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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató a szőlő-, bor- és pálinka jövedelmi adóügyeket érintő 

rendeleti szabályozás helyzetéről  

Előadó:  

Izer Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium adószabályozásért és 

számvitelért felelős helyettes államtitkára  

 

2. Tájékoztató az őszi szüret lebonyolításáról, különös tekintettel a 2017. 

évi szüretben a borszőlő értékesítés és felvásárlás új szabályainak 

végrehajtására vonatkozó tapasztalatokra   

Előadó:  

Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke  

Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős 

helyettes államtitkára  

 

3. Tájékoztató a 2016. és 2017. évi I-X. havi borexport, -import adatok 

alakulásáról, különös tekintettel a lédig tömegborokra  

Előadó:  

Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős 

helyettes államtitkára  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  
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Elnököl: Font Sándor (Fidesz), az albizottság elnöke   
 
L. Simon László (Fidesz)  
Kónya Péter (független)  
 
 

A Mezőgazdasági bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak   
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Barátossy Gábor igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága) 
Demeter Zsuzsa osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Gál Péter helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium 
eredetvédelemért felelős helyettes államtitkárság)  
Horváth Antal pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal)  
Légli Ottó elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)  
Mihályi László elnök (Pálinka Nemzeti Tanács)  
 
 

Megjelent  
 
Dr. Bogdán Viktor közigazgatási tanácsadó (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Földes Gyula igazgató (Soós István Borászati és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola)  
Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Dr. Mártonffy Béla (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Országos 
Kertészeti Osztály)  
Oláh László ügyvezető (Magyar Szőlő- és Bortermelők 
Szövetsége)  
Dr. Prónay Bence jogi tanácsadó (Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa)  
Szabó Gábor alezredes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi 
Irányítás Jövedéki Főosztály)  
Szerdahelyi Kinga (Földművelésügyi Minisztérium)  
Szmilkó Gabriella (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)  
Sztanev Bertalan osztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm albizottságunk tagjait, 
köszöntöm a szokásos körben meghívott vendégeket, örülök, hogy itt vannak, 
itt vagytok. Gál Péter helyettes államtitkár úr vezetésével pár percen belül meg 
fog érkezni az FM képviselete is. Elnézést kérek a viszonylag szokatlan 
délutáni, késő délutáni időpontért, ígérem, hogy ebben a ciklusban több ilyen 
már nem lesz, főleg azért, mert azt gondolom, hogy ez az utolsó Szőlő-, bor-, 
pálinka albizottsági ülésünk a négyéves ciklusban. Mivel a jövő évben 
várhatóan egy négy-öthetes parlamenti ülés lesz a most ismert tervek szerint 
február végén és március elején, és az is a parlament szükséges 
munkaanyagainak a lezárásával, törvények megszavazásával lesz kapcsolatos, 
nagy lélegzetvételű jogszabály megnyitása tehát várhatóan már nem fog 
megtörténni semmilyen területen, és úgy gondolom, a mi területünkön sem, 
ezért merem azt mondani, hogy a Szőlő-, bor-, pálinka albizottság általam 
tervezett utolsó ülését tartjuk ebben a ciklusban.  

Ahogy a kollégáim megnézték, de magam is emlékeztem rá, büszkék 
lehetünk a munkánkra, legalábbis arra, hogy az egyik legaktívabb albizottság 
vagyunk, és tartalmi kérdésekben is egész izgalmas kérdéskörökkel sikerült 
foglalkozni, és jó néhány olyan szakmai kérdést már itt, az albizottsági ülésen 
felvetettünk, amelyet a jogszabály-előkészítők, jogalkotók értettek, 
megfogadtak, és ennek következtében már a kívánalmaknak megfelelő 
formában kerültek beterjesztésre az előterjesztések, ezáltal sok módosító 
indítványt már eleve kiküszöböltünk, hogy ne ott ostromoljuk a kormányzati 
vagy egyéni képviselői anyagot, és külön meg szeretném köszönni ezt a 
tartalmi munkát a bizottság, az albizottság tagjainak és a munkánkat 
rendszeresen segítő, jelen lévő állandó meghívottaknak.  

Három érdemi napirendi pontot javasoltam albizottságunk ülésére. 
Kérdezem albizottságunk tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel ehhez. (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki egyetért ezekkel a napirendi pontokkal? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Elfogadtuk a napirendet. 

