háttérbeszélgetések vagy informális beszélgetések voltak. Nyilvánvalóan azt is 
látjuk, hogy a mostani megjelenésekben teljesen más arculattal egy borfajtára, 
a Furmintra kihegyezve viszik tovább, és ebben tudnak gondolkodni. Hogy 
mennyire nyitottak vagy sem a beszélgetésre, ez nyilván sok mindentől függ, 
de azt gondolom, hogy erre egy nagyon jó alkalom lesz a Légli úrnak a 
következő napirendi pontja, hogy itt legfőképpen a szakmának, a borászoknak 
kellene elmondaniuk, hogy ők mit szeretnének magukból külföldön látni, és 
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ehhez képest reméljük, hogy ők segítőkészek lesznek abban, hogy azt fogják 
megmutatni, amire szükség van.  

Még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy elmondhattam ezeket, 
hogy beszámolhattam. Most meghosszabbításra került a mandátumom, 
úgyhogy még júniusig biztos hogy tudjátok élvezni a Nemzeti borkiválóság 
programmal kapcsolatos feladatokat, aztán meglátjuk, hogy addigra hogyan 
fújnak a szelek. Köszönjük szépen.  

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

(Jelzésre:) Igen, képviselő úr! 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm szépen a beszámolót. Egy 
témakörre szeretnék egy kicsit fókuszálni, miután kétszer jómagam is részt 
vettem a ProWine-on, így van némi személyes tapasztalatom is a nemzetközi 
kiállítások tekintetében. Ugyanakkor valóban a ProWine a világ egyik 
legnagyobb borszakmai kiállítása, kicsit megdöbbenve tapasztaltam, 
végigjárva ott a különböző standokat, hogy a magyar borok közül egyedül az 
aszút ismerik a külföldiek – nyilván nem véletlen, hogy zászlóshajónak 
tekintjük ma a tokaji aszút, és valahogy a mögé kellene felzárkóztatni a 
borokat. A kérdésem igazából arra vonatkozna, hogy készülnek-e olyan 
felmérések akár a ProWine kapcsán, akár egyéb nemzetközi kiállításokon, 
ahol megjelenünk, megjelennek a magyar borászok mondjuk ilyen szép 
számban, és a kiállítást követően összegzik-e azt, hogy milyen szerződéseket, 
üzleteket sikerül kötniük az ott lévő borászoknak? Tehát hogy a konkrét 
hozadéka mi ezeknek a kiállításoknak, van-e erről összesített adat? Tehát 
beruházunk, befektetünk elég sok pénzt, és évről évre tudjuk-e vizsgálni 
annak a pozitív hozadékát annak, amit egyébként ilyen 
marketingszempontból végzünk? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm. Azt gondolom, hogy senki nem illetékes most az asztalnál ebben a 
bormarketing kérdéskörben, hiszen a kiállítások szervezői nem mi vagyunk, 
de az én tudomásom szerint – de egészítsetek ki! – nincsen ilyen 
nyilvántartás; egyébként teljesen észszerű, hogy ez felmerül. Egyrészt én 
vélelmezem, hogy ez üzleti titok is, tehát nem biztos, hogy mindenki szeretné 
kiadni, hogy mi történik. Nyilván nagyságrendileg lehet látni azt, hogy egy-egy 
kiállításon ki hogyan osztja be a napjait vagy az idejét, és hány kereskedővel 
tárgyal, tehát lehet látni, hogy melyek azok a borászatok, ahol valóban 
pörögnek, nyilván a háttérbeszélgetésekből tudjuk valamelyest, hogy 
valakinek összejött-e az üzlet. Vélhetően… Igen, tehát ez egy nagyon fontos 
kérdés. Nem ott dőlnek el a nagy dolgok egyébként, tehát az inkább egy olyan 
fórum, én azt gondolom, ahol nagyon kevés az, aki úgy beesik, tehát ezek azért 
már vagy meglévő partnerek, vagy előre egyeztetett megbeszélések, de 
abszolút ennek is van létjogosultsága. Tehát nagyon sok minden, ami a 
marketinghez hozzátartozik, az az adat legfőképpen, amiből tudunk nyerni 
olyan számokat, hogy merre menjünk tovább. Köszönöm.  
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ELNÖK: Van-e további kérdező? Mintha még láttam volna egy kezet. 
(Jelzésre:) Márta, igen! 

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Köszönöm a 

miniszteri biztos asszonynak a beszámolót, nagy érdeklődéssel hallgattam, 
tekintve, hogy én 2010 óta dolgozom a Vindependent elnökségében, ’13-ban 
indult ez a program, amiről mi és a Pannon Bormíves Céh – és itt szeretném 
megjegyezni, hogy Jekl Béla úr megkért, hogy a Pannon Bormíves Céhet is 
képviseljem, mert egy továbbképzésen van –, tehát ez a két egyesület az 
újságból értesült erről a programról, és most nagyon érdekes volt három év 
után hallani, hogy úgy körülbelül mi a koncepció.  

Ez két dolog miatt lepett meg minket, egyrészt az, hogy így a médiából 
értesültünk, hogy elindul egy ilyen program, ahhoz szoktunk hozzá, hogy 
vannak egyeztetések, és a szakmát megkérdezik. A másik meglepetésünk az 
volt, hogy egy hatóság – és ez viszonylag új, Európában ilyen nincs – a saját 
maga által kinevezett zsűrivel az adófizetőinek különféle pontokat, csillagokat, 
s a többit, ad ezekbe a könyvekbe. Valószínűleg ez volt az oka, hogy több 
tagunk nem indult, így például Szepsy István kérte, hogy ő nem szeretne az 
aszúkönyvben benne lenni, tehát megjelenik egy aszúkönyv úgy, hogy Szepsy 
István nincs benne. Gondolom, hogy ezeket a dolgokat talán egy előzetes 
egyeztetéssel el tudtuk volna kerülni. Ez az egyik.  

Mind a céh, mind a Vindependent közgyűlésein többször feltettek 
tagjaink kérdéseket, amelyeket egyik elnökség sem tudott megválaszolni. A 
legelső például az volt, hogy milyen büdzsével dolgozik ez a program, tekintve, 
hogy feltételezzük, hogy itt közpénzről van szó, vagy pedig a kereskedők 
szponzorálják, vagy…? Szóval nem tudjuk, nem tudtam megválaszolni.  

Egy másik tagunk például azt kérdezte, hogy az egyik ilyen program 
után az egyik évben kaptak azok, akik részt vettek rajta, kérdőíveket, hogy mi 
a véleményük, adtak visszajelzéseket, de azóta sem hallottak erről semmit; 
hogy erről mi például a szakmában megtudhatunk-e valamit, hogy milyen 
visszajelzések voltak? Ez egy kérdés.  

Egy másik tagunk kérdezi, hogy hogyan méri ez a program a 
hatékonyságot, itt nemcsak a konkrét üzleteket – egyébként mi nagyon sok 
évig kiállítók voltunk a ProWine-on, és az AMC kiküld egy kérdőívet, tehát ők 
esetleg ezt meg tudnák válaszolni, mert ott konkrétan megkérdezik, hogy 
Düsseldorfban a ProWine alatt kötöttünk-e üzletet, vagy utána, tehát nekik ezt 
tudniuk kell, hogy valamiképpen erre tudnának válaszolni.  

Nagyon sok kérdés van, amire én nem tudtam válaszolni, és nagyon 
hálás lennék, ha például a büdzsével kapcsolatosan választ kapnánk, mert itt 
ilyen évi százmilliók meg egyéb legendák keringenek, és akkor esetleg az azért 
három éve már 300 millió forint, ami erre a programra elment, tehát jó lenne 
erről is tudni valamit. 

Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy ha jól értettem, most a Magyar 
Turisztikai Ügynökség szervezi a ProWine-t, és akkor a termelőink 
valószínűleg őhozzájuk fordulnak, akik kiállítanak, nem?  

 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Akkor majd válaszolok sorban. 
 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Igen, köszönöm.  
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ELNÖK: (Dr. Kiss Elizának:) Igen, parancsoljon! 
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Akkor visszafelé kezdem, gyorsan a ProWine-os 
kérdéskörrel. Igen, ők szervezik, nincsen információnk, akkor is, ha szégyen, 
hogy ezt kell mondjam, de nincs információnk. Mi is annyit tudunk, hogy 
most megjelent a felhívás, és láttam, hogy 390 ezer forint vagy valami 
ilyesmi… (Wille-Baumkauf Márta: 490!) …490 ezer termelőnként, tehát a 
részvételi felhívás. Semmilyen koncepcióról nem tudunk, hogy mi alapján, 
kiket, miért, tehát erre én sem tudok választ adni.  

Az Agrármarketing Centrumból, tudjátok, Márta, a bormarketing-
feladatok kikerültek, tehát úgy jött vissza a tárcához, hogy ez nincs nálunk.  

A kérdőívekről, amelyekről beszélsz, majd Gál Pétert megkérdezem, 
mert lehet, hogy a szülési szabadságom alatt mentek ki kérdőívek, ezt 
mindjárt megmondja a Péter.  

