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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a meghívott vendégeket, a munkánkat segítő 
tisztviselőket! Albizottsági tagként egyedül, a két vállamon fogom vinni a 
formalitását ennek az ülésnek, mert Horváth István kérte, hogy 
helyettesítsem, viszont harmadik tagunkról nem tudjuk, hogy meg fog-e 
jelenni az ülésen.  

A formalitásnak megfelelően először a meghívóban jelzett napirendi 
pontok megszavazását kell hogy megtegyük, megtegyem. Önmagamnak 
felteszem a kérdést (Derültség.), hogy az általam kezdeményezett napirendi 
pontokat most már hivatalosan is napirendi ponttá minősítjük-e, és én erre 
igennel szavazok. Ezzel a tervezett napirend hivatalos formában is napirenddé 
vált, és ennek megfelelően fogunk haladni.  

Tájékoztató a 2017. és 2018. évi bormarketing tervekről 

Elsőként a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját, dr. Guller 
Zoltánt kértem meg, hogy tájékoztasson a 2017. évi és a 2018. évi 
bormarketingtervekről. A vezérigazgató úr jelezte, hogy akadályoztatása miatt 
ő személyesen nem tud itt lenni, és Bánhegyi Zsófia vezérigazgató-helyettes 
asszonyt jelölte meg, aki itt is van. Felvezetésképpen itt esetleg annyit 
elmondanék a jelenlévőknek, hogy hosszas bolyongás és vita után az 
Agrármarketing Centrum tavaly visszakerült az FM hatáskörébe, de egy olyan 
kitétellel, hogy a bormarketing a Magyar Turisztikai Ügynökségnél maradt. Ez 
tavaly november-decemberben számunkra, akik a felhasználói oldalon 
vagyunk, mármint szeretnénk ott lenni egyes rendezvények, marketing és 
minden egyéb szempontból, majdnem hogy érthetetlen volt, hogy akkor most 
mi is a szerepe az AMC-nek mint Agrármarketing Centrumnak, és mi a 
szerepe ezen speciális, a mezőgazdaságot érintő területen a Magyar Turisztikai 
Ügynökségnek. Akkor a vezérigazgató úr jelezte, hogy amennyiben meghívást 
kap majd az idei, tehát a ’17. évben, akkor szívesen beszámolna erről. Ennek a 
napirendi pontnak a keretében akkor megadom a szót Bánhegyi Zsófia 
vezérigazgató-helyettes asszonynak.  

Bánhegyi Zsófia tájékoztatója 

BÁNHEGYI ZSÓFIA vezérigazgató-helyettes (Magyar Turisztikai 
Ügynökség): Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit reflektálnék arra, amivel 
felvezette a mostani bemutatót, hogy miért is került és miért van jó helyen a 
bormarketing a Magyar Turisztikai Ügynökségnél. A Turisztikai Ügynökség 
tavaly májusban jött létre, és két fő lábbal rendelkezik, amely most június 1-
jén kiegészül egy új lábbal, amiről szívesen mesélek pár szót, mert fontos az 
önök szempontjából is. Az első a marketingtevékenység, az a tradicionális, 
amit minden nemzeti turisztikai ügynökség ellát, ebben nagyon fontos helye 
van minden országban, a versenytársainknál is a bornak. A 
marketingtevékenység középpontjában az országmárka újraalkotása áll. A 
második fő láb a fejlesztés, a desztinációfejlesztés, ami szintén nagyon fontos 
a bormarketing szempontjából, hiszen az első három nevesített desztináció 
között van Tokaj is.  
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Miért ez az egység, amit a kormányzat létrehozott? Mi emögött a 
szinergia? A desztinációfejlesztési megközelítés Európában és a világon a 
legújabb a trend a turizmusban, hiszen az attrakciót, az élménykínálatot 
keresik a turisták, és tudjuk, hogy ma a magyar GDP 10 százaléka közvetetten 
és közvetlenül függ a turizmustól, és ez nőni fog, ’19 végére el szeretnénk érni 
a 16 százalékot Ausztria szintjére emelve ezt. Miért fontos, hogy a két terület, a 
marketing és a desztinációfejlesztés összekapcsolódjon? Mert az 
attrakciófejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés a jövőnket teremti meg, a 
marketing pedig eladja azt külföldön és belföldön.  

A bort és a gasztronómiát egyértelműen kiemelten kezeljük, az új 
országmárka-alkotásban nem kevesebbre vállalkoztunk, mint hogy tíz évre 
meghatározzuk Magyarország országmárkáját. Ha belegondolnak önök is, az 
elmúlt években valójában soha nem sikerült egy olyan országmárkát 
alkotnunk, amelyet a szektor különböző szereplői vagy az állam közösen 
hosszú távon tudott volna vinni, voltak jó próbálkozások, egy-egy jó kampány, 
de a bor soha nem épült bele ebbe a koncepcióba, pedig nagyon erős értékei 
vannak, ezt a jelenlegi kutatásaink is kimutatják, erről is szívesen beszélek 
önöknek. Így most mi elkezdtük ezt a munkát, és egy külön területet hoztunk 
létre a bormarketingnek.  

A bort és a gasztronómiát együtt kezeljük – ez is újdonság –, hiszen 
szerintünk nem élnek egymás nélkül, és még több mandátumot kaptunk a 
kormányzattól. Nemcsak az országmárkába és a marketingkommunikációs 
tevékenységbe szeretnénk beépíteni, hanem egy olyan mandátumot is 
kaptunk – és ez talán szintén fontos a jövőre nézve –, hogy Magyarország 
állami megjelenései külföldön országmárka szempontjából a Turisztikai 
Ügynökség szakmai felügyelete alá kerülnek, és mindenhol szakmai 
véleményezésünk van a megjelenés szempontjából is, nem lesznek olyan 
megjelenések, amelyeket talán vállalhatatlannak érzünk, vagy amelyekben 
nem érnek össze a külföldiek percepciójában a Magyarországról alkotott 
képek, ebben nekünk koncepcióalkotási és rendezvényelem-alkotási 
feladatunk is van. És ami nagyon fontos, hogy a külföldön bármilyen 
misszióban vagy rendezvényen megjelenő gasztronómiai és borkínálat a mi 
bormarketing-tevékenységünkhöz tartozik, és olyan mandátumot kaptunk, 
hogy véleményezési és meghatározási jogunk van a jövőben. Itt is érezzük 
ennek a fontosságát, hiszen most végre egy olyan kínálatot tudunk 
összeállítani, egy olyan koncepciót tudunk mögé tenni, ami egyben segíti a 
misszióvezetőinket is és a külföldön dolgozó kollégáinkat is abban, hogy a 
bormarketinget sokkal hatékonyabban lássák el, másrészről országmárka 
szempontból egy egységes arcot mutatunk.  

Azért kértem meg Török András kollégámat, hogy kísérjen el engem, 
hiszen én csak most áprilisban jöttem, és június 1-jétől került hozzám a 
bormarketing, de Andrásék vezetésével egyébként tavaly május óta egy 
nagyon intenzív munka zajlik, aminek a gyümölcse most kezd beérni. Egy 
stratégiaalkotás folyt, a bormarketing-stratégia alkotása, és nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy március 3-án a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával 
aláírtunk egy stratégiai megállapodást. Miért fontos ez? Az országmárka-
alkotásnál is egyértelműen úgy gondoljuk, hogy nem a mi kiváltságunk, hogy 
országmárkát alkossunk, nálunk vannak az eszközök és az erőforrások, de 
nagyon fontos, hogy ezt a szakmával együtt tegyük. A bormarketingnél ezt 
ugyanígy gondoljuk, és a HNT-től azt az erőt kapjuk, hogy így már közösségi 
bormarketingről beszélhetünk, hiszen minden termelő részt vehet ebben.  
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A stratégiaalkotásnak van egy fontos momentuma, ez a társadalmasítás 
folyamata. Talán olvasták, hogy meghirdettünk egy minden régiót érintő 
szakmai rendezvénysorozatot, amelyet júliusban kezdünk, és ez végül is a 
bormarketing-stratégiának a szakmai véleményezése lesz. Bemutatjuk a 
bormarketing-stratégiának a szakmai véleményezését, bemutatjuk a 
kommunikációs eszközöket, és amikor véget ér a konzultációsorozat, lezárjuk, 
az észrevételeket beépítjük, és meghirdetjük a bormarketing következő 
kommunikációs stratégiáját hosszú távra és a 2018. év végéig tartó 
eszközrendszert.  

Még egy, talán bemutatnám magamat egy kicsit. Érdekesség, hogy én a 
marketingszakmából érkeztem, dolgoztam a közigazgatásban, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumban, a Közigazgatási Minisztériumban, a 
kommunikáció és marketing volt a területem, és három multinacionális 
cégnél is dolgoztam, az egyik egy légitársaság volt, öt évig közép-kelet-európai 
vezetőként dolgoztam egy légitársaságnál, tehát a turisztikai marketing 
közelében voltam. Talán érdekesség, hogy most először a vezérigazgató-
helyettesi területen egy marketingszakember végzi ezt a munkát. A szakmai 
részt illetően egy nagyon erős szakmai csapat segít engem abban, hogy a 
borszakmát közelebbről megismerjem, de minden tudásommal és eddigi 
szakmai tapasztalatommal szeretném a marketinget professzionális alapra 
helyezni.  

Mivel készülünk a jövőben? Eddig is nagyon fontos volt a 
rendezvényeken való szereplésünk, és azért fontos talán, hogy június 1-jétől 
immár a marketingkommunikációs területen van a bormarketing, mert eddig 
nem itt volt, eddig a szakmai területen volt, pont azért, mert a szakmai 
munkát elvégeztük, és azért emeltük át az új rendszerbe, mert most 
szeretnénk a marketingkommunikációban sokkal nagyobb lépésekkel 
előremenni. A célunk, hogy a külföldi saját rendezvényeinken, amelyek 
nemcsak bortematikájúak, hanem hatalmas kiállításokon veszünk részt, 
hozzánk került most Dubai, az Expo szervezése, ennek az első lépései már 
most megtörténnek, itt nagyon erősen szeretnénk a bort és a gasztronómiát 
beépíteni. A roadshow-n be fogjuk mutatni azokat a nagy rendezvényeket, 
amelyeken Magyarország megjelenik országimázs szempontjából. Fontos 
önöknek tudni, hogy a turizmusstratégiába is bekerül a bormarketing rész, és 
ennek a társadalmasítása, magának Magyarország hosszú távú 
turizmusstratégiájának a társadalmasítása augusztusban kezdődik el. 

Az országmárka-folyamatot, aminek szintén része a bor, egy 
módszertan alapján végezzük most. Ennek a legfontosabb része a kutatás. 
Valójában az elmúlt tíz évben soha nem alkottak olyan Magyarország-
turisztikai országmárkát, amelyet kutatásokra alapoztunk volna, nem 
történtek nemzetközi kutatások. Most nyolc nemzetközi küldő piacon végzünk 
kutatásokat, a … (Nem érteni.) nemzetközi kutatóügynökségek. A leghíresebb 
márkaalkotási módszertan az övék, és az ő módszertanuk alapján megyünk 
végig a Magyarország-márka megalkotásában.  

Fontos, hogy nagy a verseny Európában, nagy a verseny a világban, és 
Magyarország, ha most nem lép, lemarad. Mi azt látjuk, hogy a kormányzat a 
Turisztikai Ügynökségnek egy olyan mandátumot adott, hogy az erőforrásokat 
mellétette, a forrásokat mellétette, a Tokaj-régióba, a Balaton-régióba, a 
Sopron-régióba érkező források már egy nagy lehetőséget adnak a turisztikai 
szektor attrakciófejlesztésére hosszú távra, és a következő időszakban, egy 
hónapon belül további desztinációkat jelentünk be. Sokkal több, számos 
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desztináció érkezik, erről most így nem tudok hivatalos tájékoztatást adni, 
már elhangzottak a vezérigazgató úrtól desztinációk, de hivatalosan ezt nem 
tudom megerősíteni.  

Ami talán még fontos önöknek, hogy augusztus 15-éig elkészül az 
országmárka-stratégia, és onnantól kezdve elindul annak a szakmai 
szervezetekkel való egyeztetése. Ez egy teljes vizuális rendszert, egy 
márkaarculatot, fő hívószavakat, narratívát fog tartalmazni, amiben 
reményeink szerint nagyon erőteljesen jelenik meg a bor és a gasztronómia.  

Visszaléptünk, két éve nem vett részt Magyarország, most 
visszaléptünk a European Travel Commission munkájába, amely a nemzeti 
turisztikai ügynökségek európai szervezete, ahol én képviselem 
Magyarországot. Szintén nagyon fontos európai kutatásokat, elemzéseket, 
európai trendépítő eszközöket kapunk meg rajtuk keresztül, és 
összehasonlításképpen látjuk, hogy például a gasztronómia és a bor mennyire 
fontossá válik a közép-európai régióban az egyes országok 
kommunikációjában.  

Nem bagatellizáljuk el a versenyt, ez egy éles verseny, 12 országot 
vizsgálunk jelenleg, hogy a turisztikai ügynökség milyen eszközökkel dolgozik, 
milyen országmárka-alkotást folytatnak, hogy használják fel a legfontosabb 
értékeiket, a természeti, kulturális kincseket és például a gasztronómiát, a 
bort, és a best practice-eket, az úgynevezett jó példákat nem vagyunk restek 
eltanulni és alkalmazni. Ausztriától nagyon sokat tanulunk jelenleg, de 
Szlovénia és Csehország kiemelkedő a régióban.  

A jövőre nézve fontos – és szeretném önöket így is meghívni, de nyilván 
majd érkezik a meghívó –, hogy október 16-án a MÜPA-ban megrendezzük az 
első Turizmus Summitot. Ezzel egy éves nagy konferenciasorozatot indítunk, a 
Turisztikai Ügynökség minden évben megrendezi az 1500 fős konferenciáját. 
Ezt a miniszterelnök úr nyitja meg, és bejelentések is lesznek a jövőre nézve, 
amelyek érintik a szektort. Négy szekciónk van, de külön szekcióban 
foglalkozunk a bor és gasztronómiával, tehát a négyből egy erről fog szólni, és 
nemzetközi és hazai előadók is részt vesznek ezen. Hamarosan érkezik a 
meghívó. 

Ami fontos a bormarketingben, hogy dolgozunk az országmárka-
arculattal összhangban egy nagyon fontos dologgal, a borarculattal. Meg kell 
jelennünk nemzetközi szinten Magyarország borképével, amelynek szervesen 
kell illeszkednie az országmárkába, de mégis egy külön egységet kell alkotnia. 
Fontos feladatunknak gondoljuk nemcsak a külföldi B2B, tehát az üzleti 
szférával való kapcsolatot a rendezvényeken, hanem azért jó, hogy erre a 
marketingterületre került a bormarketing, mert hatalmas kampányaink 
indulnak meg ősztől, európai uniós források nyílnak meg nemzetközi 
kommunikációra az országmárkában, és hazai forrást is mellérendelt a 
kormány.  

Tíz küldő piacot vizsgálunk, nem szeretnénk szórni. Eddig 22 
országban volt külképviselete a Turisztikai Ügynökségnek, de ezt nem érezzük 
hatékonynak. Az adatok alapján tíz küldő piacról érkezik a külföldi turisták 
többsége, így az erőforrásainkat szeretnénk célzottan rájuk fordítani, és persze 
fontos az imázskampány, de ennél továbblépnénk: marketingkampányokkal 
szeretnénk menni célzottan az adott küldő piacot figyelembe véve, hogy 
hogyan lát minket, ezért végezzük most a kutatásokat, végzünk 
médiakutatásokat, médiafogyasztási kutatást, hogy hogyan jutunk el ezekre a 
piacokra.  
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Ami fontos a bormarketingben, az a digitális eszközök használata. A 
turisztikai szektor teljesen átalakul, ez nagyon érinti ezt a szektort. Ezt 
destructive hatásnak szokták mondani, felfogató hatásnak. Eddig a Turizmus 
Zrt. marketing-költségvetésében 7 százalékot képviselt a digitális eszközökre 
való költés, a versenytársaink 50 százalékon állnak. A most induló nagy 
kampányunkban – erről is szívesen mesélek önöknek, mert fontos, érinti 
önöket is – 50 százalékot fog képviselni a digitális eszköz, célozható, mérhető, 
és az átadott tartalmi üzeneteink szempontjából ha a bormarketingről 
beszélünk, akkor sokkal hatékonyabb.  

A bormárkázással kapcsolatban már egy hónapon belül – megelőzve az 
országmárkát – bemutatjuk a roadshow-n az első elemeket. Szeretnénk 
véleményeztetni a szakmával, és ha végigfut a véleményezés, akkor 
bejelentjük az új arculatot. Ennek számos eszköze lesz, és itt is fontos, hogy a 
bormarketing végre az egész országmarketing részévé válik. Megújítjuk, már 
megújítás alatt van a teljes kiadványkoncepciója Magyarországnak, mivel 
megy külföldre, a misszióvezetőknek milyen segítséget adunk, mit viszünk a 
rendezvényekre, és ez hogy jelenik meg digitálisan.  

Szeptemberre érkezik az új itthon.hu. A mostani sajnos egyáltalán nem 
versenyképes Európában, dolgozunk a megújításán, és ennek egy nagyon 
fontos alsite-je lesz, ami önállóan is él, a bor.hu. Egy olyan turisztikai borsite-
ot építünk, ahol a termelőknek is lehetőséget adunk a megjelenésre, és 
beépülve a nagy itthon.hu rendszerébe, amit építünk, és abba a költségvetésbe 
és marketingtámogatásba, amit emellé adunk, nagyon fontos helyekre tudunk 
eljutni a bor üzenetével. Fontosnak tartjuk, hogy jó a termék, tehát hogy a 
termelői bejárhatóak, jól megismerhetőek, jól tudjuk csomagolni 
marketingszempontból a magyar bort. 