Egyben szeretném köszönteni első – és lehet, hogy utolsó – albizottsági 
ülésünkön (Derültség.) L. Simon László urat, aki Horváth István 
képviselőtársunk államtitkárrá való kinevezése miatt, okán került be a 
főbizottságunkba, ahol alelnöki tisztet tölt be, Horváth István albizottsági tag 
is volt, és az ő helyét itt is betölti a kérésünknek megfelelőn, amit ő szívesen 
tesz meg, hiszen elég komoly területen gyakorló szőlő-, gyümölcstermelő és 
borászati vállalkozása is van a családnak, tevőlegesen részt is vesz abban 
László, úgyhogy testközeli neki a feladat.  

Tájékoztató a szőlő-, bor- és pálinka jövedéki adóügyeket 
érintő rendeleti szabályozás helyzetéről 

Az 1. napirendi pontban a Nemzetgazdasági Minisztériumot kérnénk 
meg, hogy adjon tájékoztatót a szőlő-, bor- és pálinka jövedéki adóügyeket 
érintő rendeleti szabályozás helyzetéről. Itt arra gondoltam, amikor ezt a 
napirendi pontot javasoltam, hogy mintegy másfél évig tárgyaltuk az 
előkészítési fázisban az új jövedéki törvényt, annak hatása a szőlő-, 
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borágazatra, a borászati adóraktárakra és a másik nagy, a pálinkásokat érintő 
kérdések területére is egyértelmű, itt a Pálinka Nemzeti Tanács képviselőjére, 
Mihályi Lászlóra nézek. Itt is jó néhány kérdéskörben sikerült már az 
albizottságban egyezségre jutni, de tudom, hallottunk és tudunk róla, hogy a 
többször elhalasztott bevezetés ellenére is sok kérdéskörben van még olyan 
információ, amit tisztázni kell – lehet, hogy ezek csak értelmezési kérdések -, 
ezeket majd most esetleg a jelenlévők itt felteszik. Egyelőre tehát a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jelen lévő képviselőinek adom meg a szót.  

Demeter Zsuzsa tájékoztatója 

DEMETER ZSUZSA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ahogy az elnök úr már említette, július 1-
jén lépett hatályba az új jövedéki szabályozás. Jelenleg a végrehajtási rendelet 
módosításának az előkészülete zajlik. A végrehajtási rendelet módosítására az 
adózás rendjéről szóló új, 2008-tól hatályba lépő törvény, az adóigazgatási 
rendtartásról szóló törvény és a végrehajtásról szóló törvény hatálybalépése 
miatt kerül elsősorban sor, illetve természetesen a jogszabály hatálybalépése 
óta felmerült egyes gyakorlati kérdések megoldására is javaslatot teszünk. 
(Megérkezik Gál Péter.) 

A végrehajtási rendelet módosítására vonatkozó javaslatot 
közigazgatási, társadalmi egyeztetésre a múlt héten hétfőn küldtük meg a 
tárcáknak, valamint az érintett szövetségeknek, és a múlt hét végéig volt 
lehetőségük a tárcáknak és a szövetségeknek a javaslatot véleményezni. A 
beérkezett vélemények alapján – és itt elsősorban az alkoholos szektorra 
koncentrálva – úgy látjuk, hogy a veszteségszámítás kérdése egy olyan kérdés, 
amellyel foglalkoznunk kell a továbbiakban, és amelyre mindenki számára 
megnyugtató megoldást kell találnunk. Szeretném ugyanakkor elmondani, 
hogy a végrehajtási rendelet körülbelül egy éve, tavaly november végén került 
kihirdetésre. Természetesen a végrehajtási rendelet kihirdetése előtt is 
egyeztettünk az érintett szövetségekkel, lehetőségük volt a véleményük 
megismertetésére velünk.  