Hogy milyen büdzséből dolgozunk? Ez az egész folyamat úgy tevődik 
össze, hogy az előkészítésnek a nagy részét a NÉBIH végzi el. Elindul a 
felhívás, a NÉBIH-hez érkeznek be a borok, ott gyűjtik, rendszerezik, nyilván 
ott van megfelelő személyi állomány, amely ezt elvégzi. Az Országos 
Borszakértő Bizottság kóstolja, öt bírálati napon át, azt hiszem, 15 ember 
szokott részt venni a kóstolón, bírálaton. Utána gyakorlatilag a leíró 
kóstolóknak az anyagaiból, ami ugye minden egyes bornak a borleírása, 
elkészülnek az érdemi része mondjuk a könyvnek, ahol a borleírások vannak, 
van egy adatrésze, amely a pincészeteknek az adatait tartalmazza, és van egy 
fényképezési díj, ami a boroknak a fotóját tartalmazza. Utána – mindjárt 
mondok számokat is hozzávetőlegesen – van egy grafikai tervezési díj, van egy 
kivitelezés, tehát tulajdonképpen amikor a nyomdai PDF elkészül, utána a 
könyvek nyomtatása, nyilván attól függően, hogy hány példányban, minél 
több, annál olcsóbb. És gyakorlatilag itt, ahol kifizetési pontok vannak – és 
megmondom őszintén, hogy ha kérdezitek, én egészen pontos számot is fogok 
mondani –, nagyjából úgy történik, hogy a grafikai, a nyomdai, PDF, könyvek 
nyomtatása, ez egy olyan 10-12 millió forint környékén van, az talán a 
legdrágább, a kivitel… 

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Egy könyv, vagy 

mind a kettő, vagy mind a három, vagy mind a négy? Mert minden évben 
egyet… 

 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

(Dr. Brazsil Dávidnak:) Segítetek ebben – mert most ti nyomtattátok –, hogy 
mi volt a vége?  

 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Szabad, 

elnök úr?  
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Szabad? Segítene, mert a HNT adta ki idén… 
 
ELNÖK: Igen, segítő hozzászólást mindig szívesen veszünk. Tehát 

Brazsil Dávid, ha jól értettem a jelentkezést.  
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BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 
Köszönöm, elnök úr. Az idei évben három könyv került a HNT-n keresztül 
kiadásra. A három könyvnek a hozzávetőleges nettó kivitelezési költsége, a 
grafika és a nyomda – ugye, jól értettem, ez a kérdés (Dr. Kiss Eliza: Igen, 
igen.) –, ez nettó 24 és 26 millió forint között mozog.  

 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Tehát ez a nagyobb… (Közbeszólás.) 
 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): A háromé 

együtt.  
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

(Hangosítás nélkül:) Igen, tehát ez a három könyv együtt. Ez a nagyobbik 
része, és a háttérmunkát, amit az Országos Borszakértő Bizottság végez, ha jól 
tudom, ők 50 ezer forint tiszteletdíjat kapnak egy napra, tehát ezt fel kell 
szorozni, attól függően, hogy éppen 10, 15 vagy 20 ember kóstol, általában 
négy- vagy ötnaposak a kóstolók, illetve ezek a leírások, és aztán ott a NÉBIH 
kollégái… (Nem érteni.) Azt viszont meg kellene tudni, hogy ők az 
előkészítést… (Zaj.)  

 
ELNÖK: Mikrofonba kérném szépen mondani! 
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): …, 

hogy az előkészítést milyen célfeladatból vagy hogyan oldják meg, ebben én 
nem tudok válaszolni (Wille-Baumkauf Márta: Azt ők fizetik.), de 
mindenképpen a NÉBIH-kollégák, én azt gondolom, hogy a nagyrészük 
inkább szívből és segítségből… Tehát kereskedelmi szponzoráció nincsen 
benne egyáltalán, tehát semmilyen más, költségvetési pénzen kívül semmilyen 
más pénz nincs benne. Ez egy minimális, alaphangon egy nagyon, nagyon-
nagyon szűk költségvetéssel mozog, tehát onnantól kezdve pedig… Ez 
háromszor van egy évben, illetve csak kétévente van pezsgős, aszús könyv, 
tehát ehhez képest lehet az árakat felszorozni, de hogyha pontosan kéritek, 
akkor pontos árat tudok mondani mindegyikre. (Wille-Baumkauf Márta: 
Köszönöm szépen.) De nagyságrendileg amit a Dávid itt segített, az volt.  

Igen, ez mindig egy jó kérdés, hogy van-e visszacsatolás, vagy mi számít 
hasznosulásnak, vagy mi az eredmény. Egy borász számára nyilván az, hogyha 
azt mondja, hogy itt a könyvem, és ebből a palackból pont elvittek 20 ezret, 
mert azt mondták, hogy ez benne volt, és ott találtak rá; tehát nyilván ez egy 
olyan típusú marketingfelület. És azért is mondtam az elején, hogy érdemes 
átgondolnunk most ezt a folyamatot, hogy hogyan tudnánk valójában azon 
túlesni, hogy van egy szép könyvünk, ami termékeket foglal össze, és hogyan 
lehetne belevinni azt, hogy hasznosul a borászoknak is, meg a fogyasztóknak 
is. Ez egy következő lépcső, ami meg tud valósulni.  

Az első kérdésed, gondolom, nem a programra, hanem csak az 1956-os 
boros projektre vonatkozott, vagy nem tudom, hogy melyikre. 

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Nem, csak a 

Nemzeti borkiválósági programra.  
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DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): Jó. 
A csillagok száma, tudom, ezt beszéltük is mindig, nehezen értelmezhető volt, 
most ezt el is töröltük, és így – ahogy fogalmaztál – a hatóság által kiválasztott 
szakértők. Szerintem ha megnézzük az Országos Borszakértő Bizottság tagjait, 
azért egy nagyon jó csapat állt össze, tehát én azt mondom, hogy kérdés nélkül 
szinte minden olyan szakértő benne van, aki hiteles lehet, vagy egy más típusú 
bizottságban is részt vehetne. Nyilván az ő óradíjukat meg kell fizetni, mert ezt 
más kulturált országban is megteszik, és én örülök, hogy a NÉBIH ebben 
támogat bennünket. Tehát ebben különösebben más forrás nincsen benne, és 
próbálunk így egyénileg még belevinni egy-két dolgot, amit akár mondjuk egy 
roll-upnak az elkészítése, s a többi, s a többi, hogy az szép is legyen, amikor 
megjelenünk. Úgyhogy nagyon kevés forrással gazdálkodunk, ami nagyon 
szomorú, és emiatt is van az, hogy igazából nem tudunk egy olyan nagyot 
lépni, amikor ez egy látványos programmá válhatna, és ki tudna törni ebből, 
hogy állandóan elkészül a könyv, nagyon szép, körbeküldjük, bemutatjuk, és 
innen kellene lépnünk egy szintet. Úgyhogy én azt látom, hogy ez lenne egy jó 
irány nekünk.  

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent): Köszönöm szépen 

a választ. Én is úgy gondolom, hogy ezen el kell gondolkodni, hogy egyáltalán 
a könyv könyv formában marad-e manapság, tekintve, hogy nagyon nehéz. Én 
a ProWine-on nagyon sokat voltam, tudom, hogy senki nem visz el, nem cipel 
végig egy egész vásáron egy ilyet, sokkal jobb lenne egy CD-n. Nem tudom, 
hogy erre nézve piackutatás történt-e, hogy manapság milyen értelme van 
ilyen nehéz könyveket kiadni például.  

A másik pedig, hogy nekünk semmi problémánk nincs a borbíráló 
bizottsággal, tekintve, hogy tagjaink közül is vannak a bizottságban, csak a 
tény az, hogy itt most ezt az egészet egy hatóság kezdte el tulajdonképpen egy 
egyeztetés nélkül, míg általában másutt ilyen könyvek vagy mint a Gambero 
Rosso, tehát egy szakújság, egy szakfolyóirat jelentet meg, és ő ad csillagokat. 
Itt az okozott azért problémát, hogy sokan úgy érezték, és ettől most, azt 
hiszem, el is tértetek, hogy most már nem adtok csillagokat az adófizetőknek, 
mert ez azért nem nagyon tetszett. Csak mert egy Falstafftól, egy Gambero 
Rossótol vagy egy Gault&Millautól mindenki elfogadja, hogyha adnak, de 
annak, akinek fizeti az adót, meg vice versa, illetve aki… Szóval ez egy ilyen 
probléma volt, és ezért elég sokan nem vesznek részt ebben a programban. De 
nagyon köszönöm a felvilágosítást, tovább fogom adni a tagjainknak. 