Ha a nemzetközi kommunikációról beszélünk, akkor amikor 
Magyarországról van szó, akkor sajnos jelenleg még…, nem sajnos, de az a 
helyzet, hogy Budapestet kell említenünk, a turisták háromnegyede 
Budapestre érkezik, és nem nagyon mozdul ki. A mi célunk az a jövőben, hogy 
prémiumabb turistákat vonzzunk ebből a marketing-költségvetésből egy 
meghatározott szegmentáció alapján, ezeknél, az ő megszólításukban 
elsődleges fontosságú a gasztronómia és a bor, és hogy utána még több ideig 
maradjanak itt. Átlagban két és fél napot maradnak, ’19. végére szeretnénk 
elérni a három és fél napot. Ennek viszont az a feltétele, hogy kimozduljanak 
Budapestről, és a szakmával együtt olyan helyekre jussanak el, ahol még több 
időt töltenek el.  

Andrásék csapatának egy nagyon nagy elismerés, hogy ideérkezik a 
nemzetközi bortalálkozó a jövő évben, Magyarország lesz ennek a turisztikai 
találkozónak a központja, és ami még egy újdonság, és szintén egy lehetőség, 
hogy megnyertük, és ideérkezik a világ turisztikai napjának a fő eseménye is 
2018-ban, ez nyolc éve nem volt Európában, és mi nyertük meg. A kettő 
egymásra hatása nagyon erős lesz. Szeretnénk a magyar országmarketinget, 
turisztikai szakmát visszaemelni az európai szintre, ezt egyébként ők üdvözlik, 
hogy újra ott vagyunk, és minden lehetőséget megragadni, hogy ami tudás 
például ott van, ami lehetőség, abban Magyarország első legyen.  

Amit még pluszban hozzátennék, az az, hogy hogyan alakul át a 
kapcsolat a misszióvezetőkkel és a turizmusdiplomáciával, ami szintén nagyon 
fontos önöknek – pont ma egyeztet erről egyébként Szijjártó miniszter úr és 
Guller úr. A misszióvezetőknek havonta már úgynevezett infopacket adunk, 
turisztikai szempontból kutatásokat kapnak, helyzetelemzést, narratívát, 
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kiadványokat kapnak több nyelven, és a bor és gasztronómiában szeretnénk 
nekik szintén egy megújult kiadványt adni, amely csak erre koncentrálva 
jelenik meg több nyelven, amelyet ők a saját eszközrendszerükben tudnak 
terjeszteni, és sokkal jobban megismertetni velük. Innentől kezdve részt 
veszünk a nagyköveti értekezleten, külön szekciónk lesz folyamatosan, ahol 
átadhatjuk az üzeneteinket a kinti kollégáknak.  

Röviden talán ezt szerettem volna elmondani, éreztetni, hogy egy 
nagyon nagy munka indult meg, amelynek, remélem, hamarosan látni fogják 
az eredményeit. A kampányunk hétfőn indul. Ez abból a szempontból fontos, 
hogy azért ez egy belföldi kampány, és arra a kutatásra épül, hogy nagyon 
sokan, a belföldi utazók 25 százaléka még mindig nem döntötte el, hova 
utazik, és a kampány arra céloz, külön foglalkozunk egyébként borvidékekkel 
benne, külön mutatjuk be, nem szeretném elspoilerezni, hogy miről szól, de ez 
az, hogy a fedezd fel Magyarország értékeit, és maradj itthon, és itthon utazz. 
Nagyon erős eredményekkel jöttünk ki a fókuszcsoportos felmérésből, nagyon 
jó hatással rezonáltak a fogyasztók a kampányunkra, és érdekesség, hogy 
sokan nem hiszünk a fiatalokban, hogy mennyire hajlandóak ellátogatni 
Magyarország különböző régióiba, de a kutatások alapján egyértelműen az jött 
ki most a kampánykutatásnál, hogy kifejezetten vágynak arra, hogy jobban 
megismerjék Magyarországot. A belföldi kommunikáció erről fog szólni, és a 
bor és gasztronómiát külön elemként fogjuk beépíteni a jövőben.  

Én ennyit szerettem volna mondani. Hogyha bármilyen kérdésük van, 
akkor nagyon szívesen válaszolok rá, igen. (Jelentkezések.) Elnök úr… 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdezés jogát én osztom, és rögtön 
magamnak adom meg a lehetőséget. (Derültség.) 

Régóta vártunk erre a beszámolóra, hogy őszinte legyek, mert sok 
rejtély, félreértés, újságcikk volt, hogy nem úgy értjük, aztán mások meg 
amúgy értik az új szerepkört, tehát a Magyar Turisztikai Ügynökség és ezen 
belül a bor mint marketingelem kérdéskörét. Ezért önmagában már a 
beszámolót nagy tisztelettel meg kell köszönni, hogy ilyen őszintén, nyíltan 
információt hallhattunk az elképzelésekről itt, a szakmai bizottságban, 
albizottságban. Tartok tőle, hogy a hozzászólások kapcsán tetszik majd érezni, 
hogy ez egy földön járó bizottság, szóval vannak a magasztos célok, aztán majd 
megkérdezzük, én magam is, hogy na, és akkor azt hogy tetszenek gondolni. 
Ebben a sorban hadd legyek az első! 

Ha jól értem, egy országmárka-alkotás a cél, és ebben a márkában a bor 
is szerepelni fog, és ha jól értem, ezek a márkák Magyarország hívómárkái 
lesznek, amelyek kapcsán be lehet azonosítani Magyarországot, hogy na, ez az. 
(Bánhegyi Zsófia nemet int.) Ha erre gondolnak… Valami ilyesmi ez az 
országmárka?  

 
BÁNHEGYI ZSÓFIA vezérigazgató-helyettes (Magyar Turisztikai 

Ügynökség): Elmondom szívesen. 
 
ELNÖK: Ez az első felvetésem, többet fogok mondani, esetleg tessék 

jegyzetelni, és akkor utána újra megadom a szót – lehet, hogy másokat is 
megelőzök majd a kérdésemmel, és akkor már a következő kérdező nem 
kérdezi meg azt, amit én megkérdeztem.  
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A márkacímszó-alkotás augusztus 15-éig elkészül, egy ilyen feljegyzést 
írtam gyorsan magamnak, és hogy ez a márkamegjelölés konkretizált 
szőlőfajtáig is eljutna – én most csak feltételezéseket mondok, majd tetszik rá 
válaszolni –, ott már rögtön egy izgalmas és vitatott kérdéshez jutunk, hogy 
tulajdonképpen mi a cél, tehát hogy a bor és a szőlő egy olyan jel legyen 
Magyarország hívószavai mellett, amire érdemes odafigyelni, merthogy ezek 
vagyunk mi, és nekünk van, és a lengyeleknek nincs, meg a svédeknek, s a 
többi, tehát hogy ezt oda kell tenni, mert mi egy olyan éghajlati környezetben 
vagyunk, olyan történelmi múltunk van, hogy na, ez igen, aki idejön a 
turizmus szempontjából, az ezt ne hagyja ki, erre figyeljen oda, mert nekünk 
ilyen variációink vannak. Vagy pedig esetleg mit akarunk, hogyha nevesítjük 
az egyik fajtát is netán, mint ahogy a Földművelésügyi Minisztérium évente 
nevesít egy-egy szőlőfajtát, hogy most ennek a szőlőfajtának az éve van, hogy 
utána ennek netán a kereskedelmi hatására is gondolunk ilyenkor, vagy nem, 
nem arra gondolunk, hanem egyáltalán mint imázsterméket akarunk 
nevesíteni, és ebben a szőlő és a bor is nagyon benne kell hogy legyen, mert 
Magyarország képéhez hozzátartozik a szőlő és a bor, és mi csak ilyen 
logikával szeretnénk felfűzni a szőlőt és a bort, és nem termékszintre akarunk 
lemenni, hogy akkor ebből képesek legyünk nagy mennyiséget előállítani, 
mert majd mindenki ezt a fajtát keresi – most nem akarok itt fajtákat 
felsorolni, és nem is ez a célunk, az önök célja ezzel. Tehát én ezt szeretném 
megkérdezni, mert utána itt az alvégen az érintett szereplők már rögtön 
elkezdenek spekulálni, hogy akkor a Furmint legyen, az Olaszrizling legyen, a 
Cserszegi fűszeres legyen, szóval hogy mit nevesítsünk majd ilyen hívószónak, 
vagy ilyet nem is szabad kimondani, fajtaszintig lemenni, csak azt mondani, 
hogy a bor, az nekünk olyan van, hogy másoknak nincs ilyen, tehát ha ide 
tetszenek jönni, akkor legyenek szívesek ezt a területet a gasztronómiához 
hozzákapcsolva azt megkóstolni.  

Tetszett említeni, hogy minden régiót érintő konzultáció kezdődik 
júniusban – júniusban vagy júliusban? (Bánhegyi Zsófia: Júliusban.) –, 
júliusban. Mit értsek a „régió” szó alatt? (Bánhegyi Zsófia: Borrégiót.) Aha! 
Érthetünk alatta borrégiót is, amit ritkábban használunk, mert egyszerűen 
nem honosodott meg ez a „régió” kifejezés, de értem, tehát a borrégiókra 
gondolunk, nem a borvidékekre és nem a közigazgatási, ma már nem is 
használt megyéket összefoglaló régiókra, hanem a borrégiókra. 

 
BÁNHEGYI ZSÓFIA vezérigazgató-helyettes (Magyar Turisztikai 

Ügynökség): Nem, tehát… Akkor erre válaszolok, jó?  
 
ELNÖK: Jó, igen, tehát én csak kérdezem, hogy ezt a „régió” szót hogy 

értsük, mikor kell odafigyelni, mikor kell esetleg megszólítani, vagy önök 
ebben közrejátszanak-e, hogy annak a régiónak az érintett, e területen jártas, 
akár marketingben, akár termelésben, borászattal rendelkező szereplői 
vegyenek részt, ha jól értettem, ön ezt várja, hogy ezt a koncepciót azért ott 
valaki esetleg erősítse, negálja, ötletet adjon hozzá, vagy valami ilyesmi. Hogy 
tetszenek gondolni ennek a kiértesítését, tehát hogyan kívánják felhívni a 
figyelmet, a HNT-n keresztül, velük együtt? Erre esetleg ha ki tetszene térni! 

Figyeltem, hogy a magyarországi… Hogy is tetszett kifejezni? Szóval ezt 
az egész marketinghelyzetet, ami a borászattal, gasztronómiával van, egy 
külföldi elemző marketingcsapat is feldolgozza, vagy valami ilyesmit 
jegyeztem meg. Ezt én értem. Megjegyzem, hogy nekem ilyenkor egy nagy 
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kérdés, hogy azt akarjuk-e elérni, hogy mit látnak rólunk a külföldiek, és 
ennek megfelelni, idomulni egy nemzetközi sztenderdhez, hogy most éppen a 
könnyű fehér borok kezdenek felmenni, a nehéz vörösborok pedig 
visszaszorulni – most mondok egy irányultságot, ez most jellemző –, és hogy 
ebbe a sorba álljunk be mi is, mert ez a nemzetközi kutatócsapat is ezt 
mondja, ez az egyik verzió. Vagy pedig a másik, hogy elnézést, de mit akarunk 
mi, mármint mi magyarok Magyarországról milyen üzenetet akarunk kifelé 
vinni, és tartok tőle, hogy ezt külföldiekkel nem nagyon lehet megkutatni.  

Nekem nem volt túl szerencsés az a példa, amit felhozok, vagyis a 
példa, amit felhozok, az nem volt túl szerencsés, amikor Tokaj egész, globál 
problematikáját néhány évvel ezelőtt egy külföldi marketingkutató vagy én 
nem is tudom, jövőképalkotó csapatra bízták, a tokajiak talán tudnának is 
erről mélyebben beszélni, annak az eredményéről, az eredménytelenségéről 
éppen. Tehát az a kérdés, hogy azért kell-e egy ilyen képet kapnunk, hogy a 
külföldiek mit látnak rólunk, és akkor hiába mondjuk, hogy mekkora nagy 
sztárok vagyunk mi Villánnyal, Sopronnal, s a többi, mert ők azt fogják 
mondani, hogy Tokajon kívül különben nem ismernek senkit – ez az én 
tapasztalatom, jó néhány európai borvidéken volt szerencsém bizottsági 
elnökként részt venni, az USA-ról nem is beszélek, mert ők először megnézik, 
hogy mi az, hogy Magyarország, nemhogy a magyar borvidékekről tudnának 
valamit, de az európaiakra gondolok, egyszerűen nagyon neves, komoly 
AREV-rendezvények – a szakmaibeliek tudják, hogy mit mondok ilyenkor – 
egyszerűen csak Tokajt ismerik. Itt persze aztán rögtön nagy kérdés, hogy 
elégséges-e nekünk Tokajra felfűzni a magyarországi borászatot, tehát ezért 
kérdezem, hogy mi a célunk, vagy pedig nem, nekünk van egy nagyon 
határozott célunk, az ügynökségnek, hogy kérem szépen, ez a kitörési pont, ez 
lehet az imázstermékünk borkategóriában, mert olyan termelői adottságok, 
olyanfajta pozitív tulajdonsága van annak a terméknek, olyan mennyiségben 
van, olyan széleskörűen ismerik, hogy maguk az érintettek, a borászok is azt 
mondják: ja, ha ebből kellene netán nekünk világpiacra lépni, mert ez egy 
brand lesz, ez egy Magyarországot beazonosító termék, arra készen állunk.  

Most hazabeszélek, hogy az, hogy egy soltvadkerti borász, az év 
borásza, a Frittmann testvérek, néhány hónappal ezelőtt Londonban egy 
rendkívül tisztességes, szép eredményt értek el egy Ezerjófajtával, ez nekünk 
állati nagy siker, nekem, Soltvadkertnek különösen, mert Ezerjóban 
verhetetlenek vagyunk, de ebből országmárka-építést nem tudok tenni, mert 
máshol meg azt mondják, hogy hol van még Ezerjó? Móron van néhány 
hektár. Csak a dilemmákat szeretném megosztani a földön járó ember 
képével, ezért kérdeztem, hogy mi a cél, és mi a szerepe a nemzetközi 
elemzőcsapatnak, és egyáltalán mit akarunk mi a termékeinkkel.  

Azt én nagyon tisztességes gondolatnak érzem, ami a koncepciót illeti, 
tehát hogy végre szedjük már össze magunkat, mert a turisztikai értékeink 
jelentősek, és ilyen mélyen, ahogy az előadásban hallottam – messze nem 
vagyok turisztikai szakember, de azért képviselőként figyelgetem, hogy mire 
mennyi pénzt szoktunk adni, időnként fölöslegesen is, a végeredményt 
nevesítem ilyenkor sajnos –, hogy ennyire koncepció jelleggel az 
országképépítést, a brand- és imázsépítést én még eddig nem tapasztaltam. 
Tehát ez mindenféleképpen rendkívül pozitív. Nagyon erős a felhatalmazás, 
ha jól értem, a kormányzat részéről a munkához. Az egy nagyon nagy öröm, 
hogy ebbe az imázsépítésbe, brandépítésbe, országmárka-építésbe a bor, a 
szőlő is belekerül, csak az a kérdés, hogy itt ezzel mit akarunk. Mert jövünk 
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befelé a szakma felé, a bizottság munkájához, hogy és akkor mit akarunk, és 
én itt azt érzem, hogy esetleg lehetnek majd még viták a szakmával. Ez nem 
azt jelenti, hogy mindig a szakma érdekeit kell elfogadni, mert a 
marketingépítés sokszor felette kell hogy legyen a szakmai, egyedi 
érdekeknek, mert azért egy picit itt üzlet is van, meg sok minden van, hát 
persze, ez egy vállalkozás, a szőlészet-borászat, és felül kell hogy írja az 
országbrand építése az egyedi érdekeket, de azért nagyon mellélőni ezek az 
érintett szereplők nem szoktak – ez az én húsz-egynéhány éves tapasztalatom, 
amikor ilyen vitákat folytatunk le, nem véletlen áll nagyon stabil lábakon a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az érintett szereplők információinak a 
begyűjtése következtében.  

Én ennyit szerettem volna vitanyitó gondolatként elmondani, bennem 
ezek fogalmazódtak meg. Most visszaadnám a szót, és majd utána a jelen lévő 
meghívottaknak adok lehetőséget.  

 
BÁNHEGYI ZSÓFIA vezérigazgató-helyettes (Magyar Turisztikai 

Ügynökség): Köszönöm szépen. Én nem is vitának venném ezt, hiszen egy 
márkaalkotási folyamat mindig inkább konzultáció és beszélgetés. Nagyon jó a 
felvetés, mert ezzel nagyon sokat találkozunk. Az elmúlt munkáim során is ha 
márkát építettünk, az mindig a legszenzitívebb egy termék vagy egy cég vagy 
akár egy ország életében. A Magyarország-márkához nagyon óvatosan kell 
hozzányúlnunk, és a Budapest-márkához is, ez a hazánk, tehát a legnagyobb 
kihívás ezzel dolgozni, és most elsőszámú prioritás, hogy az országmárkát 
megvalósítsuk. Sorban kell mennünk, fentről kell indulnunk.  

Az országmárkázás azt jelenti… Ne vigyük el nagyon, hogy egy kutató, 
egy nemzetközi kutatócég, az országmárka-alkotási folyamatnak csak egy 
része a kutatás, nem ők alkotják meg az országmárkát, de nagyon fontos, hogy 
most először, tehát 15 éve zajlanak kutatások Magyarországon és külföldön, 
illetőleg nagyon érdekes, közösségi médiában is kutatunk, hogy melyek azok a 
hívószavak, és itt a „bor” és a „gasztronómia” elképesztően kiemelkedik, 
amelyet Magyarországgal kapcsolatban az egyes küldő piacok külföldön vagy 
akár Magyarországon is a magyarok megemlítenek mint értéket.  