A veszteségszámítás kapcsán valóban módosult a tárolási veszteség 
elszámolhatóveszteség-vetítési alapja, amely a ténylegesen tárolt 
mennyiségként került meghatározásra annak okán, hogy az adóraktáraknak 
az új rendszer szerint naponta jelentést kell küldeniük a NAV részére a 
ténylegesen előállított mennyiségekről, így pontos adat áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy az adóraktárak napi szinten ténylegesen milyen 
mennyiséget tárolnak. Ugyanakkor minden fórumon, ahol ez szóba került, 
elmondtuk, hogy ha valamelyik szervezet vagy gazdálkodó úgy érzi, hogy 
számára az új szabályok indokolatlanul terhesek, akkor tegyen javaslatot azok 
módosítására, javasoljon akár más címen, például technológiai veszteségként 
veszteségelszámolási lehetőséget, vagy javasolja a rendeletben szereplő 
százalékos mértékek módosítását, ezeket a javaslatokat a NAV-val közösen 
megvizsgáljuk, természetesen meg kell vizsgálni, hogy mennyiben jogosak és 
alátámaszthatóak ezek az igények. Ilyen megkeresés hozzánk nem érkezett az 
elmúlt egy év során. Azt is szeretném kiemelni, hogy idő közben március 
folyamán is sor került a végrehajtási rendelet módosítására, akkor sem 
jelezték a szövetségek, a gazdálkodók számunkra, hogy a veszteség 
elszámolása probléma lenne. Most, amikor ismételten megkerestük a 
szövetségeket, hogy a 2018-tól hatályba lépő módosítások kapcsán küldjék 



 8

meg a javaslataikat, vált számunkra egyértelművé, hogy a veszteségelszámolás 
kapcsán probléma van.  

Tekintettel arra, hogy még csak pár nap telt el azóta, hogy beérkeztek 
hozzánk ezek a javaslatok, időt szeretnénk kérni arra, hogy a NAV-os 
kollégákkal közösen megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, hogy be lehessen 
kérni a helyi szervektől a tapasztalatokat, az ő javaslataikat, és ezt követően 
gondoljuk úgy, hogy az érintett szövetségekkel közösen, egy közös egyeztetés 
keretében meg kellene vizsgálni a javaslatokat, és valamiféle közös nevezőre 
kellene jutni. Azt hangsúlyozni szeretném, hogy a célunk mindenképpen a 
megoldás megtalálása ebben a helyzetben. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzám is érkezett ezzel kapcsolatosan 
vélelem, hogy a régi – így tudom csak mondani – elszámolási szabály szerint 
semmi gond nem lenne, és hogyha most végigfuttatnák az új metodika szerint, 
akkor meg komoly hiányok keletkeznének. Itt Mihályi Lászlónak adnék szót, 
mert ő is jelezte a Pálinka Nemzeti Tanácson belül ezt a felvetést, és kérem 
szépen, hogy ismertesse azt. Nekik van egy javaslatuk is, tegnap azt hozzám 
eljuttatták; fogalmam sincs, hogy az befogadható-e, illetve, ha jól értettem, a 
NAV-val még nem történt meg ennek a megoldásnak a kidolgozása, de én 
örömmel hallanám a PNT ez irányú vélekedését, hátha az befogadható a 
megoldások variációi közé, vagy ha nem, akkor majd ezt kell megvitatni, hogy 
miért nem, és mi a végső megoldás. Mihályi Lászlónak adnék szót. 

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. Mi is megkaptuk a múlt héten ezt a megkeresést, és 
reagáltunk is rá. Külön munkacsoporti ülést tartottunk, PNT-ülés is volt ezen 
a héten, tehát ott is megtárgyalta a PNT elnöksége. A munkacsoporti ülésen és 
a PNT-ülésen is részt vett az NGM képviselője, neki ott már szóban is jeleztük 
azokat a dolgokat, amelyeket utána írásban is leírtunk javaslatként.  

Az első és legfontosabb javaslatunk az lenne, hogy az idei év így két 
időszakból állna: egyszer június végéig, és onnan a mostani elszámolás rendje 
lenne, viszont június végén nem voltak a főzdékben tényleges 
készletfelvételek, úgyhogy nagy valószínűséggel itt mindenki elvesztené azt a 
lehetőséget, hogy az I. félévre veszteséget tudjon elszámolni, mégpedig azért, 
mert akkor csak statisztikai adatok alapján tudnak elszámolni, tehát tényleges 
készletfelvételek nem történtek meg, így csak a második hat hónapra, a kisebb 
veszteségnormával lehetne elszámolni. Nagyon sok termelővel beszéltünk, 
mindenkinek az a félelme, hogy nem fog beleférni így a veszteségnormába.  