 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés (Senki 

nem jelentkezik.), akkor én meg szeretném köszönni a miniszteri biztos 
asszonynak ezt a beszámolót, és rögtön hozzáteszem, hogy a következő 
napirendi pont szintén e témakört feszegeti majd Légli Ottó elnök úr 
előadásában. És szerettünk volna egy harmadik előadót is megszólítani itt a 
mai napon, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját. A meghívó 
természetesen kiment neki, ő jelezte, hogy ezen a napon, néhány napon 
keresztül nem tartózkodik Magyarországon, és ezzel a témával szeretne ő 
személyesen megjelenni az albizottságunk előtt, ugyanakkor azt is jelezte, 
hogy ugyan mi többször utaltunk rá, hogy a bormarketing kérdésköre a 
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Magyar Turisztikai Ügynökségnél maradt, ez az ő programjukban az egész 
nagy feladathalmazban, amit megkaptak most a minisztériumtól és a 
kormánytól, egy piciny rész, de természetesen ott van ez a piciny rész is. Ők 
egy egész nagy, rendszerszintű turisztikai problémakör feldolgozására kaptak 
feladatot, és jelenleg az elkészült munka még nem került befogadásra a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, és különösen nem került a kormány 
elé döntésre, ennek következtében nincs is még meg a pénzalapjuk a jövő évi 
program megvalósítására. Ha jól értettem az ütemezésben – röviden 
utánajártunk –, ez rövid időn belül sorra kerül, ezért én azt kértem a 
vezérigazgató úrtól, hogy minekutána ez hamarosan a minisztérium és a 
kormány döntési körébe kerül, és ott véglegesítődik, hogy az ő koncepciójuk 
egyáltalán a turisztika és a menedzselés kérdésében megvalósul-e, és hogy 
ehhez milyen forrást biztosít a kormány, ez tisztázódni fog az év végére, 
úgyhogy a jövő év elején mindenféleképpen szeretnénk meghallgatni. Nagy 
készséggel állt ezen meghallgatás elébe a vezérigazgató úr.  

Úgyhogy azért utaltunk itt rá többet, hogy az AMC visszakerült az FM 
hatáskörébe, de a borturisztika, a bormarketing kérdésköre a Magyar 
Turisztikai Ügynökségnél maradt, és ez a kettősség az, ami miatt meghívtuk 
volna őket is most erre a meghallgatásra előadóként. De – ahogy jeleztem – 
sem legitimációja nincs még az ő programjuknak, sem pedig pénzalapja a jövő 
év tekintetben, utána azonban készségesen állnak rendelkezésre, és ezzel élni 
is szeretnénk majd.  

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa borstratégiájának 
bormarketinget érintő kérdései, az ágazat szakmaközi 
szervezetének elképzelései a bormarketing feladatokról 

Így aztán most az 5. napirendi pontra térünk rá, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa borstratégiájának a kérdéskörére. Az ezzel kapcsolatos 
kérdések, elképzelések előadására Légli Ottó elnök urat kérném meg a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részéről.  

Légli Ottó tájékoztatója 

LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, 
köszönjük a lehetőséget, hogy beszámolhatunk erről a munkáról, amit úgy 
hívunk, hogy ágazati stratégia. Ennek idén tavasszal álltunk neki. Csak 
előzményként, ha megengedik, röviden elmondanám, hogy nagyon sok 
minden történt hála istennek ’90 után, nagyon sok pozitív energia, innováció 
jelent meg a magyar szőlészet-borászatban, és nagyon sok terv is született, 
legyen az a termeléssel, a stratégiával vagy a bormarketinggel kapcsolatos, de 
sok helyen megemlítik, és lehet, hogy jogosan, hogy a megvalósulás már 
kérdőjeleket vet fel, tehát elég hiányos. Emiatt mi azt gondoltuk a kezdet 
kezdetén, hogy alapvetően a hegyközségi rendszerünkre és a termelőinkre 
támaszkodunk, illetve nagyon széles körben a szakmaközi szervezet tagjaira és 
a széles értelemben vett szakmára, meggyőződésünk tudniillik, ma is többször 
elhangzott, és én nem szeretnék abba a hibába esni, hogy nemzetközi 
példákkal jöjjek elő, nagyon könnyen lehet találni prót és kontrát, attól függ, 
mit szeretnénk bebizonyítani, de azt hiszem, azzal nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy arra nem nagyon találunk példát, hogy sikeres, jövedelmező 
borvidékekről, ahogy említették, hogy én 5 eurót tudok mondjuk Champagne-
ban, az nem véletlenül 5 euró, tehát annak nagyon komoly alapjai vannak, 
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tehát nem nagyon tudunk olyat, hogy ezt ne a szereplők, ne a termelők és 
nekik egy nagyon hatékony szervezetük, illetve ne egy szövetségük hajtsa 
végre. Én azt gondolom – és most mint termelő is szólok –, hogy látunk 
magunkban annyi kurázsit, és bízunk magunkban, hogy igenis meg tudjuk 
fogalmazni, hogy mit szeretnénk, és hova szeretnénk eljutni. És ha megengedi 
a tisztelt bizottság, azért egy-két gondolatot hadd mondjak el, és egy-két 
hangsúlyt hadd helyezzek el! 

Az egésznek az alapja egy nagyon magas színvonalú termelés, aminek 
az egyik legfontosabb alanya maga a termelő. Mondjuk ki és hangsúlyozzuk a 
nagyszerű ökológiai adottságunkat, ami nyilván egy felelősség is a ma élő 
termelőknek és kortársainknak, hogy tudunk-e ezzel élni. Miért hangsúlyozom 
ezt? Hisz a meghívóban is hangsúlyozottan úgy szerepel, hogy a 
bormarketinget érintő kérdések. Könnyen esik abba egy termelő, ezt a 25-26 
évem alatt én magam is tapasztaltam, hogy hiányzik a jó ültetvény, a korszerű 
ültetvény, ami a termelés alapja, a szőlő nem egy olyan kultúrában van, amivel 
büszkélkedhetnénk, netalántán még nagyobb bajok is vannak, ugyanakkor 
mint egy csodában bízunk például az államban, a mindenkori kormányzatban 
vagy a bormarketingben, és azt hisszük, hogy ez majd meg fogja oldani a mi 
alapvető problémánkat – és amikor odakerül a dolog, akkor kiderül esetleg, 
hogy ha van is egy jó borunk, alig van mögötte tétel.  

Mi tehát azt gondoltuk a kezdetektől fogva, hogy ezt a dolgot a talpára 
kell állítani, hogy így fogalmazzak, vagy hogy még közérthetőbben mondjam: 
a kocsi nem előzheti meg a lovat. Amíg tehát a termelésünket nem tesszük 
olyan szinten rendbe, amire predesztinálva vagyunk, és amire az ökológiai 
adottságaink egyértelműen feljogosítanak bennünket, és erre nem hívjuk fel, 
és nem aktivizáljuk a tagságunkat, hogy ez az ő részükről is egy 
szemléletváltozást feltételez, és nemcsak hangsúlyozzuk, hogy megújulunk, és 
összefogunk, hanem ezzel ténylegesen élünk, és ennek az alapja, hogy mi 
három pontban foglaltuk össze ezt a stratégiai célt, ami gyakorlatilag egy 
keret, mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy hatékony szakmai önkormányzat, ez 
különben a c) pontja a stratégiánknak. Mi ezt most fogadtuk el, tehát szinte 
még meleg rajta a pecsét. Itt egy folyamat közben vagyunk, az igazi érdemi 
munka most fog elkezdődni, hiszen hiányzik – a mai nap is hallottunk rá 
példát – egy valódi helyzetfelmérés, tehát hogy hol is tartunk, dobálózunk, 
most többes szám első személyben mondom, számokkal, sok esetben 
vágyakkal, és nincs a birtokunkban egy valós, tényleges helyzetfelmérés, nem 
amit szeretnénk látni. Nyilván ehhez kutatások, piackutatások kellenek és 
források kellenek, ez a mi esetünkben alapvetően át fog tevődni a terveink 
szerint a jövő évre.  

Mindenképp egy olyan megalapozott stratégiát szeretnénk letenni az 
asztalra, egy olyan célkeretet, és ezért is fordultunk még egyszer a legszélesebb 
alapokat felhasználva a termelőinkhez, amiben tudunk hinni, amit meg 
tudunk valósítani, és nyilván ez egy nyitott rendszer, tehát itt lesznek 
változások, és lesznek olyan helyzetek, ahol úgymond módosítani kell, de 
mondjuk nem kell kidobni 4-5 év múlva az ablakon, mert egyszerűen rossz 
irányt vettünk fel. Tehát a három pont: az a) pont a jövedelmező 
szőlőtermesztés és bortermelés, ennek van hat alpontja – még egyszer 
hangsúlyozom: az egésznek az alapja a termelés minősége, annak az 
igényessége és a professzionális termelők száma, akik aztán például egy ilyen 
tükörben, amit mondjuk egy ProWine jelent, meg mernek jelenni, ez már a 
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folyamat vége. A b) pont az értékesítés feltételeinek javítása. A c) pont pedig 
az előbb említett hatékony szakmaközi önkormányzat.  