Az országmárkához úgy kell hozzányúlnunk, hogy sajnos nem szabad a 
saját percepciónkra alapozni, fontos, hogy beépüljön a saját turisztikai 
stratégiánk, és hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk elmondani 
Magyarország történetét. Nagyon fontos, hogy Magyarország történetének 
szerves része a bor története, de nem szabad anélkül megtennünk ezt, hogy ne 
tudjuk, hogy mit gondolnak rólunk azok, akiket ide szeretnénk hozni, vagy 
akiknek a magyar bort szeretnénk elvinni. Az országmárka egy olyan egységes 
víziórendszer lesz, egy vizuális koncepció, egy szlogen, amely különböző 
kampányelemekkel egészül ki, amelynek később szeretnénk elvégezni a 
lebontását. Ez rögtön ősszel meg fog kezdődni a desztinációmárkázásban, és 
itt szintén nagyon fontos szerepe van a bornak. A bor egyfajta termék, amely 
horizontálisan végigkíséri a desztinációkat is, amelyeket Magyarország kijelöl. 
Nem szeretnénk a Balatonnál is azt mondani, hogy Felvidék, észak, dél, nem, 
hanem egyszerűen Balatonról beszélnünk, sokkal jobban tudjuk márkázni, de 
a helyszínen már sokkal jobban szeretnénk a helyi marketingeszközökkel élni, 
például Tokajnál is nyilván behozni a bort, de ez egy következő lépés, hogy a 
borhoz hogy nyúlunk.  

A borarculat megteremtése és az országmárka megteremtése fontos 
lesz abból a szempontból, hogy azért kell egyetértenünk, hogy mindenki 
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higgyen ebben a víziórendszerben, akár ebben az arculatban, és használják. 
Átadjuk az elemeket, átadjuk az eszközöket, behívjuk akár saját költségünkön 
is a termelőket például egy ilyen website-rendszerbe, hogy jelenjenek meg, 
hogy a kiadványainkban jelenjenek meg, hogy a rendezvényeinken jelenjenek 
meg, érezzék a magukénak, de nagyon szeretnénk, hogy akár saját erőforrásuk 
terhére is vigyék tovább a narratíváinkat, a hívószavainkat, a kommunikációs 
elemeinket mind a borarculatban, mind az országmárkában.  

Amit az elnök úr mondott, hogy a bor kapcsán akár évente kijelölni egy 
borfajtát, hogy melyek azok a borfajták, ezek egyébként, nagyon érdekes, a 
márkázás eszközei, ezek jó szezonális eszközök is, amelyeket kampányszerűen 
tudunk vinni, és mindig újat tudunk mondani. Ha van egy siker, egy 
nemzetközi siker, lehet, hogy önök arra gondolnak, hogy minél többet eladni 
abból a borfajtából, de nincs volumen, nálunk ez egy fontos eszköz, mert az 
országmárkának tudjuk vinni a hírét külföldön, hogy megint van egy borsiker 
külföldön, és a percepció megint változik Magyarországról, és erősödik.  

Most írtuk ki a tendert, külső PR-ügynökségünk is lesz, nemzetközi PR-
ügynökség – ilyen sem volt még eddig –, szeretnénk célzottan akár célzott 
tematikus lapokban a nemzetközi bor- és gasztronómiai sajtó képviselőit, és 
nagyon fontos, hogy a bloggereket és az úgynevezett influencereket, 
befolyásolókat ne felejtsük el a szakmában, őket Andrásék adatbázisa 
segítségével, amely egy év alatt már összeállt, illetve a HNT-nél is van, 
strukturáltan kezelni, személyre szabottan, úgynevezett studytourokkal 
idehozni, illetőleg azokat az úgynevezett touroperatorokat, tehát a nemzetközi 
ügynökségeket, amelyek kifejezetten a borturizmusra szakosodnak – ők 
jönnek egyébként a jövő évben Magyarországra háromszázan –, őket külön 
fogjuk célozni közös akciókkal és közös marketingaktivitásokkal, és idehozni 
Magyarországra, bemutatni nekik a kínálatot, az arculatot, a borvidékeket, és 
ezáltal minél több turistát ebből a szempontból Magyarországra vonzani.  

Itt kettős a cél, merthogy nekünk a turisták is nagyon fontosak, és nem 
csak az, hogy külföldön mennyi bort adunk el, itt a Kereskedőháznak is van 
egy nagyon fontos célja vagy feladata. A mi feladatunk az, hogy ezt az imázst 
külföldön erősítsük, és a Kereskedőházat olyan kiadványokkal támogassuk, 
amelyeket ő ki tud vinni a bormarketing keretében, és amelyek elősegítik 
például a külföldi piacokra kerülést. Nekünk nagyon fontos, az országmárka 
szempontjából szinte a legfontosabb, hogy minél több turistánál ez egy 
hívószóként beépüljön, és ha Magyarországra gondolnak, a bor és a 
gasztronómia, és a kutatásaink alapján egyébként a turisták többségénél a top 
háromban van a gasztronómiai kínálat az adott célpontban, desztinációban. 
Ha itt be tudunk kerülni, akkor mi a hozzájárulásunkat a GDP-hez, a hazai 
növekedéshez, a szektor növekedéséhez így tudjuk megvalósítani.  

Úgyhogy az, hogy a borhoz hogy nyúlunk, és hogy az egyes fajtákhoz 
hogy nyúlunk, az egy későbbi folyamat. Ősszel elkezdjük a 2018-as konkrét 
marketingkampányunk kidolgozását, itt már ennek fontos szerepe lehet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Már csak egy megjegyzés: ön említette ezt 

a szót, hogy: „bloggerelés”. Ez nem az én világom, ha szabad így mondanom, 
de látom, hogy a gyermekeim rendkívül intenzíven az internet világában 
élnek, és egy-egy ilyen borblogger meg tudja bolondítani őket (Derültség.), 
pontosabban őrájuk hallgatnak. Tehát lehet, hogy mi plakátolunk, meg 
rendezvényeket szervezünk, hogy itt a mi borunk, meg nem tudom mi, ők 
pedig egyszerűen az interneten egy-egy ilyen sztárbloggernek a véleményére 
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adnak. Úgyhogy nem akarok okoskodni, de ebbe valami nagyon komoly erőt 
kell fektetni a felnövekvő 18-28 éves korosztály megcélzásában, mert ők 
lesznek utána a stabil fogyasztók már szülőként, gondolom én, meg kiérett 
borszerető emberként majd a vége felé. Csak, mint említettem, teljesen más 
impressziók alapján döntenek egy-egy borfajta, -típus megkóstolása mellett, 
mint ahogy mi – a „mi” alatt ezt a korosztályt értem – annak idején 
elkezdtünk utánajárni, hogy miért annak a borásznak a borát szeretnénk 
éppen megkóstolni. Erre tehát rendkívül nagy erőket áldoznék, az biztos.  

Most adnék szót az elnök asszonynak, Márta! 
 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent Egyesület): Én 

családi birtokokat egyesítő Vindependent Egyesületnek vagyok az elnöke, de 
mint a Pannon Borműves Céh első női tagja most a céhet is képviselem, 
tekintve, hogy Jekl Béla elnök úr Villányból nem tudott eljönni. Én általában 
termelői oldalról látom ezeket a dolgokat, és természetesen a HNT 
Szakmaközi Bizottságának, amely a bor- és szőlőágazatot képviseli, annak is a 
tagja vagyok, így eléggé képben vagyok. Mi az ágazaton belül és mint termelők 
nagyon örültünk, amikor az MTÜ-höz került a bormarketing, mert mi a 
borainkat inkább a gasztronómiával szeretnénk eladni, és nem a féldisznóval 
vagy a kukoricával, ami eddig volt – én 25 éve gazdálkodom, és járok, jártam 
AMC-s kiállításokra, és minden ilyen brossurában először ezek a 
mezőgazdasági termékek jöttek, és valamikor aztán jött a bor meg a szőlő –, és 
nagy örömömre szolgált az idei Prowein Düsseldorfban, a borászati szakma 
legnagyobb nemzetközi kiállítása, hogy egy fantasztikusan jól sikerült 
Proweint tudott az MTÜ, pedig nem volt könnyű, mert a büdzsé is elég későre 
derült ki, hogy mennyi, de egy nagyon-nagyon sikeres vásárt szerveztek.  

Na most, amit a vezérigazgató-helyettes asszony elmondott, abból én 
háromszor is különféle felkiáltójelekkel felírtam, hogy: „társadalmasítás” és 
„egyeztetés”. Ennek meg aztán különösen örülünk, tekintve hogy már 
elhangzott a novemberi albizottsági ülésen is, hogy például az eddigi 
Borkiválósági program nem lett az ágazattal sem egyeztetve, sem megvitatva, 
sem konzultálva, így aztán nagyon nagy érdeklődéssel várjuk ezeket az 
egyeztetéseket, mert én úgy gondolom, hogy nekünk mint termelőknek, akik 
közül sokan nem tegnap óta gazdálkodnak, és sokaknak közülünk, mondjak 
Gere Attilától kezdve akárkit, azért van egy elképzelésük, hogy milyennek 
kellene lennie egy bormarketingnek, és annak is nagyon örülünk, hogy egy 
marketingszakember fogja ezt csinálni, mert a bormarketing olyan, mint a 
foci, hogy mindenki ért hozzá. Mi tehát ennek örülünk.  

Ami még fontos, és ebben Font Sándor elnök úrhoz szeretnék 
csatlakozni, az a digitális megjelenés. Tekintve, hogy jelenleg senki nem 
könyvekből tájékozódik, hanem tudjuk, hogy legelsősorban az interneten, 
nagyon üdvözölném, hogy legyen a magyar termelőkről egy nagyon jó webes 
oldal, ahol egy kereskedő vagy egy turista, hogyha azt mondja, hogy engem 
érdekelne a magyar bor, megnézhesse, hogy hova tud elmenni, hol tud 
megszállni, ezek teljesen összefüggő dolgok. Az lenne a konkrét kérdésem, 
hogy ez a digitális, új megjelenés mikorra várható, és hogy majd a termelőink, 
tehát a tagjaink hogy tudnak ebbe bekapcsolódni. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, parancsolj, István, 

elnök úr! 
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KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): 
Köszönöm szépen. Kiss István vagyok az MSZBSZ-től. Ahogy az elnök úr 
említette, nagyon gyakorlatiasan közelítjük meg a dolgokat, a nagytermelőket 
képviselve, én a nagytermelőket képviselem. Ahogy elhangzott itt, 
stratégiaalkotás lesz. Abból jól állunk, mert már 15 éve az megy. Minekünk 
nagyon szükségesek lennének a közvetlen eredményeket hozó, akár 
eladásösztönző programok, és lehet, hogy nyilvánvalóan szükséges egy 
nagyobb képet kialakítani, és egy felhőbe elhelyezni ezt az egészet, de nekünk 
el kell adni ezt a bort, ebből tudunk csak megélni. Hogy hol adjuk el? A 
magyar bornak a 80 százalékát magyar ember veszi meg, annak a 
80 százaléka kiskereskedelmi láncokban kerül értékesítésre. Tehát hogy most 
a Turizmus Ügynökség foglalkozik ezzel a témával, az azért örvendetes, 
merthogy a turistákat is be tudjuk vonni, viszont nekünk van egy olyan kicsi, 
pici, apró félelmünk, hogy ez a része, ami tulajdonképpen a nagyobb részt 
adja, egy kicsit háttérbe szorulhat. Erre szeretnénk tehát felhívni a figyelmet, 
hogy ezt a nagyobb részt, ami értékesítésre kerül, azt hogyan lehetne – hogy 
mondjam? – fokozni esetlegesen akár az árakban is.  

A digitális világról volt szó, az elnök úr is említette. Azt gondolom, hogy 
ez lehet az egyik kiugrópont vagy lehetőség, viszont itt már világviszonylatban 
kell majd megméretni a borainkat, amire a prémiumtermékek nyilvánvalóan 
abszolút alkalmasak. Én azt gondolom, hogy a nagyobb tömegű 
termékeinknek is kell találni helyet, és annak is meg kell találjuk azokat a 
piacokat, amelyek ezeket a termékeket felveszik. Kíváncsian várjuk, hogy 
esetlegesen a stratégiában erre milyen kérdések, illetve milyen megoldások 
vetődnek fel.  

Mi azért, ahogy elmondtam, a beolvadástól egy kicsit tartunk. Tehát 
azzal, hogy egy ilyen nagyon nagy rendszerbe kerül most a bormarketing, 
annak egy része fog majd még jobban előtérbe kerülni teljesen természetes 
módon, hiszen a turistákat leginkább a prémiumtermékekkel lehet megfogni, 
viszont nagyon szükséges lenne, ahogy mondtam, a nagyobb…, 
tulajdonképpen a szőlőt, ami megterem, azt mi valahol borrá kell hogy 
módosítsuk, és utána azt meg pénzzé kell tegyük, hogy újra tudjunk szőlőt 
termelni. Ezért nagyon fontos lenne azt látnunk, hogy ebben a kérdéskörben 
mi felé megy a dolog.  

Említette, hogy több rendezvény, illetve megjelenési lehetőség lesz. A 
mostaniak, a közvetlenül most elérhetők érdekelnének minket, a nagy 
nemzetköziek – most Sanghajra gondolva –, hogy ott esetlegesen milyen 
lehetőségek vannak, hogyan áll az a dolog. És ahogy az elnök úr is kifejtette, az 
az üzenet nagyon fontos lenne, tehát hogy mi lesz az az üzenet két szóban, egy 
mondatban, ami meghatároz… Megint csak azt is értem, hogy ez nem 
feltétlenül csak a magyar borról szól, hanem Magyarországról, de nekünk 
nagyon fontos lenne azt a részét is látni, hogy nemcsak a turistának és a tíz 
külső országnak a fogyasztóit elérni, hanem mindenkit, aki amúgy is 
fogyasztja már a borainkat, a termékeinket. És ami egy nagyon fontos dolog, 
hogy ebből aztán hogyan lesz a kereskedelemmel összeköthető dolog, tehát 
tulajdonképpen ez az eladásösztönzés az, ami nekünk nagyon fontos, hogy 
megvalósuljon, tehát abból, hogy meglesz egy üzenet, abból hogy lesz olyan 
konkrét program, amiből már látható, értékesítési számokban is mérhető 
eredmény lesz? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Mihályi László! 
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MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Én tudom, hogy a bormarketingről van szó, de a gasztronómiába, azt 
gondolom, a pálinka mint nemzeti italunk is bele kellene hogy férjen 
valamilyen szinten. Úgy tudom, hogy a pálinka az AMC-nél maradt nagy 
vonalakban, de azért a gasztronómiához mennyire tudunk mi kapcsolódni 
ilyen szinten, van-e valami lehetőségük a pálinkásoknak erre? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Merthogy az albizottságunk a 2014. évben a szőlő és a bor 

albizottsági név mellé a pálinka nevet is felvette mint a testvért, kistestvért, az 
így összekapcsolt terméket fontosnak tartottuk.  

Ha nincs további kérdező ebben a körben, akkor megadnám a szót a 
vezérigazgató-helyettes asszonynak.  

 
BÁNHEGYI ZSÓFIA vezérigazgató-helyettes (Magyar Turisztikai 

Ügynökség): Köszönöm szépen. Visszatérve az elnök úr kérdésére, amire nem 
válaszoltam, és az elnök asszony is felvetette, hogy hogyan fog kinézni a 
szakmai országjárásunk, a társadalmasítás folyamata, és hogy végezzük a 
meghívást: 22 borvidéket érintő, 6 helyszínen lévő, de minden elérhető, 
mindegyiket érintő roadshow-ra indulunk. Ezt már kommunikáltuk, a 
weboldalunkon is megtalálható, de a meghívottak sorát a HNT-vel együtt 
állítjuk össze, és a Magyar Turisztikai Ügynökség velük együtt hívja meg őket, 
tehát mi leszünk a meghívó fél. Természetesen mindegyik sajtónyilvános, 
nyitott fórum lesz, regisztrációhoz kötött, de nyilván teljesen ingyenes lesz, és 
mindenhol bemutatásra kerül a stratégia, bemutatják a különböző vezetők, és 
utána kérdések-válaszok lesznek, tehát egy nagyon interaktív országjárást 
szeretnénk. Ezzel párhuzamosan fut egyébként a Turisztikai Ügynökség 
19 állomásos országjárása, amely Sopronban indult el, most a Balatonra 
érkezünk, egyébként ott is fontos lesz a bor és a gasztronómia kérdésköre. Ez 
június 28-án lesz a Balatonon, hamarosan azt is meghirdetjük.  

A digitális részt nagyon fontosnak tartom. Én abból a világból jövök, az 
infokommunikációs technológiai szektorban dolgoztam ezelőtt öt évig, és ha 
nem használjuk jól ezeket az eszközöket, akkor lemaradunk, illetőleg jóval 
hatékonyabb…, tehát rendelkezésre álló sok erőforrást kaptunk a 
kormányzattól, de ezt nagyon okosan kell elkölteni, és – amire utaltak is – 
célzottan, az imázs fontos, de célzott marketingkampányokkal menjünk, 
mérhető kampányokkal, amelyeken célkitűzésekkel majd meghatározzuk, 
hogy mik a célkitűzések, és aztán kiértékeljük, hogy megvalósultak-e. Erre a 
digitális tér nagyon alkalmas. 

Az influencerek, bloggerek használata nemcsak a bor kapcsán, de az 
utazási döntésben is elsöprő. Nagyon változik piaconként, van, ahol még 
nagyon a touroperatoron, tehát az utazási irodán keresztül jönnek, de nagyon 
sok helyen pont az elnök úr által említett millannials y generáció már több 
mint 50 százalékban a neten döntenek, a neten vásárolnak, a döntésben mind 
Magyarországon, mind külföldön, és ott is tájékozódnak, tehát hiába adunk ki 
print kiadványt, soha nem olvassák. 

A weboldalunk. Beszéltünk a bor.hu-ról és az itthon.hu megújulásáról. 
Most tárgyalunk, sajnos a visithungary.com-ot tíz éve más vette meg, nem 
Magyarország, ez mindenkinek az alapdomainneve, úgyhogy a 
visithungary.com-ot szeretnénk most visszavásárolni, és igazából ezt ne írjuk 
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meg a médiában lehetőleg, hogy ne rontsuk a tárgyalási esélyeinket. Az, hogy 
mit mutatunk külföldre, és mit Magyarországra, kicsit különbözni fog. Ez a 
legújabb technológiát felhasználó site lesz, és a miniszterelnök úr kifejezett 
kérésére végre egy olyan adatbázist vagy értékleltárt hozunk létre, és itt nem a 
meglévő értékleltárra gondolok, hanem fogyasztói szempontból Magyarország 
értékeire, és itt a bor egy nagyon fontos szerepet fog játszani, ahogy a 
gasztronómia és akár a pálinka is, hogy hogyan vezetjük végig az odalátogatót, 
hogy jobban megismerjen minket, és ha utazási döntése van, akár egy 
magyarnak Magyarországról, hogy dönti el, hogy hova megy, hogy vezetjük 
végig, és utána hogy mutatjuk meg a helyi értékeket. Ez szeptemberre várható. 
Elképesztő ütemben fejlesztjük a site-ot, és itt is húsz nemzetközi site-ot 
vizsgáltunk meg mind felépítés, mind tartalom, mind szolgáltatás 
szempontjából, és a best practice-ek alapján építjük magát a site-ot. Teljesen 
lecseréljük az itthon.hu-t, a tartalmat nyilván átmentve, nem túl 
fogyasztóbarát, felhasználóbarát ma sem.  