Azt megértettük, hogy az, hogy eddig ez tárolási veszteségként volt 
elszámolva, és egy címszó alá mindennek be kellett férni – kivétel a 
palackozás, arra 1 százalékot lehetett elszámolni palackozási veszteségként -, 
de igazából nem teljes mértékben a tárolásból keletkezik a veszteség, hanem 
amikor például egy szeszmérőgépnek 1 százalékos az eltérési lehetősége, akkor 
egy havi 0,5 százalékos veszteségnorma nem fogja tudni ezt rendesen kezelni. 
Ha valamelyik főzdében egy elszámolás után, kockázatelemzés után mégis 
tartanak még egy hónap múlva egy elszámolást, száz liter átfolyt alkoholnál 
valószínűleg már csak 99-et fog a gép kiadni, mert ott az 1 százalékos eltérés, a 
veszteségnorma pedig 0,5 százalék, tehát az ezt nem fogja tudni kezelni. 

Mi tettünk egy javaslatot arra, hogy legyen egy 3 százalékos, 
időszakonkénti 3 százalékos veszteség arra, ami például betárolásnál, a 



 9

tartályokban, csövekben, szivattyúkban maradhat esetlegesen, a 
szeszmérőgép 1 százalékos veszteségét is ideértve, és utána akár a havi 
veszteségnormát viszont csökkentsük még kevesebbre, 0,25 százalékra, így 
ugyanúgy 6 százaléknál maradnánk, mint ahogy eddig, csak meg lenne osztva 
abba a két részletbe, ahogy ezt az NGM is gondolja, hogy a megfelelő helyen 
legyen. Igazából ha egy saválló tartályba be van tárolva a pálinka, és az nincs 
mozgatva, ott nem lesz nagy, komoly veszteség.  

Megnéztünk egy elszámolási időszakot az egyik termelőnél, IV. hó 1-
jétől VI. hó 30-áig felvették a készletet, megcsinálták az elszámolást még a 
régi rendszer szerint. Most mi ezt kiszámoltuk az új metodikával is, és szinte 
egyik helyen sem fértünk volna bele a veszteségnormába, pedig ugyanúgy 
dolgoztak, mint azelőtt. Ezt a táblázatot én a tegnap esti órákban kaptam meg, 
ma tudtam megnyitni. Én ezt a táblázatot majd mindenképpen átküldöm a 
NAV kollégáinak is és az NGM-be is, hogy ők is megnézzék, azt pedig 
örömmel hallom, hogy akkor ez ügyben lesz még egy egyeztetés, vagy akár 
több is, és megpróbáljuk megkeresni azt a lehető legjobb megoldást, ami 
mindenkinek megnyugtató lehet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak érdeklődöm – a NAV-os 

parancsnok urakra nézek -, hogy közben a végeken a csapatok már végzik-e 
ezt az ellenőrzést. (Derültség.) Csak arra gondolok, hogy ha egyértelműen 
látjuk, hogy itt valamit rendezni kellene, nehogy az legyen, hogy a tényleg nem 
adókerülési szándékkal dolgozó, szeszipari termékeket előállító vállalkozások 
azért kapjanak valamilyen ejnye-bejnyét, mert ilyen az új metodika, miközben 
már a jogalkotó, az eljáró hatóság is, a szakmai szervezetek is érzékelik, hogy 
itt valamit módosítani kellene. Én nem értek hozzá, csak kérdezem, hogy hol 
tart ez esetleg, lehetne-e akkor átmenetileg jelezni, hogy akkor egy picit 
várjanak.  

 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. A helyzet a következő: mi már 
körülbelül másfél hónapja észleltük ezt a problémakört, és – mit ad isten! – 
másnap bejelentkezett hozzám az MSZSZT, ők is eljöttek, és felvázolták 
ugyanezt a problémát, amit egész előtte való nap áttárgyaltunk a kollégákkal. 
Tehát körülbelül egy időben éreztük a problémát.  