Hogy a meghívóban szereplő témámra térjek, a közösségi bormarketing 
kérdésére: ahogy az elnök úr is említette, a bor ügye egy kormányhatározattal 
a Turisztikai Ügynökséghez került, ami egy teljesen új helyzetet jelent a 
számunkra. Ugyanakkor hadd mondjam el itt azt, amiről keveset beszélünk, 
de azt a lehetőséget, hogy azért a bortermelő államok alapvetően 
hagyományosan, főleg a konzervatív államok, mint Magyarország is, helyben 
isznak, helyben fogy el a termékük jelentős része. Tehát nekünk a turisztikai 
egy óriási jelentőséggel bír, főleg a gasztronómiával együtt, mindannyian 
tudjuk, hogy az intelligens és kulturált borfogyasztás nem önmagában 
történik, hanem a kultúrának a része, és nyilván a kultúránknak a része, hogy 
hogyan üljük körül az asztalt, mi jelenik meg az asztalon, és ezt az élményt a 
bor tudja fokozni, illetve teljesíteni. És azt is mindannyian tudjuk, hogy ez a 
legszebben ott érhető tetten, ahol terem, és a leghitelesebb, hogy össze lehet 
kötni, ezért fontos, hogy milyen állapotban vannak a szőlőhegyeink, milyen 
állapotban vannak az ültetvényeink, és hogy néz ki egy birtoknak az udvara, 
hogyha bejön oda egy látogató. Mi, a HNT és a HNT elnöksége ilyen 
értelemben tehát örül annak, hogy a bor jövője, a bor marketingje, a bor 
értékesítésének a lehetőségénél hangsúlyt kap a turizmus, a helyi turizmus és 
a gasztronómia.  

Az előbb említett ügynökség a legjobb tudomásunk szerint most készíti 
a bormarketing stratégiáját, nyilván a komplex stratégiájához illeszkedve. Mi 
nagyon bízunk abban, hogy együtt tudunk dolgozni, mármint a HNT, és a 
szakmai szempontjaink, még egyszer: a hosszú távú stratégiai céloknak 
megfelelően meg fognak tudni jelenni. Itt a szereplők között nyilván egy 
folyamatos koordinációra van szükség, amire mi a programunkban egy 
közösségi bormarketing bizottságot javaslunk létrehozni, természetesen 
hangsúlyozottan szakmai alapokon, és erre a mi önkormányzatunkat, tehát a 
HNT-t látjuk alapnak, és nyilván minden érintett tárca és minden érintett 
szereplő közreműködésével jönne létre ez a bizottság.  

Azt gondoljuk, hogy a borászok 12 pontja mint sokak által megidézett, 
sokak által célként és a miniszterelnök úr által is és a kormányzat által is 
elfogadott célként definiált stratégiai váz szinte egy új életre kel az új 
stratégiánkban. Mindenképp gondoltunk arra, és fontosnak tartottuk, hogy 
ezt be tudjuk emelni.  

A stratégiánk vállalkozik arra, hogy meg tudjuk fogalmazni és 
megfogalmazzuk, hogy ezen a gazdag adottságon belül, amit a Kárpát-
medence jelent, ezen a sokszínűségen belül – hisz nagyon sokszor volt olyan 
időszak, amikor ezt a gazdagságot, ezt a sokszínűséget nem tartották 
előnynek, sőt hátránynak gondolták, hogy elaprózódunk –, ahogy ma is 
előkerült részben kritikaként, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi is lesz 
hosszú távon, közép-hosszú távon a magyar bornak az üzenetet, tehát mi az, 
amiben jobbak, mások, egyedibbek, hitelesebbek tudunk lenni a 
környezetünknél, rögtön hozzá kell tenni: mai, modern módon 
megfogalmazva, tehát hogy a piac tudja is ezt honorálni, hisz, még egyszer, 
alapvető célunk a hosszú távú jövedelmező szőlő-, bortermelés. Ezt most 
szintén nem részletezném, de ezt szintén próbáltuk megfogalmazni.  

Nagyjából és tömören, vázlatosan ezt szerettem volna elmondani. 
Köszönöm szépen.  
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Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr, ha rögtön kérdezhetek, mi az 
általatok szabott határidő, ha van egyáltalán ilyen, hogy ezzel a nagy 
munkával végezzetek.  

 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 

szépen. A jövő évnek a nagy része még szükségeltetik ehhez.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Kónya Péter jelzésére:) Igen, parancsolj, 

képviselőtársam! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm szépen a tájékoztatást. Azt 

hiszem, itt az asztalnál nincs olyan ember, aki ne úgy gondolná, hogy a 
rendszerváltás óta egy óriási változáson ment keresztül a borfogyasztási 
kultúra Magyarországon, és egyáltalán az ehhez kapcsolódó üzletág is, és 
mindenképpen pozitív értelemben, és nincs olyan ember ennél az asztalnál, 
aki úgy gondolná, hogy eljutottunk a végére, nagyon sok tennivaló van még ez 
ügyben. Én azt gondolom, hogy az a fajta szemléletváltás, ami 
Magyarországon elindult, egy pozitív szemléletváltás, és azt gondolom, hogy 
akik szakemberek, és valamilyen módon ebben az ágazatban tevékenykednek, 
ebbe az irányba is próbálják tolni a dolgokat, mégpedig nem a mennyiségi, 
hanem a minőségi fogyasztás irányába toljuk el a dolgot.  

Ugyanakkor számos kérdés felmerül e tekintetben. Az egyik pontosan 
az, hogy milyen stratégiája van egyébként a HNT-nek, hogy a továbbiakban is 
egyfajta, a magyar fogyasztási kultúrát és borfogyasztási kultúrát még inkább 
ebbe az irányba tudják eltolni, a stratégiában erre vonatkozó konkrét lépések 
vannak-e?  

Ami talán egy fontos kérdés – és kérdés, hogy ezzel mennyiben 
foglalkoznak –, hogy pontosan a nemzetközi tapasztalatok tekintetében picit 
azt látom, hogy gátja és egyfajta fékezője a minőségi borfogyasztásra való 
áttérésnek, hogy kissé túlárazottak a boraink. Nemzetközi viszonylatok 
tekintetében túlárazott borokról beszélek, nemcsak a tekintetben, hogy 
megnézzük a hazai borválasztékot az üzletekben, hanem pontosan a 
nemzetközi kiállításokon való részvételi tapasztalatomból adódóan is tudom 
ezt mondani, de borászokkal beszélgetve is, és különösen a vörösboraink 
vannak túlárazva Magyarországon. Addig tehát, amíg egy hasonló minőségi 
kategóriájú bor, legyen az egy portugál vagy egy olasz, egy francia vagy akár 
egy chilei bor, ezeken a nemzetközi kiállításokon 10-12 eurós áron vannak 
feltüntetve, addig a hasonló minőségi kategóriás magyar boraink 20-25 eurós 
árkategóriában jelennek meg ezeken a nemzetközi kiállításokon, és nyilván 
ezek a hazai árakat is meghatározzák, tehát a hazai piacon is hasonló árakon 
jelennek meg. Van-e arra valamilyen törekvés, hogy ebben az árversenyben 
valamilyen módon próbáljuk meg a minőségi fogyasztást elősegíteni akár a 
hazai piacon, akár egyébként az exportot elősegíteni azáltal, hogy próbáljuk 
meg a nemzetközi árakhoz igazítani a magyar borárakat.  

A másik kérdésem, hogy – ahogy az elnök úr is említette – az export 
egyik legnagyobb problémája az, hogy tényleg vannak nagyon jó minőségű 
magyar borok, sőt én azt mondom, hogy világszínvonalú magyar boraink 
vannak szerencsére, amire, azt gondolom, méltán lehetünk büszkék, 
ugyanakkor a legnagyobb probléma az, hogy azért nem tudunk igazi 
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exportüzleteket kötni, mert nincs belőlük mennyiségünk, egyre inkább ez a 
tapasztalat. Erre voltak olyan gyermekcipőben járó kezdeményezések, hogy 
adott hegyközségek vagy adott esetben több hegyközség borászai összeállnak, 
és azonos márkanéven forgalmaznak azonos típusú borokat, tehát nem 
különféle borászok kezdik el ezt forgalmazni, hanem kitalálnak egy közös 
márkanevet vagy brandet, és nyilván minősítik a boraikat, és a hasonló 
minőségi kategóriás borokat azonos brand alatt kezdenek el forgalmazni, pont 
azért, hogy egyfajta minőséget tudjanak összehozni egy adott bortípusból. 
Mennyire szorgalmazza és mennyire támogatja a HNT az ilyen 
kezdeményezések létrehozását, mennyire proaktív ebben adott esetben a 
HNT, hogy ilyenek létrejöjjenek pontosan az export elősegítése érdekében? 
Köszönöm.  

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

nincs, akkor az elnök úrnak adok szót.  
 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 

szépen. Idén májusban tagjai lettünk a Wine in Moderation nevű nemzetközi 
szervezetnek. Ez a kérdés lehet kabarétréfák tárgya, lehet azért komolyan is 
venni. Mi mindig hangsúlyozzuk, hogy a bor sokkal több, mint egy alkoholos 
ital, itt az a kultúra, ami azt megszülte, ami azt megteremtette, az a 
hagyomány mind benne van – ez nyilván igaz egy korty szilvapálinkánál is – 
abban a pohár borban. Mi tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy elemi érdekünk 
minden megjelenésünkben, minden bemutatónkon, minden kiadványunkban, 
minden fesztiválon bizonyítani, hogy igenis ez egy emelkedett dolog, és egy 
műveltséget jelent, ami körülveszi a borkultúrát.  

A stratégiában szerepel, és nagyon fontosnak tartjuk a fiatalok – 
merem használni a szót – nevelését-oktatását. Ez nyilván otthon, a családban 
kezdődik, aztán az intézményekben folytatódik.  