Még egy fontos dolog a digitális térhez: a negyedik legfontosabb 
választása egy turistának, és ne felejtsük el az üzleti turistákat sem, hogy 
milyen digitális infrastruktúrát, milyen digitálisügyfél-élményt talál egy 
országban. Magyarország itt nagyon jól áll. 

Amikor arról beszélünk, hogy a bor, még visszatérve volt egy ilyen 
gondolat, hogy hogyan látnak minket, és hogy ne egy standardba illeszkedjünk 
be, egy nemzetközi standardba, akkor sosem nyerünk, ha beilleszkedünk, 
nekünk ki kell emelkedni, tehát olyan értékeket keresünk, amelyekkel 
kiemelkedünk, egyedi magyar értékeket, és itt Közép-Európából is ki kell 
emelkednünk. Együtt megyünk Közép-Európával, a visegrádi négyekkel, 
illetőleg 16 közép-kelet-európai országgal, mind a két kezdeményezésben 
vezető szerepet játszik Magyarország a turisztikai szervezetekben is, jövőre 
például Kína lesz egy fő célpont, és szeretnénk, hogy sokkal 
transzparensebben működni önök felé. Tehát az én területemen meg tudom 
ígérni, az új site-on is egy olyan szakmai rész lesz, ahol sokkal jobban 
megosztjuk a kutatásokat, magunkat, hogy mit csinálunk. Iratkozzanak fel a 
hírlevelünkre, a múlt héten indult el, a weboldalon fel lehet iratkozni, szakmai 
hírlevél, elsőként adunk hírt a szakmánkról, hogy mit csinálunk, mit 
tervezünk, hova megyünk, milyen kampányaink érkeznek, és nyugodtan 
keressék meg az én csapatomat, nyitottak vagyunk bármilyen ötletre.  

Visszatérve a két felvetésre: a bormarketingje Magyarországon 
fogyasztási szempontból, erre rá kell néznünk, ez egy következő lépés. Be kell 
fejeznem most az országmárkázást és a bormárkázást, engedje meg, hogy 
ősszel, szeptember-október tájékán ezzel visszajöjjek! 

A másik a pálinka. Mi gondoltunk erre, tehát számunkra ez fontos, és 
érdemes egyébként most már az Agrármarketing Centrummal is leülnünk és 
egyeztetnünk a terveket, hogy hogyan tudjuk beépíteni. Rengeteg 
felületünkön, a kommunikációnkban tudnánk már most is vinni a pálinkát, 
úgyhogy köszönöm ezt a felvetést, mert ez egy fontos gondolat.  

Talán még annyit, hogy szeretnénk megújítani Magyarország fizikai és 
digitális kapuit, ez az, hogy hogyan látnak minket, ha belépnek 
Magyarországra, és itt a reptér az egyik fontos terület lesz. Szeretnénk, hogyha 
ahogy bejönnek… A Tourinform-hálózat 125 irodából áll, Európa második 
legnagyobb hálózata, teljes megújításra szorul, év végéig szeretnénk egy új 
arculatot és egy újragondolt működést velük egyeztetni, és nagyon fontos, 
hogy itt is mit viszünk be, és itt a bor és a gasztronómia szintén egy fontos 
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szerepet fog játszani, és a reptéren egy megújított információs ponttal teljesen 
megújítjuk azt a képet, amit rólunk kapnak a beérkező turisták. És itt is 
szeretnénk a bort, a gasztronómiát és a pálinkát már bevinni – a pálinka 
külön előjött egyébként ebben a gondolkodásban –, hogy ahogy belépnek, 
hirtelen tájékozódnak, és mit látnak belőlünk. Itt applikációban is 
gondolkodunk, rögtön letölthető Magyarország-applikációban olyan 
szempontból, ami a weboldalunkhoz kapcsolódik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés a második körben? 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Földművelésügyi Minisztériumban 
dolgozom, és csak néhány szót mondanék. Azt hiszem, az asztalnál ülők 
nagyjából ismerik az én álláspontomat az elmúlt… 

 
ELNÖK: Kérném egy kicsit közelebb húzni a szerkezetet a rögzítés, a 

gyorsírás miatt.  
 
DR. KISS ELIZA miniszteri biztos (Földművelésügyi Minisztérium): 

...Ismerik az álláspontomat az asztalnál ülők az elmúlt ötéves időszakból. Két 
nagyon fontos megállapítást szeretnék kiemelni. Az egyik – Márta asszony 
felvetésére –, hogy a félsertésből készül a sonka, csak hogy így ez egy jópofa 
kiegészítése a bornak, és máris a gasztronómiánál vagyunk, erre pedig 
korrelálva a szőlő, hiszen a szőlőben kezdődik a bornak az élete, tehát megint 
ugyanabban a témakörben vagyunk. És hogyha mi ott a Földművelésügyi 
Minisztériumban nem kapjuk meg a megfelelő impulzust a turizmustól adott 
esetben, akkor mi olyan döntéseket hozunk, hogy bizonyos szőlőfajtákat 
telepítsünk, vagy kivágjunk, vagy átoltsunk, vagy bármit csináljunk, de 
előfordulhat egy olyan helyzet, hogy mondjuk két-három év múlva, amit ti 
kitűztök irányokat, azt nem tudjátok marketingelni, mert az FM, a szaktárca 
más irányba megy.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy a borszakmai feladatok tekintetében 
egyeztessük a hosszú távú célkitűzéseket, és bízunk abban, hogy az elmúlt egy 
év után, amit Török András igazgató úr, illetve tanácsadó úr beletett ebbe a 
munkába, azt most így kiemelten a vezérigazgató-helyettes asszony globálisan 
össze tudja fogni, és ez egy jó irány lesz, hiszen nagyon-nagyon klasszak ezek 
az elképzelések, és bízunk abban, hogy az FM is mellé tud állni, és a 
borszakmai részekben, ahogy Márta asszony is javasolta, a nyitottság és az 
egyeztetés el fog tudni indulni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Földesi Gyula igazgató úr! 
 
FÖLDESI GYULA igazgató (Soós István Borászati Szakképző Iskola): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot! Földesi Gyula vagyok, a borászati iskola 
igazgatója Budafokról. Én is örömmel hallottam ezeket az elképzeléseket. Én 
úgy gondolom, hogy már vannak azért jó példák, és itt elsősorban a 
Borkiválósági programra szeretném felhívni a figyelmet a vezérigazgató-
helyettes asszony számára. Ott lehet, hogy egy kicsit finomítani kell néhány 
dolgot, de én úgy gondolom, hogy az már elindított egy olyan projektet, ahol 
Magyarország bortermésének a legjavát tudjuk megszűrni, és ezt a 
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minisztérium már informatikai eszközökkel is megfelelő formában elérhetővé 
tette.  

Én úgy gondolom, hogy a borban már kiváló és remek eredményeket 
tudunk elérni, különösen úgy, hogy a hazai viszonyokat, a hazai adottságokat 
emeljük ki, de úgy gondolom, hogy a bornak a kóstoltatásához, egy tájnak a 
bemutatásához sok minden kellene még. Még messze vagyunk ettől a dologtól, 
csak hogy a szinergiákat össze tudjuk hozni, csak hogy valamilyen úton-
módon olyan körülményeket kell kialakítani a borturizmusra, a bor 
fogadására, amelyek méltóvá teszik ezt a remek italt a külföldiek számára, és 
még jobb érzéssel tudnak jönni az országba, és az a cél, hogy egy nappal 
tovább maradjanak, az mindenféleképpen az ő benyomásuktól függ, hogy ha 
megérkeznek, ott hogyan fogják magukat érezni, szívesen eltöltenek-e itt még 
egy órát, vagy csak az a fő csapásirány, hogy megkóstoljanak nyolc bort, és 
utána fel a buszra, és tűz. Ezt tehát egy ilyen környezeti kultúra emelésével is 
ki kellene exponálni, és erre, úgy gondolom, azért bizonyos forrásokat kellene 
biztosítani a borászok részére, nem csak technológiában kell forrásokat 
biztosítani.  

Nekem az lett volna a kérdésem, hogy ezekről az információkat hogyan 
tudjuk megkapni, de a vezérigazgató-helyettes asszony jelezte, hogy van egy 
honlap, és nagyon fontos lenne, hogy ezeket elérjük. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) A HNT részéről Brazsil Dávid! 
 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Csak 

egy rövid mondat, elnök úr, köszönöm szépen a szót. A Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa – ahogy a vezérigazgató-helyettes asszony mondta – 
együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, 
amelyben lefektettük az együttműködés alapjait, pontosan azért, hogy a 
három lábon álló közösségi bormarketingből kettőt, amely Magyarországon 
van, össze tudjunk kapcsolni, tehát a szakmát és a kormányzatot, ugyanis a 
kormánynak a döntése értelmében a bormarketing a Turisztikai 
Ügynökséghez tartozott, és ez a miniszter úrnak is, Fazekas Sándor úrnak is a 
kérése volt, hiszen az együttműködési megállapodás egyik pontja az volt, hogy 
a Magyar Turizmus Zrt.-vel, amelynek a jogutódja ma a Magyar Turisztikai 
Ügynökség, rendezzük a kapcsolatunkat, és működjünk vele együtt, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ezzel az együttműködési megállapodással ezt 
az FM-es kötelezettségét is teljesítette.  

A termelői közösséget így a Magyar Turisztikai Ügynökség maga 
mellett tudja. Természetesen mi is osztjuk azokat a felvetéseket, amelyeket az 
MSZBSZ és a Vindependent megfogalmazzuk, tehát a továbbgondolkodásnak 
ezt a részét is folytatni kell, hiszen a bormarketing egy összetett folyamat, 
annak egy szelete a borturizmus, de ezt a részét is folytatni kell. Amit többször 
egyeztettünk, hogy impulzusokat kell adni. Egy nagyon fontos kérdés az 
eredetvédelem, hiszen a bor egy olyan különleges termék, amelynek a 
75 százalékát a világon oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi 
jelzéssel hozzák forgalomba, tehát itt már megjelenik a desztináció, hogy 
honnan származik az adott termék, de itt vannak az impulzusok, amelyekre 
szerintem a miniszteri biztos asszony is utalt, hogy a termelői közösség az, 
amely meghatározza, hogy milyen termékeket állít elő, de ebben mi az önök 
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partnerei leszünk, és minden segítséget biztosítunk ahhoz, hogy ez a közösségi 
bormarketing sikeres legyen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Reflektálási lehetőségre megadom a szót a 

vezérigazgató-helyettes asszonynak, mert úgy látom, hogy nincs több kérdés, 
kérdező. 

 
BÁNHEGYI ZSÓFIA vezérigazgató-helyettes (Magyar Turisztikai 

Ügynökség): Köszönöm szépen a kérdéseket és a megerősítést. A legfontosabb 
szakmai partnerünknek tekintjük a Földművelésügyi Minisztériumot, és 
nagyon köszönöm a felajánlást. A magam nevében is nagyon szívesen 
megígérhetem, hogy elkezdjük a szorosabb egyeztetést a szinergiák 
kihasználásáért már a megkezdett programokban. Nagyon fontos, hogy mi 
termékstratégiát nem szeretnénk végezni, senki más helyett nem vennénk át a 
feladatot, megvan a kitűzött feladatunk, az a marketing, aminek 
alkalmazkodnia kell a stratégiához.  

Amit fontosnak tartanék azonban megemlíteni, hogy a kormányzat 
nemzeti prioritássá emelte a turizmust, ezért fontos, hogy a Turisztikai 
Ügynökség célrendszere és feladatrendszere most iránymutató, és nekünk egy 
nagyon erős mandátumnak kell megfelelnünk, hogy időre végrehajtsuk, és az 
idő nagyon rövid. Úgyhogy itt nyilván türelmet nem kérek, hiszen látják, hogy 
nagyon komolyan megkezdtük a munkát. Engedjék meg, hogy felajánljam, 
hogy akár időről időre visszajövök önökhöz, és elmondom, hogy hol tartunk, 
illetőleg találkozunk a szakmai egyeztetéseken. A HNT-re pedig nagyon 
számítunk az együttműködésben, és pont ebben a termékstratégiában való 
útmutatást illetően mindenképp ők a legerősebb szakmai, piaci partnereink.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mondtam, hogy nem vagyok turisztikai 

szakember, de azért az ember próbál figyelni, hogy minek mi a hatása, és 
engem például a borral kapcsolatban rendkívül megfogott, amikor egyszer 
megtudtam – addig is tudtam, de nem figyeltem rá –, hogy az európai 
országok nyelvében mindenki a latin szót, a „vino”-t vette át, és azt alkalmazza 
a borra, és csak két nyelv van, amely nem: a görögök és a magyarok 
használnak rá teljesen más eredetű szót. Ezzel persze csak azt akartam 
mondani, hogy esetleg ennek a nagyon érdekes kultúrtörténeti hatását, a 
magyarok, a magyarság, a magyar nemzet borhoz való évezredes kötődését és 
különleges kapcsolatát szintén meg lehet fogni marketing szempontból. 
Engem ez megfogott, tehát amikor ezt megtudtam… Egyszerűen nem 
gondoltam végig, pedig tudtam, hogy az oroszoknál is a „vino” a szó alapja, 
meg az angoloknál is, mindenhol a latin szó az alap, és egyszerűen nem 
figyeltem fel arra, hogy a görögök meg a magyarok teljesen más szót találtak 
ki, mi a „bor” szót találtuk ki erre.  

Az első napirendi pontot – megköszönve a vezérigazgató-helyettes 
asszonynak és segítő kollégájának, dr. Török Andrásnak a jelenlétet, a 
beszámolót és az információt – lezárom. Bízom abban, hogy az a szándék, 
amit a vezérigazgató-helyettes asszony elmondott, teljesül, mert ez a legfőbb 
kívánság, és természetesen abban is, hogy az itt jelen lévő partnerek, akik 
jelezték az együttműködési szándékukat ennek a programnak a sikeres 
megvalósulásához, az úgy lesz mind a két vagy mind a három és sok fél 
részéről. Még egyszer köszönöm szépen a jelenlétet. (Bánhegyi Zsófia és dr. 
Török András távozik.) 
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Tájékoztató az őszi szüret lebonyolítását segítő jogszabályi 
tervezetekről 

Folytatjuk a munkánkat, a 2. napirendi pont a tájékoztató az őszi szüret 
lebonyolítását segítő jogszabályi tervezetekről. Már majdnem azt kérdezetnék, 
hogy megbolondultunk, most virágoztak el a szőlők jóformán, mi meg itt az 
őszi szüretről beszélünk, de én azért ragaszkodtam ehhez a kérdéskörhöz és az 
albizottsági ülés megtartásához is, mert többéves tapasztalatunk, hogy nyáron 
a parlament nem ülésezik, az albizottságunk is ritkán vagy eseti jelleggel kerül 
összehívásra, de tudjuk, hogy ez a két-három hónap rendkívül gyorsan 
elszalad, és ott állunk újra az őszi kihívások előtt szőlőtermelők, borászatok, 
exportőrök, importőrök, ki-ki a helyzetétől függően keseregve vagy jókedvvel, 
ad hoc helyzetek alakulnak ki, és hogyha baj van, akkor azért mindenki a 
kormányt hibáztatja meg a jogalkotókat és mindenki mást, ezt ismerjük. Ezért 
kértem meg Gál Péter helyettes államtitkár urat, mert egy-két kérdést meg 
kellene válaszolnunk az augusztus elejei időszakig, amikor a legkorábbi érésű 
szőlőket most már több év óta láthatólag el tudjuk kezdeni szedni, és onnantól 
kezdve beindul a szüret, ismerve a különféle, Unióval történt egyeztetésünket, 
vitánkat, egyezség lejártának a következményeit és egyáltalán hogy miben 
próbálják, függetlenül a majdani termés mennyiségétől és minőségétől a békés 
hangulatot elősegíteni a szőlészek, borászok között. Megadom a szót a 
helyettes államtitkár úrnak.  

Gál Péter tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem tudom, remélem, elég közel hajoltam 
a mikrofonhoz. Engedjék meg, hogy én is a Soltvadkerti Ezerjóval kezdjem, 
hogy egy kicsit messziről induljak… 

 
ELNÖK: Kész, az ülést berekesztem. (Derültség.) Ennél több nem is 

kell. (Derültség.)  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Akár Budapestről, akár Egerből nézem, látszólag messziről indulok, de 
valójában ez a példa nagyon jól rávilágít arra, hogy mivel állunk szemben, 
amikor a szüretről beszélünk. 2014 óta egy önálló oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés a Soltvadkerti Ezerjó, egyesek azt mondják, hogy az nem egy 
jó minőségű bor, szerintem az idei siker rávilágít arra, hogy igenis van ebben 
fantázia, illetve arra, hogy a régi, megbecsült, ámde lehet, hogy bizonyos 
időszak alatt nem annyira megbecsült neveinkben rejlő értékeket nekünk ki 
kell használni, és fejleszteni kell. De a Soltvadkerti Ezerjó példája arra is 
rávilágít, hogy mennyire heterogén a szőlészet és a borászat, mennyire 
heterogén termék, mennyire heterogén alapanyag a szőlő, és én azt gondolom, 
hogy az idei szüret során az elsődleges feladat ennek a heterogenitásnak a 
kezelése, amiben egy nagyon fontos stratégiai célt jelent a szőlőtermelés és a 
szőlőfelvásárlás koordinációja.  