Visszacsatolnék: nagyon fontos, szinte missziós munkát lát el 
mindenegyes borosgazda, amikor egy vendéget vagy egy vendégcsoportot 
fogad, ahogy a borról beszél, ahogy azt kínálja, amilyen minőségű az a kehely, 
és a többi, ennek nagyon hosszú – úgy is mondhatnám – a szakmai 
kritériumrendszere, ezt tudom erre röviden válaszolni. Ezeket tartalmazza.  

A bor ára. Ez egy nehezebb kérdés. Én azért azt látom, hogy elég széles 
skálán lehet ma bort vásárolni Magyarországon, de röviden azt tudom erre 
mondani, hogy ezt a piac dönti el. Egy piacgazdaságban élünk, tudjuk hogy 
van egy hozzáadott érték, és ezt mindig hangsúlyozzuk is, kevés ilyen 
mezőgazdasági termék van, ahol ilyen arányú tud lenni a hozzáadott érték, 
tehát az emberi kreativitás és az innováció, és nyilván a tisztességes termelői 
hozzáállás, maga a hitelesség, és még lehetne sorolni, de most alapvetően ezek 
jutnak eszembe. És azért hozzáteszem, amire, ha jól értettem, a képviselő úr is 
gondolt, hogy ezek nagyon pontosan behatárolt, és szinte tudja a közönség, 
hogy hány ezer darab palackban elérhető borokat jelent, amivel tényleg el 
lehet érni egy olyan árat, ez megint csak a hitelességét növeli. Tehát az nem 
úgy van, hogy hogy, hogy nem, egyszer csak újra feltűnik a piacon 10 ezer 
palack mondjuk. Ezt tudom erre válaszolni.  

Helyi kezdeményezések. Mi ennek örülünk, sőt merem azt mondani, 
mármint a HNT, tehát a nemzeti szín, hogy még nagyobb örömmel vettük 
volna, hogyha több borvidéken jelenik meg, hiszen ez a mi egész 
rendszerünknek az életrevalóságát és a gazdagságát bizonyítja, tehát hogy van 
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a községi szint, a borvidéki szint és a nemzeti szint. Ez tehát azt jelenti, hogy 
igenis valódi közösségek felelősen gondolkodnak a jövőjükről ott, az adott 
borvidéken. Ez nem könnyű, azért azt hozzá kell tenni. Megint csak 
visszatérnék az emberi tényezőkhöz, hogy nagyon könnyű deklarálni, hogy 
összefogás, de tudjuk – és nem akarok a történelmi hagyományokra 
visszacsatolni –, hogy nagyon nehezen megy ez a szövetkezés. Nyilvánvalóan 
ez a jövő, nyilvánvaló, hogy egy ilyennél konkrétan eszembe jut mondjuk a 
Balaton vagy a Balaton-bor vagy például az egri példák, tehát hosszan lehetne 
azért hála istennek sorolni ezeket, és ezek mögött azért nagyon komoly munka 
és hosszú időszak van, és feltételezte a résztvevőktől azt a figyelmet és 
türelmet, ami szerintem nagyon fontos, hogy a termelők le tudjanak ülni egy 
asztal körül, és meg tudják beszélni a közös dolgaikat. Tehát bár lenne belőlük 
egy kicsit több! Köszönöm szépen.  

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

(Jelzésre:) Igen, miniszteri biztos asszony! 
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

Csak egy rövid kérdésem lenne. Körvonalazódik-e már, vagy még nem tartunk 
abban a stádiumban, hogy fajtamarketing, régiómarketing, hogy milyen irányt 
vesz, ezt inkább szőlőfajtákra vagy inkább a földrajzi meghatározottságra 
szeretnétek kihegyezni, vagy nem aktuális még a kérdés ebben a stádiumban? 
Köszönöm.  

 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 

szépen a kérdést. Arról tudok beszámolni, ahol most tartunk. Az egész 
anyagnak az az alapja, hogy az igazi érték a termőhely és az ember, a fajtát 
alapvetően különben eszköznek tartjuk. Ez nem azt jelenti – ma is elhangzott 
–, hogy egy-két fajta ne lenne megemlítve. Most konkrétan felolvasom, ahogy 
az anyagban szerepel: illatos fehérborok elsősorban hazai nemesítésű fajtából; 
nagy száraz fehérborok, elsősorban Kárpát-medencei fajtákból, ez részben 
Jásdi úr kérdésére is; vörösboros házasítások, Bikavér, Kékfrankos; 
természetes édes fehérborok, Tokaj. (Közbeszólás.) Ja, és – bocsánat, 
köszönöm szépen – rozé. Ez majdnem lefedi különben, csak úgy csöndben 
mondom, a minőségi sávot.  

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

(Jelzésre:) Igen, helyettes államtitkár úr, Gál Péter! 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Nem akarom húzni az időt, de azt gondolom, hogy 
önmagában az a tény, hogy van egy HNT által elfogadott szőlő-bor stratégia, 
már egy hatalmas előrelépés, de ez még csak az útnak az eleje, az útnak a 
kijelölése. Azt gondolom, hogy aki olvassa ezt a dokumentumot, láthatja, hogy 
igyekszik a dokumentum felölelni az összes olyan dimenziót, amely a szőlő-
bor ágazattal kapcsolatban fontos, és ahol cselekvésre van szükség. Úgyhogy 
én azt gondolom, hogy ennek a végrehajtása sokat adhat hozzá a magyar 
szőlő-bor ágazathoz. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Amennyiben nincs további jelentkező 
(Senki nem jelentkezik.), meg szeretném köszönni az elnök úrnak a 
beszámolót, és az 5. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek következik, ami majdhogynem rejtélyes szokott lenni. A 
bizottsági ülésen felmerült, hogy a szőlő aranyszínű sárgaságával kapcsolatos 
hatósági intézkedések és annak a kommunikációban, médiában való 
megjelenítése – különösen a Balaton-felvidéki területen – nem volt 
egyértelmű, vagy talán nem volt szerencsés, nem is tudom, melyik a jó 
kifejezés, ami arra inspirált bennünket, hogy ezt itt a legszűkebb, most így 
mondom: szakmai környezetben beszéljük meg. Ezért Zsigó Róbert 
államtitkár úrhoz fordulva azt kértem, hogy legyenek szívesek erről 
tájékoztatást adni, ha valami félreértés történt a kommunikációs felületen, 
akkor mi megpróbálunk ebben segíteni az albizottságunk által. Ezért Bognár 
Lajos helyettes államtitkár urat és egyben elnök urat, valamint Jordán László 
elnökhelyettes urat köszöntöm az egyebek, illetve az általam nevesített 
napirendi pont keretében. Természetesen ha ezen kívül van még egyebek, azt 
szívesen vesszük a jelenlévőktől, de most erre koncentrálva, tehát a szőlő 
aranyszínű sárgaságára a Balaton-felvidéken, kérdezem, hogy hogyan állunk, 
mi indokolta, mi a szakmai vonalvezetés? Akik itt ülünk, talán tudjuk az 
alapvető problémát, de ebben a konkrét felderített, detektált helyzetben most 
hol tartunk, mi a nagyságrendje, mi a veszélyeztetettsége, a téli állapotban mi 
a következő lépés, mi lesz jövő tavasszal, és egyáltalán a hatóságnak ilyenkor 
mi a kötelessége, munkája? Megadom a szót az elnök úrnak, helyettes 
államtitkár úrnak.  

Tájékoztatók 

Dr. Bognár Lajos 

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Engedje meg, elnök úr, hogy majd a részletes szakmai kérdésekben a 
főfelügyelő úr tegye meg az észrevételeit! Én annyit szeretnék elöljáróban 
elmondani, hogy az említett betegség egy nagyon súlyos betegsége a szőlőnek, 
ez a fitoplazma nagyon komoly gazdasági kárral jár, akár egy ország 
szőlőtermesztését is tönkre tudja tenni, mint ahogy az történt 2009-ben 
Szlovéniában. Ezért is nagyon fontos, hogy az egyébként európai uniós 
jogszabályok által kötelezően alkalmazandó jogszabályok által szabályozott 
intézkedéseket megtegyük, és a megfelelő hatékonyságú védekezést 
végrehajtsuk.  

2013-ban jelent meg először hivatalosan, hatóságilag megállapítva a 
fitoplazma, azóta több dunántúli megyében is megjelent, volt, ahol 
pontszerűen, volt, ahol kiterjedtebb méretekben. Minden ilyen esetben 
megtettük, meghoztuk a megfelelő intézkedéseket – együttműködve a helyi 
borászati közösségekkel, szőlészekkel –, és a fertőzött szőlők kivágásra 
kerültek.  

Kötelező a betegség ellen védekezni, nem csak azért, merthogy az 
Európai Unió szabályozza, hanem azért is, mert azon szőlőtermesztőknek 
borzalmas nagy kockázatot jelent, akik megpróbálnak ezzel a munkával 
foglalkozni, és számukra az egyik legnagyobb kockázatot, azaz a betegség 
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fenntartásában a legnagyobb kockázatot az elhanyagolt, műveletlen 
szőlőterületek fennmaradása okozza, hiszen a betegséget az amerikai 
szőlőkabóca termeszti, és nincs olyan módszer, amely egy élőlényt totálisan ki 
tudna irtani, vagyis ha folyamatosan fennmarad a szőlőben a fertőzöttség, 
akkor amíg a kabóca ott lesz, a terjesztését sajnos a következőkben is tovább 
fogja vinni. Nyilván azért ez ellen is védekeznünk kell, tehát a vektor ellen is 
védekeznünk kell. Ennek a védekezésnek az alapja pedig az, hogy a fertőzött, 
illetve elhanyagolt, műveletlen szőlőterületeket megsemmisítjük, és ehhez 
megfelelő állami kártalanítás is rendelkezésre áll a szőlőtermesztők számára. 
Azt gondolom, hogy ez valamennyiünk érdeke.  

A részleteket illetően akkor Jordán urat kérném meg.  

Jordán László 

JORDÁN LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Az aranyszínű sárgaság 
betegség fellépésére már jóval korábban számítottunk. Európának sok 
országában jelen van, ezért több mint tíz éve egy felderítési rendszert 
üzemeltet folyamatosan a növényegészségügyi hatóság mind a fitoplazma 
vonatkozásában, mind pedig a terjesztő amerikai szőlőkabóca 
vonatkozásában. 2006-ban Csurgón találtuk meg az első egyedét 
Magyarországon a szőlőkabócának, azóta folyamatosan fogtuk, és 
folyamatosan vizsgáltuk, hogy fertőzött-e a fitoplazmával, de nem volt az. 
2013-ban Zala megyében találtuk az első fertőzött szőlőnövényt a lenti 
szőlőhegyen, és innen indul az ismert magyarországi fertőzéseknek a 
története. Akkor ott, Zala megyében állami védekezésre került sor, ahol két 
alkalommal, 2013 őszén, majd 2014 nyarán helikopterrel lerepültük a lenti 
szőlőhegyet, és ezzel próbáltuk blokkolni a terjedést. A folyamatos 
felvételezések eredményeként azt láttuk, hogy már több dunántúli megyében, 
sőt majdnem minden dunántúli megyében jelen van a fitoplazma. Idén 
Baranya megyében és Győr-Sopron megyében mutattuk ki, ahol eddig szőlőn 
még nem voltak fertőzések. Baranya megyében a Villányi borvidéktől nem 
messze, de nem a Villányi borvidék területén volt pozitív vizsgálatunk. 
Nehezíti a felderítést, hogy aránylag szűk a vizsgálatra rendelkezésre álló idő, 
mert a nyár végén, ősszel jelentkeznek a tipikus tünetek, amelyek alapján 
lehet mintát venni és vizsgálni, és nyilván lombhullásig tudunk mintát venni.  

A védekezésnek a menete, hogyha pozitív találatunk van – amit 
egyébként csak laboratóriumi vizsgálat alapján lehet elkülöníteni egyéb 
fitoplazmás betegségektől, tehát ez még bonyolítja a helyzetet –, tehát 
amennyiben pozitív laborvizsgálati eredmény van, első körben el kell rendelni 
a növényegészségügyi zárlatot, ami részben formaság, részben nem, mert ez 
ad jogi alapot a további intézkedések meghozatalára, a fertőzött tövet meg kell 
semmisíteni, méghozzá az a jó, hogyha kiássák a gyökerét is, mert a szőlő 
egyébként nagyon agresszíven újra tud hajtani, és mivel a téli időszakban a 
fitoplazma levonul a szőlő gyökerébe, ezért hogyha újrahajt, akkor hiába 
vágtuk ki a fertőzött tőkét, nem mentesítettük a területet. A fertőzött tőke 
körül egy 1 kilométeres fertőzött körzetet kell kijelölni, minden tünetes 
növényt meg kell semmisíteni az 1 kilométeres körzeten belül. Ezen felül egy 
további 3 kilométeres körzetben pedig megfigyelési vagy biztonsági körzetet 
kell kijelölni, ahol fokozott felderítést és mintavételt üzemeltetünk.  

Ezeken a területeken minden szőlőtermelőnek kötelező védekezni a 
szőlőkabóca ellen. Itt most problémát okoz, hogy elég sok szőlőültetvényben 
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átálltak a rovarölőszer-mentes gazdálkodásra, beállt egy olyan biológiai 
egyensúly, ahol a molyok ellen nem kell védekezni, és sajnos ezzel a 
kötelezéssel megborítjuk ezt az egyensúlyt, de mivel akkora a kockázat, hogy 
nem lehet védekezés nélkül elmenni a szőlőkabóca mellett, ezért be kell 
vállalni ezt a döntést. Tehát kötelező a kabóca ellen védekezni a fertőzött 
körzetben. Illetve ez a védekezési kötelezettség ki lett terjesztve a 
szaporítóanyag-előállításra, függetlenül attól, hogy a környékén van-e 
fertőzött szőlőtőke, avagy nincs, tehát Magyarország egész területén, ahol 
szőlőszaporító-anyagot előállítanak, kötelező védekezni a kabóca ellen.  

Az elhanyagolt ültetvények felszámolásáról már volt szó. Erre két 
lehetőségünk van, vagy két irányból tudjuk megfogni. Ott, ahol van fertőzés, 
és ki van jelölve a fertőzött körzet és ez a 3 kilométeres pufferzóna, ott egy 
FM-rendelet alapján gyorsított eljárásban lehet felszólítani a terület 
tulajdonosát, hogy vegye művelésbe vagy számolja fel, és ezt követően, 
amennyiben ez nem történik meg, elrendelni a kivágást. Ott, ahol nincsen 
fertőzés – és szerencsére azért a többség még ilyen –, ott vagy az általános 
eljárási törvény alapján kell eljárni, ami nagyon nehézkes, illetve a 
bortörvényben volt tavaly vagy tavalyelőtt egy olyan módosítás, ami alapján el 
lehetett járni. Ez a módosítás nem volt túl szerencsés, mert a gyakorlatban 
nem tudtuk kivitelezni, megpróbáltunk egy eljárásrendet összerakni rá, de az 
nem működött. Ezért javasoltuk a módosítását is, és ezt idén két alkalommal, 
egyszer októberben a HNT ülésén, illetve egyszer az FM-ben tárgyaltuk, és 
javaslatot tettünk, hogy hogyan lehetne az elhanyagolt ültetvények 
felszámolását meggyorsítani. Jelenleg itt tartunk.  

Tovább folyik a felderítés, az idei laborvizsgálatokat már befejeztük, 
már minden beküldött mintát feldolgoztunk, a jövő évben folytatódik ez a 
tevékenység.  

Még annyit szeretnék elmondani, ami esetleg tapasztalatom szerint 
problémát okozott, vagy nem volt teljesen világos, hogy az amerikai 
szőlőkabóca nem vándorol egyik növényről a másikra, csak a szőlőn él, az az 
egyetlen tápnövénye, ami tulajdonképpen jó. A másik oldalról pedig nagyon 
oda kell rá figyelnünk, mert amennyiben van fertőzési forrás, ha nincsenek 
eltávolítva a fertőzött szőlőtőkék, és van kabóca, ami tovább tudja vinni – 
ahogy már az imént is elhangzott a helyettes államtitkár úrtól –, akkor ezt a 
fertőzést nem tudjuk megállítani. Sokan a filoxéra-járványhoz hasonlítják 
ennek a kórokozónak a jelentőségét, aminek valahol van is alapja. Abban az 
esetben, hogyha a megfelelő intézkedésekkel gátolni tudjuk a terjedését, akkor 
van esélyünk. Egyébként azt látjuk, hogy ahol volt pozitív találat, Zala 
megyében már aránylag sok helyen elterjedt, vagy sok környező ültetvényre, 
zártkertbe átment, az egy ilyen zártkerti környék volt, de az esetek 
többségében a termelők nagyon komolyan vették az intézkedéseket, és ezek a 
fertőzések megmaradtak pontszerű fertőzésnek, nem terjedtek el nagy 
területre. Reméljük, hogy ez így marad, de ahhoz, hogy eredményesek tudjunk 
lenni, kell az együttműködés a szőlőtermesztők és a hatóság között. Köszönöm 
szépen.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Azért egy területre térjünk ki a megszólításban is, 
Badacsonyra, tehát ezt majd azért tisztázzuk, hogy akkor ott mi van, milyen 
nagyságrendű, terjedésű, kiterjedésű, és milyen egyéb intézkedések elé néznek 
az ottani gazdák. Egy nagyon érzékeny területről van szó, hogy a kívülálló, a 
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laikus nehogy valami olyan vészt érezzen, hogy jaj, akkor a badacsonyi 
borokat nem is szeretjük, meg a szőlőt, s a többi, ezért mondtam, hogy 
érzékeny a terület. És a tudósítónknak, rovatvezető úrnak, Viniczai Sándornak 
is szeretném mondani, hogy amikor erről majd netán hírt ad közre, én 
szeretném, hogyha az elnök úrral és az elnökhelyettes úrral átbeszélnétek a 
cikk tartalmát, mert ha jól értettem, a média egy kicsit élvhajhász vagy 
szenzáció-, hírhajhász módon tett közzé olyan anyagot, amely egy kicsit 
félreérthetővé tette a NÉBIH hivatalos közleményét. Én így láttam Badacsony 
esetében, lehet, hogy rosszul, és akkor erre is térjünk ki! 