Ez a koordináció egy stratégiai cél, gyakorlatilag ezáltal biztosítható 
meglátásom szerint az, hogy a szőlőnek a sokszínűsége hatékony gazdálkodást 
jelentsen felvásárlói oldalon is, hogy magyarra lefordítsam a saját szavaimat: 
arra gondolok, hogy vegyék figyelembe mind a termelők, mind pedig a 
felvásárlók, hogy nem egyfajta szőlő van, nem egyfajta szőlőár van, itt bizony 
azért nagyon el kell kezdeni a felkészülést a szüretre felvásárlói és termelői 
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oldalon is, mert az egész magyar szőlő- és borágazat sikere és végső soron a 
fennmaradása függ attól, hogy ez a fajta sokszínűség vagy változatosság 
mennyire tud hatékonyan megjelenni a felvásárlási folyamatban. Ugyanis 
hogyha a felvásárló csak egyféle árat hirdet meg, akkor bizony összemosódik a 
különböző minőségű szőlő, és ennek a hátránya rövid távon nyilvánvalóan a 
szőlőtermelőknél csapódik le, de hosszú távon a felvásárlónak is rossz, hiszen 
nehezebben tudja tervezni és kevésbé hatékonyan tudja tervezni a saját 
termék-előállítását.  

Elnézést a kicsit hosszú elméleti felvezetőért, de ennek érdekében én 
azt gondolom, hogy nem is jogszabályról van szó, de azt gondolom, hogy az a 
fajta szakmaközi szervezési munka, ami 2014-ben a HNT-ben megindult, az 
idén új lendületet kell hogy kapjon, és ezért majd szeretném is felkérni a HNT 
jelen lévő képviselőit, hogy erről részletesebben ők számoljanak be. De én azt 
gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az árprognózis hamarabb elkészüljön, 
mint eddig, és differenciált legyen, reflektáljon a szőlészetnek a 
sokszínűségére, és egy információhiányos piacon – hiszen, valljuk be, azért 
sokszor eléggé alulinformáltak főleg a szőlőtermelők azt illetően, hogy mennyi 
a felvásárlási ár – nagyon-nagyon sokat számít az, hogy eljut-e mindenkihez a 
szőlőárra vonatkozó prognózisról szóló információ, illetve a szőlőárat 
meghatározó tényezőkre vonatkozó információ. Ebben is szeretném kérni a 
HNT-t, hogy az eddigieknél is hatásosabb kommunikációt folytasson. A fő cél 
tulajdonképpen az, hogy teret engedjünk a szereplőkben meglévő hosszú távú 
együttműködési szándéknak, és az egymásrautaltság érzete továbbra is 
fokozódjon.  

Ami a konkrét jogszabályi változtatásokat illeti, a tavalyi szüret során 
lépett hatályba, de szeretném kiemelni az összevont, tehát együttes szőlő és 
első bor származási bizonyítvány kérelmezési és kiadási lehetőségét, ami 
elsősorban, illetve nem elsősorban, hanem konkrétan azoknak a gazdáknak 
teszi könnyebbé az életet egy adminisztrációs fázis kiesésével, akik saját 
termelésű szőlőt dolgoznak fel, illetve a kisüzemi bortermelőkre, kisüzemi 
bortermelői nyilvántartás vezetésére vonatkozó FM-es jogszabályt, amely 
pedig igazából már a mai ülésnek a negyedik napirendi pontjához is 
kapcsolódik, de az ezzel a kedvezménnyel élni akarók számára tesz lehetővé 
egy egyszerűbb adminisztrációt, és ezáltal egy egyszerűbb szüreti 
adminisztrációt is.  

Én azt gondolom, hogy nem szeretném ennél tovább szaporítani a szót. 
Köszönöm szépen a lehetőséget.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Én azért itt még meg szeretném kérdezni, hogy ha még 
tervszinten is, de egyáltalán tudunk-e valamit arról, hogy az EU most, ha jól 
tudom, a 30 forintos marketingdíj – mi volt ennek a becsületes neve az FN 
borokkal kapcsolatosan? – meghosszabbítását nem engedélyezte, vagy nem 
látja helyesnek. És ma reggeli hír, csak úgy mondom, hogy a 
meggytermelőknél kötelező szerződéskötést fogunk jogszabályi szinten 
előírni, aki ma reggel véletlenül figyelte a Kossuth Rádió reggeli műsorát – én 
igen vezetés közben –, ott ez többször is előkerült hír volt, hogy a felvásárlók 
és a termelők közötti stabil, kiszámítható piaci kapcsolatok miatt egy ilyenről 
döntött az agrárvezetés, és ennek jogszabályi hátteret is biztosít. Egyáltalán ha 
itt a szüretben gondolkodunk már most, akkor a jövőképünkben – augusztus 
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környékén – hogyan realizálódhat esetleg a 30 forintos külön marketingdíj 
eltörlése…, vagy mi volt ennek a neve, bocsánat! 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Ellenőrzési díj. 
 
ELNÖK: Ellenőrzési díj, ellenőrzési díj – kivezetésre kerül, ezért már el 

is felejtettem. (Derültség.) No, tehát az ellenőrzési díjnak a kivezetése 
következtében. Tehát van-e erre egyáltalán koncepció, elképzelés, egyeztetés, 
erről hallhatnánk-e még egy pár szót?  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, elnézést kérek, ez valóban kimaradt a beszámolómból. A 30 forintos 
ellenőrzési díjnak a kiterjesztése szűnik meg idén augusztus 1-jével. Ezt tavaly 
egy évvel tudtuk meghosszabbítani – hozzá kell tennem, hogy itt az Európai 
Bizottság nagyon komolyan figyelemmel kísérte és kíséri ennek az 
intézkedésnek a sorsát –, mi ennek megfelelően cselekszünk. Mi mindig 
elmegyünk a falig az Európai Bizottsággal szemben, hogyha a magyar 
termelők érdekének a megvédéséről van szó, és én azt gondolom, hogy ez a fal 
már jelen van nagyon-nagyon közel.  

A meggypiaci szabályozásra reflektálva pedig azt szeretném elmondani, 
hogy igen, a koordináció alatt én a szerződéses kapcsolatok kiépítését értem, 
hiszen ez az a fajta együttműködés, ami a termelők és a felvásárlók között jól 
tud működni. Bár nagyon fontos, hogy azért a szőlőágazat sokkal 
heterogénebb, mint az ipari meggy, és ezért a szőlő esetében nem a törvényi 
szabályozás eszközével szeretne élni az agrárágazat irányítása, hanem a 
szakmaközi szervezetnek a piacszervezési intézkedési intézményén keresztül 
szeretnénk elérni ugyanezt a célt, viszont erről szerintem bővebb információt 
tud adni a HNT. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor ezek szerint meg kell kérdeznünk a HNT-t, hogy ők 

hogy látják az augusztus 1-je utáni helyzetet. Megadom a szót. 
 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából a helyzet – nem szeretném 
bagatellizálni, de – összetett, a szabályozási rendszer is nagyon, és a HNT 
elnöksége 2016 decemberében tűzte először napirendre a 2017-es szüretet, 
pontosan azért, mert láttuk azokat az anomáliákat, amelyek a 2016. évben 
annak ellenére megtörténtek, hogy életben volt a 30 forintos ellenőrzési díj. 
Viszont az elnökség nagyon hosszú időn keresztül értelmezte, elemezte a 
helyzetet – és itt köszönjük szépen a szakmaközi bizottság tagjainak is a 
segítséget –, és igazából most egy intézkedési csomagot szeretnénk bevezetni. 
De azt is látni kell, hogy egy társadalmilag és gazdaságilag meghatározott – 
tudom, hogy a magyar jogrendszer nem ismeri, de – szokásjogon alapuló 
rendszerbe kell belenyúlnunk, ami 25 éven keresztül nagyrészt szabályozatlan 
volt, hogy hogyan folynak az értékesítési folyamatok, mert csak általános, 
horizontális szabályok vonatkoztak rá, annak a betartatására pedig kisebb 
figyelmet fordított a végrehajtó hatalom. Most ebbe kell belenyúlni, és nem 
fogjuk tudni – ezt most merem mondani – egyik napról a másikra átalakítani 
a rendszert, mivel ahogy a helyettes államtitkár úr is mondta, a termelők 
informálásán túl a termelők gondolkodásán, hozzáállásán kell javítani, és 
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mind felvásárlói, mind termelői oldalról, tehát egy win-win, tehát nyertes-
nyertes helyzetet kellene tudni kialakítani. 

 
ELNÖK: Vagy vino-vino! (Derültség.)  
 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Vagy 

vino-vino, így van, így van – amelyik nyelven beszélünk. Ennek az intézkedési 
csomagnak egy fontos része, hogy nekünk mindig úgy kell valamit tenni, hogy 
bármit teszünk, nem tudunk információkat a levegőből szerezni, tehát a 
termelőinknek az az elvárása, hogy az adminisztratív terhek csökkenjenek, de 
bármit teszünk, ott van az, hogy az adminisztratív terhek a kezdetekben 
sajnálatos módon meg fognak növekedni – de ezt felvállalta az elnökség. A 
május 31-ei állapotnak megfelelően a mai napig kell a termelőknek leadniuk 
egy rendkívüli készletjelentést, hogy tudjuk, mennyi bor van az országban, 
hiszen az árprognózis kiinduló alapja a készletfelmérésen alapszik, tehát ez 
egy nagyon fontos szempont. Itt mi teljesen leegyszerűsítettük a 
készletjelentést, tehát csak annyit kérdeztünk, hogy fehér, vörös, rozé, még azt 
sem, hogy OM, OFJ vagy FN, mivel a lédigpiacon, ahol a legnagyobb 
problémák vannak, összmennyiséget kell nézni, hiszen egy OM-ből 
könnyebben lesz FN bor, FN borból meg nem lesz OM, tehát a regionális 
különbségek így egyszerűsíthetők.  

Elvégzünk a hegybírókkal – és itt köszönöm meg a hegybíróknak azt a 
munkáját, amit ebbe belefektettek – a 2016. évre visszamenőleg egy 
árfelmérést, és a hegyközségekkel, illetve a borvidékekkel együtt végzünk egy 
úgynevezett költségfelmérést, hogy meg tudjuk mondani, mert ma azt sem 
tudjuk pontosan, illetve csak részkutatások vannak róla, hogy mennyi a 
művelési költsége a szőlőnek, mennyi egy kilogramm szőlőnek az ára. Itt a 
probléma az, hogy amikor ebbe a rendszerbe bele akarunk nyúlni, azt is látni 
kell, hogy minden egyes borvidéknek megvan a maga mezoökonómiai 
valósága. Más az Egri borvidék, más a balatoni borvidékek, és a Balatonon is 
más a dél-balatoni, tehát a balatonboglári borvidék és az északi borvidékek 
valósága, hiszen más típusú terméket állítanak elő, és nagyon sokszor mondja 
például a felvásárlói oldal, hogy azért, azzal az indokkal telepítettünk 
szerkezetátalakítással bőtermő fajtákat, hogy ott a terméshozam biztosítsa az 
adott tömegterméknek az alacsonyabb felvásárlási árát, tehát hogy a 
hektáronkénti jövedelmet tudjuk garantálni, és a hektáronkénti jövedelem 
garanciája más egy dűlőszelektált Tokaji Furmintnál, mint egy tömegszőlőbort 
előállító fajtánál, amelyiknél mondjuk 200-250 mázsát szeretnénk termelni, 
hogy azokkal a tömegborokkal fel tudjuk venni a versenyt.  

Itt térnék rá a szakmaközi szerződésre. Talán az MSZBSZ és a 
Vindependent is alátámasztja azt, hogy a legnagyobb egyeztetések és a legtöbb 
egyeztetés a szakmaközi szerződéssel kapcsolatban volt, hiszen pontosan azt, 
amit eddig mondtam, ezt a sok mikrokozmoszt, amiből összeáll a magyar 
szőlő-bor ágazat, ezt a sok érdeket kell nekünk megpróbálnunk egy érdekké 
összekovácsolni, és minálunk a szakmaközi szervezeti döntés értelmében a 
szakmaközi szervezet működésének az általános törvényi szabálya szerint 
megfelelő támogatottsággal kell rendelkeznünk, tehát minálunk a 
döntéshozatal nem azonos a kormányzati döntéshozatallal, ahol néha egy 
hosszú távú cél érdekében a néphatalom felhatalmazása által bele lehet 
nyúlni, hanem itt ennek a döntésnek meg kell hogy legyen egy demokratikus 
alapja, mert eleshet a szőlészeti küldöttek és a borászati küldöttek szekcióján 
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is, hogyha nincsen meg mindkét szekciónak a támogatása. Most tehát a 
felvásárlási szerződésen dolgozunk, azt pont ezen a héten szeretnénk 
megpróbálni véglegesíteni, és a cél az lenne, hogy mint a meggyszektorban, 
valami ilyen irányba az első lépést megtegyük.  

A minisztériumokkal, az Igazságügyi Minisztériummal és a 
Földművelésügyi Minisztériummal úgy egyeztettünk – és különösen a 
Földművelésügyi Minisztériumnak az eredetvédelemért felelős helyettes 
államtitkárságnak szeretném megköszönni a szakmai segítségét –, hogy nem 
terjesztetjük ki miniszteri rendeletben, hiszen a hegyközségi tagokra 
vonatkozóan hozzuk a döntést, és a hegyközségi törvény értelmében 
mindenkinek, aki szőlészeti, borászati tevékenységet végez, hegyközségi 
tagnak vagy regisztrált tagnak kell lennie, ebből adódóan hogyha mi rá 
vonatkozóan hozunk egy döntést, mivel mi egy száz százalékban reprezentatív 
szakmaközi szervezet vagyunk, az mindenkire vonatkozik. Ez egy magyar 
sajátossága a szakmaközi szervezeteknek, hogy Magyarországon hála istennek 
a szakmaközi szervezet száz százalékosan reprezentatív, így itt nem merül fel 
az a kérdés, mint a forgalomba hozatali vagy az ellenőrzési díjnál, hogy 
vannak olyan szereplők, akik kívül esnek a hegyközségi rendszeren. 

Van viszont egy érdekes kérdés, amire a Földművelésügyi Minisztérium 
hívta fel a figyelmünket, hogy a 2016. évben a szőlőkiszállításokkal 
kapcsolatban, tehát amikor jellemzően Szlovákiába, Csehországba vagy éppen 
Ausztriába vittek ki szőlőt, az EKÁER rendszer és a hegyközségi rendszer 
között körülbelül – egy kiegészítést kérnék – olyan 1500 hektárnyi termés 
eltérés van mennyiségi szempontból. A Földművelésügyi Minisztériumnak 
köszönhetően mi már informálisan egyeztettünk az ügyben a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal, hogy az EKÁER rendszert hogyan 
tudnánk arra felkészíteni, hogy onnan is adatokat tudjunk szerezni, és össze 
tudjuk vetni a szőlőszármazási bizonyítványok rendszerével, amelyet néha 
kritizálunk, de ilyenkor látjuk azt, hogy van létjogosultsága, és nagyon fontos 
feladata van a szőlőszármazási bizonyítványok rendszerének, hiszen így 
tudjuk azt, hogy hova mozognak valójában a szőlők. Egy dupla 
bizonylatoltatási rendszer van, és abban az esetben, hogyha a szőlő elhagyja 
Magyarország határát, akkor az EKÁER rendszerben rögzíteni kell azokat a 
mozgásokat, és azért itt azt is látni kell, hogy ha a szőlőszármazási 
bizonyítvány bent marad egy feldolgozónál, egy felvásárlónál vagy egy 
továbbértékesítőnél, azzal a szőlőszármazási bizonyítvánnyal papíron ki lehet 
kérni más típusú bizonyítványokat, itt tehát egy adóelkerülési probléma is 
felmerülhet. Ebben tehát nagyon szeretnénk azt, hogy az EKÁER rendszerből 
időközönként adategyeztetésre adatokat kapjunk. A tagállamok közötti 
mozgásnál nincs áfacsalás, mivel fordított áfával mozog a történet, de például 
elmarad a hegyközségi járulékok befizetése, mert egyrészt ezt azért nem 
csinálják meg, másrészt viszont hogyha abból bor készül, akkor más típusú 
jövedéki probléma merülhet fel, a termék eredetével kapcsolatban is merülnek 
fel problémák. Ezt a gazdasági, nemzetgazdasági érdeket is nézni kellene tehát 
esetlegesen abban az esetben, ha lehetőség nyílik – és mi szeretnénk kérni, 
hogy nyíljon lehetőség – az EKÁER rendszer ilyen irányú módosítására.  

Mi igazából ezek mentén dolgoznánk a következő időben, és, mondom, 
a szakmaközi szerződés kapcsán, hogyha minden jól megy, és minden 
optimálisan zajlik, akkor a jövő héten megvan a döntés, és onnantól kezdve 
tudjuk a termelők felé az előttük álló feladatokat bemutatni, és jelezni 
számukra, hogy milyen feltételekkel kellene a szerződéseknek nekiállni. Egy 
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nagyon fontos dolog, hogy természetesen gondolunk azokra a termelőkre is, 
akiknek mondjuk 3-5 éves szerződése van, megállapodása egy felvásárlóval, 
ők mentesülnek a mi szerződésünk alól. Mi azt szeretnénk elérni, és ebben van 
nehézség mind termelői, mind felvásárlói oldalról, hogy a felvásárló is tudja, 
hogy honnan kapja meg a szőlőt, és a szőlőtermelő is tudja, hogy hova adja el 
a szőlőjét, viszont azért itt mind a két oldalnak összehangoltan kell dolgoznia, 
hiszen azért tudunk olyan esetről, hogy a szerződés ellenére máshova 
szállítódik be a szőlő az utolsó pillanatban, tehát itt azért a jogkövető 
magatartás egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ez az, amit a legelején 
mondtam, hogy a szőlő-bor ágazat mikrokozmoszok összessége, hiszen 
hogyha például a legnagyobb borvidékünket, a Kunsági borvidéket nézzük, a 
soltvadkerti valóság teljesen más, mint az izsáki vagy a kiskunmajsai valóság, 
mert mások az értékesítési lehetőségek, mások a történelmi tradíciók. Ezzel is 
szembesülnünk kell tehát, amikor a döntéseinket meghozzuk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem, a megváltozott helyzetet 

mind a kormányzat, mind pedig a HNT érzékeli, és a helyzetre adott választ 
nem jogszabályi, nem kormányzati és parlamenti kereteken belüli 
jogszabályalkotással akarjuk rendezni, kezelni, irányozni, hanem a HNT mint 
szakmaközi szervezet, élve ezzel a jogosítványával, szeretné mederbe terelni a 
sokszor vitatott kérdéskört. Ennek a Brazsil Dávid úr által elmondottak 
szerint egy egész intenzív szakaszában van most az előkészítése, az 
egyeztetése, ha jól értettem az összegzést. Köszönöm szépen.  