Szakmailag szeretném megkérdezni, hogy laikus gazda tud-e 
valamilyen honlapfelületről információt kapni, hogy na, így néz ki az a 
szőlőtőtípus, amelyiknél sajnos valami baj van, egyáltalán nálatok a honlapon 
fent van-e, vagy tudtok-e esetleg ilyet mondani?  

Említetted, hogy a szaporítóanyag-előállítókra is kiterjed ilyenkor a 
kötelező védekezés vagy a megsemmisítés. Ez jelentheti azt is, hogy külföldi 
szaporítóanyaggal is bekerülhetett már fertőzött egyed? Csak kérdezem. Mert 
ha jól érzékelem, délről jön ez a terjedés, a mediterrán vidéken észlelték 
hamarabb, Amerika az őshaza, de utána a mediterrán vidéken történt először 
Európában észlelés, és onnan mintha észak felé terjedne, ha jól érzékelem. De 
lehet, hogy nem, akkor erre is kérnék szépen választ. Tehát szaporítóanyaggal 
is történhetett-e fertőzés Magyarországon? 

Kónya Péter is jelentkezett a kérdezésre.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm szépen a szót. Én is 

mindenképpen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy valóban nagyon 
fontos ezzel a betegséggel kapcsolatban a megelőzés és a védekezés, de nagyon 
fontos az is, hogy hogyan kommunikáljuk ezt a dolgot, ugyanis azért a NÉBIH 
honlapján megjelent november 15-ei közlemény első sora arról szólt, hogy a 
teljes Badacsony-hegy zárlat alá kerül. Na most, ráadásul a hozzá nem értő 
újságírók valóban egyből szenzációt láttak a dologban, és gyakorlatilag az 
csapódott le a közvéleményben, hogy karantén alá került Badacsony, de hogy 
miért került karantén alá, azt már senki nem tudja, meg hogy mi is történt, és 
ez jelentős károkat okoz a turizmusban és akár a borkereskedelemben is. Én 
hétvégén Badacsonyban jártam, szándékosan elutaztam oda, és beszéltem 
borászokkal… 

 
ELNÖK: Nem esett nehezedre, remélem! (Derültség.)  
 
KÓNYA PÉTER (független): Nem esett nehezemre természetesen 

(Derültség.), és tudom mondani, hogy semmi probléma nincs az elkészült 
borokkal egyébként nyilvánvalóan. De tényleg azt gondolom, hogy erre oda 
kell figyelni, és hogy ha lehet ezt valamilyen módon kezelni még adott esetben 
kommunikáció szempontból, akkor én azt gondolom, hogy ez fontos lenne.  

Amit elmondtatok gyakorlatilag a védekezéssel kapcsolatban, ugyanezt 
erősítették meg a badacsonyi borászok is, tehát működik a rendszer. Engem 
arról tájékoztattak, hogy megfestik a tőkét, irtják a tőkét, tehát gyakorlatilag 
tényleg arról van szó, hogy kialakítják a védelmi zónákat, ahogy ti is 
említettétek. Ők azt mondták, hogy problémát jelenthet, hogy valóban a 
kabóca maga nem megy át másik növényre, viszont megbújik az 
aljnövényzetben, és az irtásnál az jelenti a problémát, hogy ha az adott 
szőlőterület mellett, ami valamilyen fertőzést elér, elkezdik irtani, és 
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vegyszeres irtást végeznek, de mellette van egy kevésbé művelt vagy éppen egy 
erdős vagy bokros terület, bármi, és ott nem kerül irtásra, akkor hiába irtják 
magát a szőlőterületet, és itt a probléma, tehát a továbbterjedésnek ez a 
gondja. Én valószínűleg… Nem tudom, ezt nyilván szakemberek tudják, de 
ilyen esetben a vegyszeres irtást jóval nagyobb területre kell kiterjeszteni, és 
jóval hatékonyabban, mert nem mindegy, tudjuk, hogy a levegőből történő 
irtás egészen más, mint a földről történő vegyszeres irtás, tehát nem ugyanaz a 
hatékonysága és a hatásfoka a kettőnek. Tehát valamilyen módon nyilván ki 
kell terjeszteni a földi irtás, a földi vegyszeres irtás határait ahhoz, hogy ez 
hatékonyabb legyen, legalábbis nekem mindenképpen ezt mondták a 
borászok, hogy akkor érzékelhető ennek a hatása.  

Ti is mondtátok, hogy pánikot azért nem kell kelteni, mert valóban az, 
hogy megjelenik ez az aranysárga szín a szőlőn, nem biztos hogy azt jelenti, 
hogy egyébként ezt a betegséget kapta el, valóban, csak laborvizsgálatokkal 
lehet bizonyítani, hogy ez a fertőző betegség a szőlő által elterjedt. Én annak 
mindenképpen örülnék, és ez volt a badacsonyi borászok kérése is, hogy ha 
valamiféle tisztázó közlemény kimenne akár a bizottságunk részéről, akár a 
HNT részéről, akár a hatóság részéről, hogy azért megnyugtassuk a 
közvéleményt, hogy ez nem azt jelenti, hogy a továbbiakban ne igyanak 
badacsonyi bort, meg ne menjenek Badacsony környékére, nyilván a 
megfelelő szakértői háttérrel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most megadnám a szót az elnökhelyettes 

úrnak.  
 
JORDÁN LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal): Köszönöm szépen. Akkor válaszolnék a feltett kérdésekre.  
A honlappal kapcsolatban: a NÉBIH honlapján van egy komplett leírás 

a filoplazmáról, hogy milyen tünetekkel jár, kinek mi a teendője, fényképekkel 
illusztrálva, tehát ez alapján bárki nagy biztonsággal be tudja azonosítani, 
hogy ez most gyanús vagy nem gyanús, nem hogy fertőzött-e, mert azt nyilván 
laborvizsgálat alapján lehet kimondani, de a gyanút egyértelműen meg tudja 
állapítani.  

A NÉBIH honlapján üzemeltetünk egy térképet, ezen a térképen 
minden borvidéken gazdálkodó szőlőtermesztő láthatja, figyelemmel 
kísérheti, hogy az ő területén a szőlőkabóca milyen fejlődési állapotban van, és 
amikor a védekezésre a legalkalmasabb az időpont, akkor ott megjelenik egy 
jel, hogy most kell védekezni, tehát a védekezés időzítéséhez adunk egy ilyen 
segítséget. Itt részben a megyei kormányhivataloknál dolgozó kollégák, 
részben pedig a növényorvosi kamarai tagok felvételezései adják az alapot 
ahhoz, hogy milyen állapotban van a kabóca.  

A szaporítóanyagokkal kapcsolatban, hogy külföldi 
szaporítóanyagokkal jöhetett-e be. Nem lehet kizárni természetesen. A 
szaporítóanyagoknak nagyon szigorú ellenőrzési rendszerük van, de ettől 
függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy akár azzal is bekerülhet. Ezeket az 
ellenőrzéseket, amennyire lehet, szigorítjuk, de az Európai Unión belül egy 
növényútlevéllel bárki forgalmazhat szőlőszaporító-anyagot. És akkor a 
növényútlevélről is tudni kell, hogy ez nem egy olyan tételes hatósági 
vizsgálaton alapuló dokumentum, mint amit korábban üzemeltettünk, 
elsősorban az előállító felelősségét és az előállító által tapasztalt mentességet 
testesíti meg ez a dokumentum.  
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A terjedésével kapcsolatban annyit mondanék, hogy délről, illetve 
nyugatról terjed keleti irányba. Nyugat-Európa, Franciaország és Ausztria 
fertőzött már ezzel a betegséggel, de a déli szomszédainktól, Szlovéniából 
egyértelműen jöhetett, ott nagyon nagy mennyiségben jelen van ez a 
kórokozó.  

Hogy mit jelent a zárlat elrendelése? Van itt nálam egy térkép, amit, 
gondolom, nem lehet távolról látni, de nagyon szívesen közreadom. Itt 
gyakorlatilag arról van szó, hogy 2013-ban, amikor Zala megyében az első 
pozitív találat volt, nem sokkal utána Badacsonytomajon pont a kutatóintézet 
ültetvényében is találtunk fertőzött szőlőtőkét, majd ezt követően minden 
évben voltak pozitív találatok a badacsonyi hegyen. Idén 77 pozitív mintát 
találtunk csak a badacsonyi hegyen, és a 77 minta körül kijelölt 1 kilométeres 
sugarú fertőzött körzet majdnem egy ilyen fektetett „U” alakot ad ki, ahol 
nagyon kicsi az a terület, ami a Badacsony-hegyből érintetlen maradna a 
zárlat által. Ezért azt gondoltuk, hogy itt most nem a közigazgatási határokat 
meg az 1 kilométert kell figyelni, hanem mindenki jobban jár, hogyha egy 
termőhelyként, egységesen kezeljük a Badacsony-hegyet, és a teljes hegyre 
kiterjesztjük a növényegészségügyi zárlatot.  

Kérdés volt, hogy a védekezés hatékonysága mennyit ér, hogyha a 
szomszéd nem védekezik. Teljesen jogos a felvetés, és ez az egyik kulcsa a 
hatékony védekezésnek. Ha a teljes hegyre kiterjesztjük a zárlatot, és minden 
termelőnek kötelezővé tesszük, hogy védekezzen, akkor a kezeletlen 
területekről történő visszafertőzés esélyét kizárjuk, vagy ennek a lehetőségét 
kizárjuk. Ez most nagyon jól hangzik, ahogy így elmondom, de ezt a 
gyakorlatban meg kell valósítani, és nagyon sok termelő van a badacsonyi 
szőlőhegyen is. Én is beszélgettem badacsonyi borászokkal, mert voltam ott a 
közlemény után, és megbeszéltük a kérdéseket. Senki nem tudja, hogy 
pontosan kiknek van zártkertjük – itt elsősorban a zártkertek a kérdésesek –, 
akik nem hegyközségi tagok, akiket meg kell szólítani, nem tudják, nincs ilyen 
lista, úgyhogy ennyiből nehezebb a helyzet.  

Egyébként a légi védekezés kérdése is felmerült, még akkor, 2013 után 
a megyei kormányhivatalhoz fordultak, hogy állami védekezés legyen ott is, 
úgy, mint ahogy Zala megyében volt. A kormányhivatal elutasította ezt a 
kérést. Amikor én ott voltam, újra feldobták, voltak üzemi növényvédős 
kollégák is abban a csapatban, amellyel beszélgettünk. Megkérdeztem tőlük, 
hogy június végén, júliusban, amikor a védekezésnek az ideje van, ki vállalja, 
hogy helikopterrel lerepüli a badacsonyi hegyet, és ehhez a nevét adja, és 
senki nem vállalta. Itt nyilván figyelembe kell venni, hogy repülni nem lehet, 
ettől függetlenül földi gépekkel el kell, és én azt gondolom, el is lehet végezni a 
védekezéseket. Most is permeteznek Badacsonyban nyáron, amikor a turisták 
ott vannak, ezután is fognak permetezni. Nyilván itt most rovarölő szerekkel 
kell permetezni, ami nagyobb kockázatot jelent, de odafigyeléssel és a zárlati 
előírásokat betartva meg lehet oldani. Ezért is nagyon fontos, hogy legyen 
elrendelve a zárlat a teljes badacsonyi hegyre, ahogy azok, akik egyébként nem 
lennének érintettek, akik nehezen elérhetőek, zárlat idején egyéb eszközökkel 
könnyebben megtalálhatóak, illetve a kötelező védekezésnek a 
kikényszerítésére is sokkal több lehetőség van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Brazsil Dávid jelentkezik még 

hozzászólásra… 
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DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): A kommunikációra még nem válaszoltunk.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnézést, csak a kommunikációs kérdésekre nem válaszoltunk.  
 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Először is www.portal.nebih.gov.hu a weblapcím, és még egy a 
szakmai részéhez: hogy állami kártalanítás jár a szőlőért, tehát azok a 
szőlészek járnak el jól, akik megvédik a szomszédjaikat, merthogy pénzügyileg 
sem járnak rosszul, ha a védekezést végrehajtják, betartják a védekezési 
szabályokat. Valóban, egyetértek, nagyon fontos a kommunikáció, ezért is 
tettük meg minden esetben 2013 óta, hogy közleményt adott ki a NÉBIH. 
Mindaddig, amíg a közlemény tárgyához kötődően véleményeznek, és a sajtó 
is jól láthatóan akkor kezdett el rossz irányba menni, amikor megjelent egy 
olyan közlemény, amely nem a szőlősárgaságról szólt, hanem egyéb 
kérdéseket próbált meg belekeverni egy tisztán növényegészségügyi 
problémába, azaz kvázi sikerült belekeverni a bort egy olyan problémába, ami 
meg sem jelent az eredeti közleményben, és az intézkedésekben sem. Ez 
komoly hiba volt. Én is azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon felelősen kell 
az ilyen kommunikációkat végrehajtania. Mindig állunk, eddig is álltunk, és 
ezután is mindig állunk bármilyen hegyközség rendelkezésére, amikor ilyen 
probléma van, és természetesen ebben az esetben is készek vagyunk akár 
közös közlemények kiadására is, de én azt gondolom, hogy jól látható, hogy az 
a szakmailag megalapozott kommunikáció, amit végeztünk, el is tüntette a 
problémát, hiszen amikor valaki hisztit akar csinálni, mármint egy 
sajtótermék, és megpróbálja felnagyítani a problémát, ami nem probléma, 
hamar kiderül, hogy az nem probléma, hogyha mindenki megfelelően 
ugyanazt a szakmailag megalapozott véleményt tudja mondani, legyen az 
szőlész, hatóság vagy éppen a kutatási oldalnak a képviselője. Hogyha 
továbbra is fennmarad ez a probléma, kommunikációs probléma, akkor ebben 
nagyon szívesen segítünk az ott élőknek, a szőlészeknek, hiszen itt nem a 
borról van szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kiss Eliza! 
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): Én 

nem kértem szót.  
 
ELNÖK: Bocsánat, Brazsil Dávid, elnézést! Azt tudtam, hogy innen 

balról jelentkezett valaki. (Derültség.) Elnézést!  
 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Azért 

olyan csinos még nem vagyok. (Derültség.) Mi is a kommunikációval 
kezdenénk, és azt szeretnénk kérni a NÉBIH-től, de tényleg tisztelettel 
szeretnénk kérni, hogy ha a jövőben ilyen jellegű dolog van, egyeztessünk 
előtte, hogy ne a médiából tudja meg az adott hegyközségi tanács ezt a 
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problémát, tehát akkor fel lehet közösen készülni rá. Mi a HNT részéről a 
Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának a kommunikációját tekintjük a 
HNT véleményének, hiszen ők tudják azt, hogy miért fogalmazták meg azt. 
Abban viszont teljes mértékben egyetértünk Bognár úrral, hogy a média 
kifacsarta azokat a mondatokat, amelyek mögötte voltak, és olyan dolgokat írt 
le, amik nem voltak benne.  

Azt alá szeretnénk húzni, amit Bognár úr is és az igazgató úr is 
elmondott, hogy itt alapvetően a kórokozó a szőlőkabóca, és nekünk az 
amerikai szőlőkabócával van a legnagyobb problémánk, hiszen az jelenti a 
vektort, és pontosan ennek a súlyát felmérve a HNT júniusban szerződést 
kötött egy magánlaboratóriummal, és mi is csapdáztattattunk az ország 
területén. Ezeknek az eredményeit átadjuk majd a NÉBIH-nek, mert a két 
adatbázis biztos hogy nagyobb lefedettséget jelent, a nagyobb mintaszám 
mindig hatékonyabb védekezést jelent, tehát hogyha a NÉBIH-nek szüksége 
van, ennek az eredményét, amint meglesz, átadjuk. Mi tehát mint szakmai 
szervezet felléptünk ez ellen.  

Az elhanyagolt ültetvények kapcsán annyi kiegészítést tennék, hogy a 
HNT a NÉBIH-hel közösen pontosította a szöveget, és terjesztette a javaslatot 
az FM elé, tehát ez is mutatja, hogy nagyon jó a szakmai együttműködés a 
NÉBIH-hel.  

Én még egy dologra azért felhívnám a figyelmet, mert ez a HNT-nek a 
lobbizása volt a többi szakmai szervezettel a 2013-as KAP-reform kapcsán, 
ugyanis a KAP-reformban prioritásként benne van, hogy a szerkezetátalakítási 
támogatásban a járványszerű okok miatt kivágott ültetvények gazdái prioritást 
jelenthetnek, ha a tagállam úgy dönt, a szerkezetátalakítási támogatás 
elbírálásakor. Tehát a 2018-tól megnyíló új támogatási ciklusban egy érdekes 
szempont lehet, hogy azokat az ültetvénytulajdonosokat, akik károsultak a 
flavescence dorée-tól, tehát az aranyszínű sárgaságtól, azoknak például egy 
támogatási rendszeren keresztül is próbáljuk a kárukat csökkenteni. 
Szerintünk ez egy meggondolandó kérdés. Franciaországban élnek ezzel, 
bizonyos összeg el van különítve, amit azok a termelők meríthetnek ki, 
akiknek az ültetvényei károsodtak ebben. Tehát van egy ilyen aspektusa is, 
hogy támogatási oldalról is meg lehet ezt fogni 2018 után, amikor megnyílik 
az új boríték.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, reflexió, észrevétel? 

(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor én megköszönöm ezt a 
tájékoztatást.  

Az egyebekben nekem annyi bejelentenivalóm van még, hogy 
várhatóan ez az utolsó ez évi ülése, ez évben tartott ülése az 
albizottságunknak, és jövőre ugyanezzel az ütemmel, intenzitással szeretnénk 
folytatni az albizottsági üléseket. Most itt már lassan ilyen búcsúszimfónia-
szindrómát látok a jelenlévők között (Derültség.), de azért mindenkinek meg 
szeretném köszönni az egészéves együttműködést, szakértelmet, tudást és 
szándékot, amit ide elhoztak nekünk a Szőlő- bor- pálinka albizottsághoz.  

Az advent időszakában természetesen megragadom az alkalmat, hogy 
áldott ünnepeket kívánjak mindazoknak, akikkel már nem fogok találkozni 
ebben az évben.  

Az egyebek napirendi pontot is bezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 59 perc) 
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