Van-e kérdés, észrevétel az elmondottakhoz? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs.  

Akkor a 2. napirendi pontot lezárom.  

Tájékoztató a 2016. és 2017. évi I-IV. havi borexport, -import 
adatok alakulásáról, különös tekintettel a lédig 
tömegborokra vonatkozóan 

Megnyitom a 3. napirendi pontot, amely kapcsolódni fog az itt a 2. 
napirendi pont kapcsán elhangzottakhoz, hiszen a borkészletek alakulása 
mindig befolyásolja a szőlő várható felvásárlási árát, és itt azért a 3. napirendi 
pontban szeretnénk tájékoztatást kapni a 2016. évi és a 2017. évi első 4-5 
hónapnak a borpiaci forgalmáról, az export-, importforgalmáról. És esetleg 
arról kaphatunk-e információt, amit egy szakmai konferencián hallottam, 
hogy mivel a magyar borfogyasztás kimutathatóan elindult a klasszikus 
palackos, és nem a lédig, tömegkiszereléses borok irányába, emiatt, ennek 
következtében esetlegesen a magyar lédig borkészletek felhalmozódhatnak. 
Tehát van egy irányultság a palackos borok fogyasztása növekedése felé, ha jól 
értettem az információt, és ez esetleg gondot okozhat a klasszikus lédig 
kiszereléssel foglalkozó társaságoknál.  

Az itt nekem megjelölt előadó Gál Péter helyettes államtitkár úr ennél a 
napirendi pontnál is, de itt mindig szeretjük hallani esetlegesen a területen 
dolgozó NAV munkatársainak az adatait is, hogy ők mit látnak. Először Gál 
Péternek adok szót.  
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Tájékoztatók 

Gál Péter 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
(Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon részletes 
tájékoztatást kaptam a KSH-tól, illetve a borászati hatóságtól is, amit külön 
meg szeretnék köszönni ezen az úton is. A hazánkba érkező lédig borászati 
termékek mennyisége 2013 óta exponenciálisan csökkent: a 2013-as 535 ezer 
hektoliterről 2016-ra 163 600 hektoliterre csökkent. Gyakorlatilag az idei I. 
félévben a mai napig a borászati hatóság tájékoztatása szerint közel 78 ezer 
hektoliter importborra kértek tőlük igazolást, ennek kicsit több mint a felére 
ki is adták már a szükséges igazolásokat, ez további feldolgozásra kerülő 
importbor elsősorban.  

Ami egy nagyon érdekes folyamat, és szerintem kapcsolódik az előző 
napirendi ponthoz is, az az, hogy a KSH adatai alapján, amit a termelésben 
dolgozók is megerősítenek… (Közbeszólás: Be van kapcsolva a mikrofon?) 
Nincsen bekapcsolva? Elnézést! (Bekapcsolja a mikrofont.) Az elejétől… 

 
ELNÖK: Most már be van kapcsolva. Nagyon csöndben voltunk. 

(Derültség.)  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen. Köszönöm az extrafigyelmet. Az áraknál tartottam. Szóval amit a 
statisztikák és egyébként a termelésben dolgozók információi is 
visszajeleznek, az az, hogy idén az I. negyedévben a tavalyi egész évhez képest 
és tavalyelőttihez képest is csökkent az importnak az egységára. Ennek 
valószínűleg az lehet az oka, hogy a nagyon nagy mennyiségben érkező olasz 
tájborok, tehát oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok ára csökkent, 
és úgy tűnik, hogy egyre szűkül az árkülönbség az olasz FN bor, import FN bor 
ára és az olasz import OFJ bor ára között. Ez egy nagyon fontos folyamat.  

Egyébként, még maradva az importnál, tudom, hogy ez nem teljesen 
tudományos, de hogyha extrapolálunk az I. féléves vagy I. negyedéves 
adatokból, akkor az várható, hogy valamennyire csökkenni fog az import, de 
szerintem már elértük azt a szintet, ami úgy mindig is megvolt. Ha ezt az 
extrapolációt tényleg megtesszük, akkor az I. negyedéves 60 ezer hektoliteres 
import alapján egy 240 ezer hektoliteresre lehet számítani, a lédignél pedig 
160 ezer hektoliterre, ami nagyjából a tavalyi szintnek felel meg, 163 ezer volt 
tavaly. 

Hogy az elnök úr külön kérdésére is reagáljak, az exportunknál egy 
érdekes folyamat figyelhető meg. Az exportunk értéke most már lassan 5-6 
éve folyamatosan nő, a mennyiségben van némi ingadozás, de az elmúlt két 
évben az is folyamatosan nőtt. Ha az idei I. negyedéves adatokat 
megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy időarányosan nőtt mind a mennyiség, 
mind pedig az érték, viszont ha az egységárat kiszámoljuk ezekből az 
adatokból, akkor az csökkent, aminek az egyik ilyen első értelmezése most 
általam, az az, hogy a magasabb árú borok exportja valószínűleg ugyanannyi 
maradt, vagy csak kisebb mértékben nőhetett, és inkább az olcsóbb borok 
aránya nőhetett az exporton belül. Hogyha ezt így értelmezzük, akkor ez egy jó 
válasz arra a felvetésre, amit az elnök úr is mondott, hogy a hazai 
borfogyasztás elindult a palackos, illetve a magasabb minőség irányába, ami 
egyébként szerintem mindenképpen örvendetes, és lehet, hogy ehhez így 
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alkalmazkodnak a termelők. Egyrészről. Másrészről én egyébként bízom 
abban, hogy… Egyébként szerintem a termelőink nagyon jól tudnak 
alkalmazkodni az ilyen piaci változásokhoz, és én nagyon bízom abban, hogy 
ha ez az örvendetes irány folytatódik, hogy a magasabb minőség felé 
orientálódik a hazai fogyasztás, akkor azt a hazai termelés ki is fogja tudni 
szolgálni. Pont ezért nagyon fontos az, hogy a szőlő minőségére vonatkozó 
információ, akár a fajtára, akár a minőségi szintre, mustfokra vonatkozó 
információ ne vesszen el a felvásárlási folyamat során, hiszen ez az alapja, a jó 
szőlő az alapja a jó bornak. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

munkatársainak van-e kiegészítenivalójuk? Ők hogy látják ezt? Horváth Antal 
ezredes úrnak adok szót.  

Horváth Antal 

HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Alapvetően én is ugyanezekkel a számadatokkal 
készültem, és ugyanezeket az adatokat tudom alátámasztani, amelyeket a 
helyettes államtitkár úr is elmondott. Alapvetően nagy izgalommal várjuk a 
július 1-jét, most már nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz még egyszer 
elhalasztva a jövedéki törvény hatálybalépése, alkalmaznunk kell. Alapvetően 
ez az átrendeződés a piacon az engedélyesi körben lesz egy jól megfigyelhető 
folyamat. Egyelőre – és ezt már elég konkrétan tudom mondani – az eddig 
meglévő egyszerűsített adóraktári körből, amely 7333 darabos engedélyes 
volt, úgy néz ki, hogy kisüzemi bortermelőként 3221 darab gazdálkodó fogja 
tovább folytatni mint kisüzemi bortermelő, 2653 darab marad mint 
egyszerűsített adóraktár. Ez számunkra nagyon meglepő, mert első körben a 
definíciót ismerve úgy tippeltük, hogy a 95 százaléka kisüzemi bortermelő 
lesz. Ezt valószínűleg nagyon sok olyan dolog befolyásolta, ami még most is 
bizonytalan szerintem, tehát sokan maradtak inkább az EAR-os körben. 
Alapvetően pedig úgy néz ki, hogy körülbelül 1265 darab olyan engedélyes, 
korábbi engedélyes, aki EAR-os volt, most július 1-jével meg fog szűnni, mert 
vagy nem nyilatkozott, vagy úgy nyilatkozott, hogy befejezi a tevékenységét. 
Úgyhogy ezeknek a gazdálkodóknak az elszámolása június 30-ai záró 
dátummal el fog kezdődni a júliusi hónapban, a többiek engedélye pedig július 
1-jével ki lesz adva, úgyhogy ők változatlanul folytathatják tovább a 
tevékenységüket.  

Ha már ebben az albizottságban vagyunk, a pálinkás szektort érintően 
pedig úgy néz ki, hogy a kereskedelmi és bérfőzést végző gazdálkodók 
tekintetében mindenki változatlanul folytatja tovább a tevékenységét, ők meg 
fogják kapni az engedélyüket július 1-jével, az új elektronikus engedélyt. A 
bérfőzést, kizárólag bérfőzést végző adóraktári kategóriában összesen 5 darab 
engedélyes lesz, aki befejezi a tevékenységét, közülük 2 nem folytatja, 3 nem 
nyilatkozott. Az ő esetükben jogvesztő ez a május 15-ei határidő, úgyhogy ott 
mi el fogjuk számolni, és hivatalból visszavonjuk az engedélyt.  

A piac ezen a területen körülbelül így fog átalakulni. Eddig, én azt 
gondolom, zavartalanul működött az a folyamat, ami a július 1-jei átálláshoz 
mindenképpen szükséges, remélem, július 1-je után is működni fog. Ennek 
érdekében, én azt gondolom, megpróbáltunk mindent megtenni hivatali 
szinten, részt vettünk különböző szövetségek által szervezett konferenciákon, 
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tájékoztattuk az ügyfeleket írásban, elektronikus elérhetőségen. Én azt 
gondolom egyébként, hogy ezek a számok jól visszatükrözik ezt a 
kommunikációt és annak az eredményét. Illetve még a jövő héten is megyünk 
szakmai fórumokra, például Mádon lesz egy konferencia, ahova megyünk, a 
kollégákkal előadást tartunk, úgyhogy próbáljuk felkészíteni a gazdálkodókat 
az új kihívásokra. Köszönöm, én ennyivel szerettem volna kiegészíteni.  

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Kicsit már belecsúsztunk a 4. 
napirendi pontba, ezért most erre ne kérdezzünk vissza, hanem majd ha 
megnyitom azt a napirendi pontot, akkor részletezzük ezt ki! 

Visszakanyarodnék a helyettes államtitkár úr előadásához, és lehet, 
hogy a HNT-t is meg kell kérdeznem, hogy hogyan állunk az egyensúllyal, a 
fogyasztással és a termeléssel, tehát a tavalyi beszűrt mennyiség és mit 
tudunk… Mert azt látjuk, hogy 163 ezer hektoliter volt a lédigimport, ugye, ezt 
már tudjuk, tehát egy csökkenő fázisban vagyunk, és ezt a relatíve csökkenő 
fázist, ami örvendetes, tudtuk ellensúlyozni a tavalyi termésmennyiséggel? 
Tehát nem kerülünk abba a helyzetbe…? Persze lehet, hogy ehhez majd 
készletnyilvántartás kell, amiről most hallottam, hogy megindította a HNT, és 
hamarosan jönnek az adatok, mert az importőrök, a nagy lédigimportőrök 
sokszor arra hivatkoznak, hogy nincs hazai készlet, amiből ezt a szegmenst ki 
tudnák elégíteni ebből a bortípusból, ezért folyamodnak az importhoz. Tehát 
hogy állunk ebben a hazai termelés, fogyasztás egyensúlya kérdésben?  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Remélem, most sikerült bekapcsolnom. 
 
ELNÖK: Amikor zölden világít, akkor van bekapcsolva.  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, most, elnézést! Köszönöm szépen a szót. Alapvetően a hazai 
borfogyasztási számokat számítani szoktuk az importból, az exportból, a 
készletekből és a termelésből, ezért erről bővebbet a HNT által bekért 
készletbecslés ismeretében tudok majd mondani. Ami viszont fontos, az az, 
hogy az elmúlt években nagyjából 20-25 liter/fő/év között alakult a hazai 
borfogyasztás mennyisége, és szerintem ez nem nagyon változott meg az 
elmúlt borpiaci évben sem. A termésünk 2015-ben 2 millió 650 ezer hektoliter 
volt, 2016-ban pedig 2 millió 750 ezer hektoliter volt, tehát nagyon-nagyon 
sokat nem nőtt. Az idei terméskilátások nagyon érdekesek, szerintem szintén 
hamarosan, valószínűleg a jövő héten meg fogjuk kapni az első termésbecslési 
adatokat a HNT részéről. Én nem szeretnék most ilyen spekulációkba, 
spekulációs csapdákba beleesni, hogy megmondjam, hogy mennyi lesz 
szerintem a termés az idén, de azért azt meg kell jegyezni, hogy volt egy elég 
komoly téli fagykár, sőt tavaszi fagykár is volt, és jégesőkár is volt nagyon nagy 
borvidékeken, ez nagyon sok, több ezer hektár szőlőültetvényt érintett 
komolyan. De tudjuk, hogy a szőlő növénynek nagyon kiváló regerációs 
képessége van, úgyhogy hamarosan látni fogjuk majd a hegybíróktól beérkező 
adatokból, hogy ez mennyi lesz.  

Én azt gondolom – és itt is a koordináció jelentőségét szeretném 
kiemelni –, hogy a fő cél az, hogy minden felvásárló hozzájusson olyan 
minőségű szőlőhöz, olyan fajtájú, olyan mustfokos szőlőhöz, ami neki 
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szükséges. Az elmúlt években láttuk például a Biancának az előretörését, ami 
egy egyértelmű termelői reakció volt a felvásárlói igényekre, azt gondolom, 
hogy az olcsó bornak a termelési bázisa ezáltal adott Magyarországon is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás 

ehhez a napirendi ponthoz? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor lezárom a 3. napirendi pontot.  

Tájékoztató a jövedéki törvény módosításával kapcsolatos, a 
szőlő- bor- pálinkaadóügyeket érintő rendeleti szabályozás 
helyzetéről 

A 4. napirendi pontra térnénk rá: tájékoztató a jövedéki törvény 
módosításával kapcsolatos, a szőlő-, bor-, és pálinkaadóügyeket érintő 
rendeleti szabályozás helyzetéről. Mi itt megkértük a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot, hogy a Pálinka Nemzeti Tanács részről eljuttatott előzetes 
kérdésekből legyen szíves felkészülni, hogy ne itt kelljen rögtönözni, hiszen 
komoly szakmai kérdések, helyzetek merültek fel az új szabályozás kapcsán, 
így aztán megadom a szót Bogdány Viktor úrnak, aki most itt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyi csapatát képviseli. 

Dr. Bogdány Viktor tájékoztatója 

DR. BOGDÁNY VIKTOR közigazgatási tanácsadó (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Ezt a tájékoztatót két 
részből szeretném felépíteni, és a második rész lenne a Pálinka Nemzeti 
Tanács írásban elküldött anyagára vagy kérdéseire való álláspont kifejtése, 
illetve a válaszadás, az első pedig egy ilyen általánosabb ismertetés lenne a 
vonatkozó rendeletek helyzetéről, a rendeleti szabályozásnak az állapotáról. 

Az előző napirendi pont kapcsán Horváth Antal főosztályvezető úr már 
említette, hogy remélhetőleg július 1-jén immár hatályba lép az új jövedéki 
szabályozás, ez már a második elhalasztása volt a jövedéki törvény érdemi 
rendelkezései hatálybalépésének. Ha jól emlékeznek az itt jelenlévők, akkor 
eredetileg január 1-je lett volna az új jövedéki szabályozás hatálybalépésének 
az időpontja, de abból az indokból, hogy az új szabályok alkalmazásához 
szükséges rendeleti szabályokat az elmúlt év novembere végén sikerült 
kihirdetni, így a gazdálkodói oldalról és részben a hatóság oldaláról is 
meglehetősen szűkös lett volna az az egy hónap, ami a hatálybalépéséig hátra 
lett volna, így aztán akkor, tavaly ősszel az adócsomagban el lett tolva április 
1-jére, és újabb gazdálkodói jelzés alapján aztán az Országgyűlés márciusban 
döntött arról, hogy július 1-je legyen az új hatálybalépés. Ez a márciusi 
törvényhozás, ez a lehetőség egyben fel lett használva arra is, hogy a múlt év 
novemberében kihirdetett rendeleti szabályoknak az apróbb hibáit 
korrigáljuk, ez is megtörtént márciusban. A tavaly november végén kihirdetett 
rendeletnek, én azt mondanám, hogy a hibajavításait a Magyar Közlönyben 
március végén kihirdették, így minden érintettnek gyakorlatilag három teljes 
hónapja volt, illetve van arra, hogy felkészüljön a július 1-jei hatálybalépésre. 
Ez a Nemzetgazdasági Minisztériumot érintő rendeleti szabályok helyzete, így 
állnak most, a március végi rendeletnek a száma egyébként az 5/2017. NGM 
rendelet.  

Viszont én érdemesnek tartom megemlíteni azt, hogy elsősorban a 
borászatokat érintően, illetve elsősorban a kisüzemi bortermelőket érintően az 
most láthatóan egy gyakorlati probléma, hogy a jelenlegi szabályozás… Hogy 
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mindenki értse: a borászatok esetében az a helyzet, hogy a jövedéki 
nyilvántartást a borászati szakmai nyilvántartás jelenti, ami a pincekönyv. Na 
mármost, a pincekönyves rendelet jelenleg nem tartalmaz semmilyen 
rendelkezést arra, hogy a kisüzemi bortermelőknek milyen nyilvántartást kell 
vezetniük, és ebből, én azt gondolom, lehet probléma július 1-jétől, 
amennyiben majd – ahogy a főosztályvezető úr elmondta – 3221 kisüzemi 
bortermelőből valakik esetleg azt gondolják, hogy ők nem vezetik tovább a 
pincekönyvüket, mert ez a lehetőségük nyilván tovább adott, akkor számomra 
legalábbis kérdéses, hogy őket hogyan lehet számon kérni vagy felelősségre 
vonni amiatt, hogy esetleg nem vezetnek semmilyen nyilvántartást. Ez 
szerintem elkerülendő lenne, illetve ez egy kezelendő probléma.  

A másik gyakorlati probléma, amit én most látok a rendeleti 
szabályozást illetően, nem a kisüzemi bortermelőket érinti, hanem azokat a 
nagy borászatokat, amelyek pezsgőt állítanak elő. Az új szabályozás egyik 
eleme volt az, hogy a pezsgőre vonatkozó veszteségnorma kikerült az NGM 
felelősségi körébe tartozó rendeletből, és be fog kerülni a borászatok 
nyilvántartását szabályozó FM-rendeletbe. Ez egyelőre még nem történt meg, 
és én nem tudom, hogy gyakorlatilag kezelték-e már ezt, vagy nem, de hogyha 
nem módosul addig az FM-rendelet, ez a pincekönyves rendelet, akkor ezt úgy 
lehet kezelni szerintem, hogy egyedi veszteségnormát kell kérni a NAV-tól, 
mert csak ez alapján tudnak majd veszteséget elszámolni addig, ameddig a 
pincekönyves rendeletnek a módosítása nem lesz kihirdetve.  

Én ezt a két gyakorlati, jogalkalmazási problémát látom a rendeleti 
szabályozást illetően, amelyek bő két hét múlva jelentkezhetnek.  

Vannak további elemek is, amelyeket egyébként szintén szükséges 
lenne módosítani álláspontunk szerint a pincekönyves rendeletben, de én azt 
gondolom, hogy ezekről most itt nem beszélnék, mert gyakorlati problémát 
szerintem nem fognak okozni, hogyha nem módosulnak addig. 

Akkor rátérnék a tájékoztatásomnak a második felére, a Pálinka 
Nemzeti Tanácsnak a rendeleti szabályozással, illetve a jövedéki 
szabályozással kapcsolatos kérdéseire, észrevételeire, javaslataira. Az első ezek 
közül az, hogy az olyan szeszfőzdékre, amelyek egyaránt végeznek 
kereskedelmi főzést és bérfőzést, ezekre az NGM miniszteri rendeletben 
legyen egy önálló alcím vagy fejezet vagy rész kialakítva. Ezzel az a baj, hogy 
ez önmagában csak egy formai javaslat, itt a tartalom lenne a lényeg, tehát azt 
kellene tisztázni, hogy mi az, amiben az ilyen tevékenységet végző adóraktárak 
az általános szabályoktól eltérést szeretnének.  

Hogy fog felépülni július 1-jétől az új rendszer? Lesznek az általános 
adóraktárak, ők elektronikus nyilvántartást vezetnek, benne van a miniszteri 
rendeletben, hogy milyen készletváltozásokat, milyen adatokat kell 
nyilvántartaniuk, erre kiadta a NAV a megfelelő jogcímkódokat, és akkor 
ezeket vezetik az elektronikus nyilvántartásban, és a készletváltozás 
tárgynapját követő munkanap végéig a szintén a rendeletben meghatározott 
küldendő adatokat elektronikusan elküldik a NAV-nak. Ez a normál rendszer. 
Na most, ez alól kivétel például a kizárólag bérfőzést végző adóraktárak köre, 
amelyeknek most van egy úgynevezett bérfőzési naplónak nevezett 
nyilvántartásuk, amelyet kitöltenek, és akkor ezt havonta egyszer 
elküldözgetik. Na most, aki végez ilyen tevékenységet is és olyan 
tevékenységet is, annál az új szabályozás logikája az, hogy a normál 
adóraktáraknak az eljárási szabályait alkalmazza. Ezzel a javaslattal, ami a 
PNT-től jött, az a baj, hogy nem tudjuk, hogy miben akarnak, milyen 
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tartalomban akarnak eltérést a normál szabályoktól, és hogyha ezt megtudjuk, 
vagy ezt sikerül kialakítania akár önmagában a PNT-nek, vagy a NAV 
bevonásával, akkor lehet ezt egy ilyen jogszabály-módosítási javaslatként 
értékelni, és állást foglalni abban, hogy azt érdemes-e megvalósítani, vagy 
nem.  

A másik kérdés pedig az az eset, amikor a bérfőzetőnek nem teljesen 
tisztázott a személyazonossága. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, 
hogy álláspontunk szerint ez nem rendeleti szintű szabályozást érintő 
probléma, hanem törvényi szintű kérdés, és ez a kérdés tulajdonképpen 
rendezve lett a mostani, tavaszi adócsomagban, ami, azt hiszem, kedden lett 
megszavazva, és nem tudom, lehet, hogy napokon belül vagy egy héten belül 
ki is lesz hirdetve. Ez az adócsomag tartalmazza azt, hogy az adóraktár 
engedélyese kérheti a bérfőzetőtől vagy a meghatalmazottjától a 
személyazonosságának az igazolását, és amennyiben nem tisztázott a 
bérfőzetőnek a személyazonossága, akkor nem adható neki ki az előállított 
termék, és hogyha valótlan nyilatkozatot tett, akkor a valótlan nyilatkozatot 
tett személy a felelős az adókülönbözetért, ha pedig a bérfőzde mulasztotta el 
az azonosítását, és emiatt történt alacsonyabb adófizetés, akkor a bérfőzde 
engedélyese lesz az, aki felelős az adókülönbözetért.  

Na most, nekem az a személyes véleményem, hogy olyat nem tartalmaz 
a jövedéki törvény módosítása, hogy a főzde engedélyesének bármiféle 
nyilvántartást kellene vezetnie azokról az azonosító okmányokról, amelyekkel 
valaki igazolja magát, szerintem teljesen tévút lenne ilyen irányba elvinni a 
szabályozást, a szabályozást inkább egyszerűsíteni kell, mint bonyolítani. 
Akkor kellenének ilyen adatkezelési szabályok, a technikai feltételei 
kellenének, hogy le tudja fénymásolni például a személyazonosító okmányt. 
Az a lényeg, hogy amennyiben a főzde tulajdonosának kétsége van a 
szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát illetően, akkor kérheti a 
személyazonosság igazolását, meggyőződhet róla, emellett ott lesz még az 
aláírása annak a személynek, hogy én átvettem ennyi meg annyi párlatot, és 
nyilatkozott arról, hogy mennyit állíttatott elő az adott évben kedvezményes 
adómértékkel, és akkor ez alapján lehet eljárni mindenkinek.  

Azzal senki nem jutna előbbre, hogyha lenne még egy nyilvántartás is, 
és akkor ott be lennének például fénymásolgatva a személyi igazolványok meg 
mindenféle okmányok, mert akkor is lehet, hogy valótlan nyilatkozatot tesz 
valaki, akkor is lehet, hogy letagadja a saját aláírását, akkor is lehet, hogy 
hamis az okmány, amit bemutat. Ezt tehát olyan szabályozással nem lehet 
megvalósítani, ami száz százalékos biztonságot jelent a főzde engedélyesének 
a számára, az biztos. A problémát, én azt gondolom, a tavaszi adócsomag 
kezeli, az hatályba fog lépni július 1-jén, és én nem gondolom jó megoldásnak, 
hogy egy ilyen nyilvántartás, egy újabb nyilvántartás irányába vigyük el ezt a 
dolgot.  

És akkor volt még egy javaslat vagy kérés, ez igazából nem is hozzánk 
lett címezve, hanem a NAV-hoz, azt javasolták a Pálinka Nemzeti Tanács 
részéről, hogy jó lenne, hogyha a NAV esetleg feltenne a honlapjára egy 
meghatalmazásmintát a bérfőzetők esetében, hogyha képviselővel járnak el. 
Szerintem ezzel kapcsolatban a főosztályvezető úr tud nyilatkozni. Köszönöm, 
én ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most adok szót a hozzászólásra. Mihályi 

László, Béli Géza, ki kezdi? 
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Kérdések, válaszok, hozzászólások 

MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönjük szépen. 
Én azt hiszem, hogy ezzel a módosítással tulajdonképpen teljes mértékben a 
főzdékre lett áthárítva minden, mert nem fogjuk tudni bizonyítani azt, hogy 
mi eljártunk, és elkértük a személyi igazolványt. A mai nap is mondjuk Szeged 
környékén az a… Tehát amikor valaki háromszor főzetett egy évben, az 
aláírása ott van, a három aláírás nagyjából egyforma, letagadja, és azt mondja, 
hogy az egyiket nem ő főzette, és nem ő írta alá. Attól tehát, hogy én elkérem a 
személyi igazolványát, ő ugyanúgy le fogja tagadni, innentől pedig a szabály 
szerint, ami életbe lépett, nem tudom bizonyítani, hogy én úgy jártam el, 
ahogy azt meg kellett tenni. Hozzáteszem: abban teljesen igaza van a 
Viktornak, hogy ha én lefénymásolom a személyi igazolványát, azzal sem 
tudom ezt kivédeni, de ezzel a rendszerrel egyértelműen a főzdésekre lett 
áthárítva a felelősség, és én nem tudhatom azt, hogy aki hozzám jön főzetni, 
előtte két vagy három faluval odébb főzetett-e már, ő nyilatkozik egyet, nem 
tudjuk kivédeni. Teljes mértékben rá lett tolva a bérfőzdékre ez a felelősség, 
márpedig azt hiszem, hogy nem úgy kellene őket kezelni, mint akik ebből 
bármilyen pluszhasznot szeretnének húzni, hanem éppen azt a megoldást 
kerestük, hogy hogyan lehetne ezt korrektül megcsinálni.  

Talán pont ennél a tavaszi adócsomagnál volt az, hogy nem volt 
társadalmi egyeztetés, és ezeket nem tudtuk végigbeszélni, mert nagyon 
sokszor voltunk a NAV-val és az NGM-mel egyeztetni, és köszönjük is, hogy 
ezeket az egyeztetéseket végre lehetett hajtani, de sajnos volt, amikor föltették 
a kezüket, hogy ebben a témában nem nagyon tudnak mit mondani, mert 
nincs, nem lesz társadalmi egyeztetés. Na most, úgy nem tudunk javaslatot 
adni, ha nem ismerjük a pontos szöveget, és én azt gondolom, hogy ez nem 
egy jó megoldás a főzdék felé, hogy egyszerűen nem tudjuk kivédeni azt, ha 
valaki elfelejt valamit – és vegyük azt, hogy nem rossz szándékból főzet túl –, 
abban a pillanatban azt fogja mondani, hogy az nem az ő aláírása, nem tudsz 
háromszor ugyanúgy aláírni. Én tehát azt gondolom, hogy ennek meg kell 
keresni azt a megoldását, lehet, hogy pont azt a részt kellene megnézni, a 
fémkereskedőknél is igazolniuk kell azoknak, akik bevisznek oda bármilyen 
hulladékot. Tudom, hogy az egy pluszadathalmaz, csak meglenne az az esély, 
hogy nem a főzdéknek kellene több százezer forintos bírságot kifizetniük, 
hogyha valaki túlfőzetne. Én ebben tehát nem látom még a megoldást, és 
kérem, hogy azt közösen keressük, mert ez semmiképpen nem segítette elő 
azt, hogy a túlfőzetésnél a főzde tudja igazolni a saját jóhiszemű eljárását, akár 
hogy személyit elkért, hogy mindent megtett azért, hogy azonosítsa azt az 
illetőt, aki átveszi a párlatot, de egyszerűen kivédhetetlen az, hogy ha utána 
azt mondja az illető, hogy az nem az övé, akkor az eljárásokban 
90 százalékban neki adnak igazat.  

Itt átadnám a szót Béli Gézának, mert még másban is reagálnánk erre.  
 
BÉLI GÉZA alelnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Jelenlévők! Három kérdésre kaptunk választ. Én 
azért egy picit visszamennék arra a bizonyos helyzetértékelésre, amit a 
főosztályvezető úr említett, és először onnan kezdeném. Nagyon nagy munkát 
végzett a NAV, azt hiszem, abban, amikor itt hallhattuk, hogy igazából az 
egész pálinkástársadalomból vagy szeszfőző-társadalomból hét olyan főzde 
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volt, amely valamilyen módon abbahagyja a tevékenységét, azt hiszem, ez egy 
óriási dolog.  

Az egyesületek, azok az egyesületek, amelyek jellemzően a bérfőzdéket 
csoportosítják, de talán az összes, nagyon nagy hangsúlyt fektettek a főzdék 
tájékoztatására. Mi a jogszabályi keretek között lévő kötelezettségeket, mindet 
teljesítettük, azt hiszem, hogy példa értékű, hogy a február 28-ai nyilatkozatok 
rendben bementek a NAV felé. Utána, amikor megtörtént az a bizonyos 
változás, a hatálybalépésnek a változása, akkor szembesültünk egy dologgal, 
méghozzá ezzel a biztosítéknyújtási kötelezettséggel, amikor is jogszabályban 
előírt dolgot nem tudtak teljesíteni a főzdék. Erről hivatalos egyeztetésen 
kaptunk olyan álláspontot is, hogy semmiféle gond nem lesz, olyat is, hogy 
óriási problémák lehetnek belőle. Meg kell állapítani, hogy én a magam 
részéről nem tudok olyat, hogy bárkinek aztán gondja lett volna vele, tehát a 
NAV ezt szenzációsan kezelte.  

Viszont azóta megérkeztek az adóraktáriengedély-tervezetek, és mi 
látjuk az adóraktáriengedély-tervezetek kapcsán szinte az egész országot, 
tehát megyékre lebontva, és igazából az is elmondható, hogy szinte nem is 
főzdére, hanem megyére lebontott formátumok vannak ebben. Óriási 
problémát láttunk abban, hogy a megyei igazgatóságok jelentős része a 
legnagyobb mennyiségben nyilvántartott pálinkafajtát nem szerepeltette az 
adóraktáriengedély-tervezetekben, tehát az a bizonyos 9071-es KN kód a 
pálinkához nem volt hozzárendelve jó néhány megyében, illetve azt lehet talán 
mondani, hogy csak kevés megyében volt hozzárendelve. Ugyanakkor 
számtalan esetben előfordult az – és itt nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mi 
a pálinka és mi a párlat –, hogy arra a bizonyos 56-os végűre, és elnézést, nem 
akartam gyakorlati dolgokba itt belemenni, de az 56-os végűre, ami egyébként 
a párlatokra vonatkozik, arra meg simán kiadásra került az a fajta kód, ami a 
pálinkára vonatkozna. Ebben a félelem az, hogy azok, akik ezeket az 
adóraktáriengedély-tervezeteket átnézték, nyilván jelezték ezt, de nagyon sok 
pálinkafőzde van, és én tudom, hogy nagyon sok pálinkafőzde ne jelezte 
ezeket a problémákat. Tehát, igen, csak sajnos ez egy nagyon kardinális 
kérdés, ugyanis azok a pálinkafőzdék ezeket a termékeket nem tudják 
forgalomba hozni, illetve semmit nem tudnak velük csinálni, nem is tudják 
átvezetni az új engedélyben. Én azt gondolom, hogy ezt központilag kellene 
valahogy rendezni az igazgatóságok felé, mert ez egy hatalmas problémát fog 
jelezni.  

A másik dolog, ami szintén probléma, annak a bizonyos J28-as 
nyomtatványnak, az adatszolgáltatásnak az ismerete. Valamikor fent volt a 
NAV-nak a honlapján, ez egyébként a napi adatszolgáltatásnak a formátuma, 
illetve az adattartalma, és nagyságrendileg olyan március környékén lekerült 
onnan, és mind a mai napig nem található meg, illetve ha megtalálható, ezeket 
a bizonyos házi teszteket nem lehet rajta elvégezni.  

Azt gondolom, hogy a másik probléma, amivel fogunk találkozni, és ezt 
nagyon jó lenne majd kezelni, visszatérve a biztosítékokhoz, hogy ezeket az 
átmeneti biztosítékokat hogyan lehet majd kezelni, hogyan kell majd kezelni, 
mi is az az időpont, amikor… Egy háromhónapos idő, lauf van erre, de mi is az 
az időpont, amikor az új biztosítékot lehet nyújtani? Úgy tűnik, hogy ez 
igazából az igazgatóságok munkarendjétől vagy az ő lehetőségeiktől, 
időrendjüktől függ ebben a három hónapban, de ez azért nagyon nem 
mindegy a cégeknél, hiszen biztosítékokról van szó, és ezeket a biztosítékokat 
jelenleg bankok nyújtják, a banki ügymenet viszont nem olyan gyors, mint 
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esetlegesen a NAV-nak az ügyfélkapuja. Ezt egy előrelátható problémaként 
szerettem volna inkább jelezni.  

A következő, amit Viktor elmondott, az a bizonyos bérfőzés, illetve 
kereskedelmi főzés együtt végzése, hogy ezt hogyan lehet. A PNT felvetett egy 
olyan javaslatot, hogy ez legyen egy külön fejezetben, egy külön paragrafusban 
a rendeletben, törvényben szabályozva, és ezt pontosan azért tettük, mert 
nagyon nehéz különbséget tenni az adatszolgáltatások között, és abból a 
bizonyos mellékletből, amely akkor a rendelkezésünkre állt – és, mondom, 
most sincsen J28-as, amiben tudunk dolgozni, vagy amit tudunk egyáltalán, 
vagy látunk egyáltalán –, azokban ez nem jött ki, tehát egyszerűen nem 
lehetett érteni, a logikájára sem lehetett rájönni, mondom én ezt, aki az első 
pillanattól kezdődően követem ezt, pontosan két évvel ezelőtt volt az első 
tájékoztató a jövedéki törvény modernizálásával kapcsolatban. Itt tehát ezért 
szerettük volna ezt. Azon a megbeszélésen az volt a végső konklúzió, hogy a 
PNT javaslatot fog tenni erre a szétnyitásra, de azt gondoltuk mi, hiszen meg 
is beszéltük, hogy ez majd az őszi csomagban lenne benne. Ennek még annyira 
nem állt neki a PNT, hiszen egyáltalán az átmenettel kapcsolatban kell most 
dolgoznunk.  

Azokból a bizonyos valótlan, illetve valós nyilatkozatokból, amelyeket 
itt az elnök úr is felvetett, óriási gyakorlati problémák lesznek, ismerve a 
bíróságok és az igazgatóságok eltérő gyakorlatát is ebben. Csak gondoljuk meg 
azt, hogy odamegy valaki egy személyi igazolvánnyal egy pálinkafőzdéhez, és 
ott azt mondja, hogy ő bérfőzésben szeretne főzetni! Amikor odamegy, és 
vissza akar élni ezzel a dologgal, tuti, hogy megtanulta valami úton-módon 
annak az aláírását, akinek a személyi igazolványa éppen ott van a kezében. Itt 
minden felelősség, az összes felelősség a szeszfőzdékre fog tolódni, és ez 
történik úgy – történik úgy, bocsánat! –, hogy én elmondhatom magamról azt, 
hogy 1995-től kezdődően aktívan részt vettem a jövedéki törvény 
létrehozásában, illetve módosításában, tehát minden egyes dolgot láttam. Én 
nem találkoztam olyannal, amikor is ne lett volna társadalmi egyeztetés 
ebben, igazából nem is tudtuk a törvény szövegét, nem is tudtuk ennek a 
törvénynek a szövegét, tehát ’95 óta ilyennel nem találkoztunk. És itt még a 
magánfőzés bevezetésénél is volt valamiféle társadalmi egyeztetés, de ennél 
nem, és a különböző szakmai fórumokon – amelyek az egyesületeknél 
zajlottak ebben az időszakban, közgyűlések, szakmai fórumok – kiderült, hogy 
bizony óriási félelemmel tekintenek a pálinkafőzdék erre, amikor már olyan 
eljárások is előrevetítődnek, amelyekről tudjuk, hogy ezekhez büntetőügyek is 
kapcsolódnak, és bizony nemcsak jövedékben, hanem a büntetőeljárásban is 
meghurcolják a pálinkafőzdéseket ezért, hiszen feltételezik, hogy valamiféle 
közreműködésük volt benne.  

A következő a képviselői minta, a meghatalmazásminta. Ebben inkább 
azt gondolom, hogy majd egy közös munkamegbeszélésen megnézzük, hogy 
ennek mi a szükségessége. Ezt egy egyszerű formátummal akár egy PNT-s, 
akár egy NAV-os ajánlással meg fogjuk tudni tenni… 

 
ELNÖK: Bocsánat, Géza, majdnem az eddig hallottak alapján én oda 

szeretnénk kilyukadni, hogy itt olyan speciális szakmai kérdéseket feszegettek, 
amelyeket nem tudunk itt, az albizottság keretében megoldani. Itt jön majd 
természetesen Bogdány Viktor úr, esetleg a NAV-nak egy udvarias vagy kevésé 
udvarias válasza (Derültség.), hogy miért alakult így a helyzet, közben a 
rákfenéjét, a hátterét is jó lenne feltárni, ami esetleg vagy elfogadva, vagy 
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nem, de megnyugvást ad a PNT-nek is, hogy akkor ez így van, ebben meg lehet 
változtatni. Én tehát azt merném mondani, hogy itt hat-hét olyan nagyon 
speciális problémát feszegettek, amelyekre a bizottságunknak nincs hatásköre, 
tehát most nem tudunk erre stratégiát mondani, mert ezek technikai jellegű 
kérdéskörök.  

Én azt merném javasolni, hogy legyetek szívesek, és ha kell, akkor én 
ebben közvetítek, közbenjárok az államtitkár úrnál, vagy hogyha ezt maga 
Bogdány Viktor úr itt felvállalja, hogy ezt a kérést, az albizottságunknak a 
kérését tolmácsolja, hogy ebben az ügyben legyenek szívesek a 
minisztériumból kezdeményezni a NAV illetékes vezetőinek a meghívásával 
együtt, hogy a PNT üljön le, és tárgyaljátok ki, hogy aláírás, nem aláírás. Én 
ezekhez nem értek, de érzem a problémát. Azt sem tudom, hogy mekkora 
nagyságrendű az eddigi tapasztalatok alapján, hogy kvázi valaki túlfőzet, és 
akkor másnak a nevében elkezd főzetni, ugye, és akkor eljutunk egy 
bűncselekményi kategóriához, aminek a vesztese végül esetleg nem az 
elkövető lesz, hanem a legegyszerűbb módon a bérfőzdét fogja elmarasztalni a 
hatóság, mert az ott van, az tetten érhető szerszámostul, lovastul, eszközöstül. 
Érzékelem ezt a problémát, de akkor jó lenne, ha ezt tényleg egy belső szakmai 
beszélgetésen elkezdenétek kitisztázni, és ezért itt meg is szakítanám a 
felsorolást – bár lehet, hogy nem sok problémát vetítettél volna még fel 
(Derültség.) –, érezve ezeket a megbeszélendő kérdéseket, ha ez így 
megfelelne. Vagy van-e még olyan, amit feltétlenül most itt az ülésen meg 
szeretnétek említeni?  

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Én már 

tulajdonképpen az elején említettem, hogy nagyon sok egyeztetésünk volt, de 
az utolsó volt az, amikor mivel nem volt társadalmi egyeztetés, nem tudtuk, 
nem láttuk, hogy miben kellene egyeztetnünk. A mai napig van olyan része 
azért, ami most került megszavazásra, és mi még nem láttuk, hogy pontosan 
mi van benne. Úgyhogy én akkor azt szeretném kérni itt a NAV vezetőitől is és 
Viktortól is, aki egyben a Pálinka Nemzeti Tanácsba delegálva az NGM-et 
képviseli, hogy akkor minél hamarabb üljünk le ezekben az ügyekben, és 
akkor mi megtennénk a pontos javaslatainkat, amint már mindent ismerünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ennek fényében egyáltalán 

van-e olyan terület, amire reflektálni szeretne az NGM, esetleg a NAV.  
 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Ha van rá lehetőség, 
igen. 

 
ELNÖK: Igen. 
 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Köszönöm szépen. Én 
nem kívánnék végigmenni ezen az igen hosszú listán, sok-sok kérdésen, mert 
én azt gondolom, hogy ezek szakmai kérdések, és szakmai kérdésekben, én azt 
gondolom, eddig is álltunk rendelkezésre akár írásban, akár szóban, ez 
szerintem továbbra sincs beszűkítve, és nem is szeretnénk szűkíteni. Béli úr 
mindig ilyen kellemetlen helyzetbe hoz minket, hogy egyedi ügyekkel támad 
minket bizonyos fórumokon, úgy, hogy előtte nem készít fel minket, hogy 
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tudjunk reflektálni a kérdésre, úgyhogy így most nehéz helyzetben vagyok, 
ezekre az egyedi ügyekre én nem tudtam most felkészülni. A szakmai 
kérdésekben pedig állunk rendelkezésre a továbbiakban is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezért mertem javasolni a további időpont 

kitűzésével való egyeztetést.  
Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Márta, 

elnök asszony! 
 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent Egyesület): Én a 

kisüzemi bortermelőkkel kapcsolatban szeretnék reagálni. Először is 
szeretném megköszönni mind az NGM-nek, mind az FM-nek a támogatást, 
tekintve, hogy ezt a Vindependent Egyesület kezdte el, és a múltkor 
megnéztem a jegyzeteimet, én már 2011-ben felvetettem ezt, és most már 
törvény lett tavalytól. Ez egy komoly előkészítés volt, és nagyon örülök ennek 
a támogatásnak, köszönjük.  

Annak is örülök, hogy a NAV nagyon jó információkat adott már az év 
elejétől kezdve, a nagyon részletes, négyoldalas leírását érthető formában 
megkapta minden termelő, hogy mit tegyen, mit ne tegyen, hol lehet 
megnézni, kihez forduljon, telefonszámok, e-mail-címek, tehát szerintem 
nagyon sok hatóság tanulhatna ebből, mert ez nagyon sokunknak segített. 
Köszönjük szépen.  

Hallottuk viszont, nekem is meglepő, hogy az egyszerűsített 
adóraktáraknak nagyságrendileg körülbelül a fele szeretne kilépni, és szeretne 
még egyszerűbben, tehát kisüzemi bortermelőként dolgozni. Ezzel 
kapcsolatban elmondom az énhozzám visszajött telefonok, tapasztalatok 
alapján, hogy miért van ez. Az első, amit dr. Bogdány Viktor is kifogásolt, hogy 
nincs új pincekönyvrendelet. Mi már odáig eljutottunk itt néhány jelenlévővel, 
Gál Péter, Sztanev Bertalan és dr. Bogdány Viktor is ott volt, hogy már csak 
egyetlenegy találkozó kellett volna, már sok mindenben megállapodtunk az új 
pincekönyvrendelettel kapcsolatban, de ezek az egyeztetések egészen hirtelen 
megszakadtak, és azóta nem hallottunk semmit, hogy mikor fognak 
folytatódni – talán a helyettes államtitkár úrnak vannak hírei ezzel 
kapcsolatban. Na most, nekünk sok tagunk azt mondta, hogy hogyan 
nyilatkozzak május 15-éig, hogy mi szeretnék lenni, amikor azt sem tudom, 
hogy az új pincekönyvrendeletben majd mi lesz, és akkor én most eldöntök 
valami olyasmit, amit majd csak nagyobb gonddal tudok visszacsinálni, és 
például ez az egyik ok. A másik ok, amire én sem gondoltam mint termelő, 
hogy meglepően sok olyan családi kistermelő van, aki másnak dolgoz fel bort 
például, mert őneki van egy ilyen négytöltőfejes kis palackozója, és a 
Jancsinak ő tölti le a két hordó borát – ezzel már ő kikerül például a kisüzemi 
bortermelőből. Vagy van olyan, hogy közösen készítenek valami helyi bort, 
ilyet most már például a mi borvidékünkön Mádtól kezdve Olaszliszkán 
keresztül Tállya is készít, és abban a pillanatban, hogy más borok jönnek, az, 
akinél ez a bor végül is tárolódik, nem lehet.  

A másik alapprobléma, hogy szintén a Vindependent Egyesület 
harcolta ki annak idején, 2012-től ezt az úgynevezett kistermelői pezsgőt, 
tehát hogy 10 ezer palackig pezsgőadóraktár nélkül, viszonylag egyszerű 
körülmények között választékbővítés céljából minden termelő készíthet 
pezsgőt, viszont az új törvényben – és megmondom őszintén, én sem 
figyeltem erre – az van, hogy ebből a kistermelői pezsgőből csak 10 ezer 
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palack lehet raktáron. Na most, nagyon sokan vannak, akik elteszik a 
pezsgőjüket, és azt mondják, hogy majd öt év múlva fogom, mert én érlelem, 
és nem tudtam megválaszolni, hogy a kistermelő ezer hektoliterig termelhet 
három év átlagában, de tulajdonképpen annyi bort tart raktáron, amennyit 
akar, meg amennyit jónak lát, meg a mi aszúink sem fogynak azért úgy, hogy 
sorban állnak érte, tehát hogy miért lehet a csendes borból akárhány ezer 
hektója, hogyha úgy gondolja, hogy ül rajta, vagy nem tudja eladni, viszont a 
kistermelői pezsgőjéből csak ez a 10 ezer palack lehet. Én személyesen is sok 
tagunkat ismerem, aki ezért maradt egyszerűsített adóraktár, és ezt csak 
visszajelzésképp mondom, hogy nem azért, mert a termelők imádnak nagyon 
bonyolult dolgokat bürokratikusabban csinálni, hanem mert egyszerűen nem 
gondoltunk sok mindenre, és majd egyszer mindent lehet valószínűleg 
javítani, de énszerintem ilyen okai vannak.  

Két dolgot szeretnék még mondani. Az információk kapcsán bizonyára 
nagyon jó lenne, hogyha majd ez elindul, hogyha még több ilyen rendezvény 
lenne. A mádi rendezvénnyel kapcsolatban csak azt szeretném megjegyezni, 
hogy az 15 ezer forintba kerül, és több tagunk megjegyezte, hogy 
tulajdonképpen a hatóságnak azért az lenne az érdeke, hogy az, aki nem 
feketén adja el a borát, hanem akit érdekel az, hogy mi az új szabály, és 
szeretné azt betartani, tudja, és ugyan miért fizessen az 15 ezer forintot ezért? 
Én tudom, hogy ez nem NAV-os probléma, hanem azé, aki szervezi, de én úgy 
gondolom, hogy az adófizető elvárhatja azt (Horváth Antal közbeszól.), hogy a 
hatóság ingyen és bérmentve elmondja az érdeklődő adófizetőnek, hogy 
hogyan tarthatja be a törvényt. Ezt csak így mellesleg, a mádi rendezvénnyel 
kapcsolatban mondom.  

Van egy nagyon fontos kérdésem, amely nagyon sok kisüzemi 
bortermelőt érint, hogy a kisüzemi bortermelő szállíthat-e EU-s tagállamba. 
Ezt eddig mint adóraktárral úgy bonyolítottuk le, hogy az úgynevezett EMCS 
rendszerben az adóraktári számunkkal be tudtunk lépni. Na most, erre még 
van két hetem. Honnan kapjuk meg ezt a regisztrációs számot mint kisüzemi 
bortermelő, hogy tudjunk tagállamba az EMCS rendszerrel és nem papír 
alapon bort kitárolni?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a NAV munkatársainak.  
 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Köszönöm szépen. 
Alapvetően az elejéről kezdeném. A mádi konferenciára mi, a hatóság ingyen 
megyünk. Egyébként a kollégák helyi szinten nagyon sok helyen szerveztek 
ilyen fórumokat, amelyek hivatali szervezésűek és ingyenesek voltak, tehát 
oda tudtak menni a gazdálkodók, én is voltam egyébként személyesen egy 
ilyen helyszínen a Dél-Balatonon, tehát voltak ilyenek, meg vannak is ilyenek. 
Az a baj, hogy az, hogy mi országosan mi főosztály szinten szervezzünk egy 
ilyet, az nehéz, azért több ezer főt mi nem tudunk elszállásolni vagy befogadni, 
nincsenek ilyen kapacitásaink, de ezekkel az írásos tájékoztatókkal igyekszünk 
mindenkit elérni. Van is egyébként a honlapunkon egy ilyen Gyakran ismételt 
kérdések fóruma, ahol az így felvetődött kérdésekre találnak szerintem 
minden témában csoportosítva megoldást, ezeket próbáljuk tipizálni, és ami 
új, és ami segíthet, azokat rakjuk ki. Illetve vannak ezek a tájékoztató füzetek, 
szerintem azokban is nagyon sok mindent meg lehet találni.  
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Az utolsó kérdésre visszatérve: a kisüzemi bortermelő, igen, mehet, és 
viheti uniós tagországba, annyi van, hogy nyilvántartásba kell vennünk. Aki 
most úgy nyilatkozott, hogy ő EAR-ból kistermelő lesz, őt a továbbiakban 
mint kistermelőt nyilvántartásba vesszük, erről kap egy számot, és a 
rendszerünkben ő ugyanúgy indíthat. Aki pedig eddig nem volt sem EAR, sem 
kistermelő – az még nem lehetett –, annak pedig regisztráltatnia kell magát, 
hogyha uniós tagállamba akar kivinni, és akkor ezzel a számmal bekerül a 
rendszerünkbe, a nagy nemzetközi nyilvántartásba, és akkor indíthat. Jó? 
Tehát ez így akkor működhet a jövőben.  

Nem tudom, volt még valami kérdés, amire nem válaszoltam esetleg? 
(Dr. Prónay Bence: A 10 ezer palack! – Wille-Baumkauff Márta: A 10 ezer 
palack, igen.) Igaz, az sajnos így van a jogszabályban, de akkor átadom a szót 
Viktornak.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR közigazgatási tanácsadó (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nagyon egyszerű az oka: a pezsgőnek pozitív adómértéke van, 
tehát ahogy halmozza a készleteket, úgy ott egyre nagyobb megfizetetlen 
adótömeg van mögötte. A bornak pedig nulla az adómértéke, tehát 
akármennyi bor van ott, úgyis nulla lesz az adója. Ez az oka, és ez így egy 
szakmai egyeztetésen kialakult mennyiség volt, hogy ennyi legyen, tehát ezt 
nem mi döntöttük el.  

 
WILLE-BAUMKAUF MÁRTA elnök (Vindependent Egyesület): Én sem 

gondoltam rá.  
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR közigazgatási tanácsadó (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Gál Péternek adok szót. 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A kisüzemi bortermelők részére az FM kisüzemi 
bortermelői nyilvántartási vezetési lehetőséget fog majd biztosítani, az erre 
vonatkozó jogszabály közigazgatási egyeztetése hamarosan megkezdődik. 
Fontos az, hogy ez lehetőség, tehát a kisüzemi bortermelő számára nyitva 
marad a pincekönyv vezetésének a lehetősége is. Ameddig nem áll 
rendelkezésre ez a nyilvántartás, addig pedig a pincekönyvet kell vezetni. Én 
azt gondolom, hogy ennek a nyilvántartásnak a gyakorlati próbája jelentősen 
hozzá fog majd járulni a kisüzemi bortermelők számának a növekedéséhez.  

Az NGM felvetésére pedig azt szeretném elmondani, hogy a 
pincekönyvrendelet legfontosabb, az új hatálybalépéséhez kapcsolódó 
módosításai szintén folyamatban vannak, tehát a borpiaci év kezdetére ezek 
módosulni fognak.  

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

nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor azt az egyeztetést majd kezdeményezzétek, 
pontosítsatok, és akkor ezt a napirendi pontot is lezárom.  

Egyben megköszönöm mindenkinek, aki az I. félévben a Szőlő- bor- 
pálinka albizottság üléseit, munkáját elősegítette a jelenlétével, a 
hozzászólásával, a gondolataival. Én úgy gondolom, hogy a II. félévben is – 
habár az már egy politikailag izgalmasabb időszak lesz nekünk, közeledve a 
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választáshoz – szeretnénk időt keríteni erre. Ha úgy érezzük, hogy valamilyen 
vészhelyzet kezd kialakulni a szőlőszüret időszakának a környékén, akkor 
kénytelen leszek parlamenti időszakon kívül is, a nyári időszakban esetlegesen 
albizottsági ülést elrendelni.  

Az ülés berekesztése 

Még egyszer köszönöm mindenkinek, jó pihenést, és biztató szüreti 
kilátásokat kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc) 
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