A tevékenységet végzik a kollégák, alapvetően most az engedélyezés, a 
napi adatszolgáltatás, az adatok feldolgozásának a pontosítása volt 
folyamatban, ez volt az első, a készletfelvételek és az elszámolások igazából 
még nem történtek meg. Érezve a problémát belső szabályozó eszközzel 
rendeztük ezt a kérdést, és azt a feladatot kapták a hivatalok, hogy hiába 
jelenti be a gazdálkodó – mert most már bejelentheti, és be is kell jelentenie –, 
ha van adóköteles hiánya, volt is ilyen bejelentés, ez alapján az adókivetést 
nem kezdtük meg, mert azt határozattal nekünk kell kiszabni, ezt a 
tevékenységet nem folytatják, pontosan azért, mert láttuk a problémát, és 
tudtuk, hogy még lesz lehetőség ezt korrigálni, ezt az éves elszámolás 
időszakára toltuk el, ami azt jelenti, hogy leghamarabb akkor majd január 
után jönnének ezek az elszámolások. Remélem, hogy ebből 
visszafordíthatatlan probléma és gond nem fog keletkezni senkinek, mert ha 
sikerül, akkor az NGM-rendeletben konszenzusra jutni a gazdálkodókkal, a 
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szakmai szervezetekkel és a minisztériummal, akkor valószínűleg lesz egy 
olyan módosítás, amely mindenkinek megfelel.  

Mondjuk azt az egyet biztosan tudom mondani, és látni is kell, és láttuk 
mi is, hogy azért ez a veszteségelszámolás nagyon szélsőséges. Van, akinél a 
meghatározott normának a 30 százaléka is elegendő, és van, akinél pedig 
éppen ki van centizve 99,9 százalékra a veszteség. Én értem, hogy eltérő 
technológiák vannak, de azért ekkora kilengésnek nem biztos hogy kellene 
lennie, és én nem feltételezek emögött semmit, de ez, én azt gondolom, 
mindenképpen vizsgálat tárgyát kell hogy képezze. Egyébként az osztályvezető 
asszonnyal beszéltük, hogy a legjobb megoldás a tényleges, próbagyártáson 
alapuló veszteségnorma meghatározása lenne, ahhoz mondjuk azért egy 
nagyon nagy váltásnak kellene következnie, ami azért egy hosszú időt vesz 
igénybe, ugyanis bizonyos technológiáknál a veszteség meghatározását nem 
lehet elvégezni egy nap alatt, egy hét alatt, van, ahol többhónapos 
folyamatokról beszélünk. De hogyha egyszer ezen túl lennénk, és sikerül ezt 
humánerőforrással is véghez vinni mind a két oldalon, akkor, én azt 
gondolom, a jövőre nézve ez lenne a jó megoldás. Addig viszont valahogy 
kezelni kell, azt gondolom, a helyzetet, mert veszteség van és lesz is, ez biztos, 
ebben én biztos vagyok.  

Azokat a veszteségeket, amelyek most keletkeztek, a júniusi időszakig el 
kell számolni, azt a régi szabályok szerint el fogjuk számolni. Alapvetően 
gazdálkodói oldalról én azt láttam, hogy akkor kezdett ez a probléma felszínre 
kerülni, amikor mi a kollégáinknak, a végeken dolgozó kollégáknak tartottunk 
egy értekezletet, és elmondtuk, hogy mik az új szabályok, és miután ők 
visszatértek a „front”-ra, a jó kapcsolatok révén egyre inkább megvilágosodott 
a gazdálkodók előtt, hogy itt most teljesen más irányba fog menni ez a 
történet, és utána jött felszínre, én úgy láttam egyébként, ez a problémakör. 
Ezért nem volt igazából egy évig erre reagálás szerintem.  

Úgyhogy csináljuk, próbáljuk kezelni, én azt gondolom, ebben 
partnerek és társak vagyunk, de azok a veszteségek, amelyek szélsőségesen ki 
vannak hegyezve, azok biztos hogy vizsgálatot érdemelnek a NAV részéről. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, de ha jól értem, az a kilengés, amit az 

ezredes úr említett, hogy 30 százalék és netán 99 százalék között van, az a 
tűréshatáron belüli kilengés mindenféleképpen. (Horváth Antal bólint.) Tehát 
azon belüli ez. 

 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Igen, igen, igen, azon 
belüli. 

 
ELNÖK: Jó, akkor ha a tűréshatár ennyi, akkor én azt mondom, hogy 

ezek még mind szabályosak, annak ellenére, hogy ügyesen elérik a 
99,9 százalékot a tűréshatáron belül. Persze a nagy számok adathalmazából ez 
talán nektek mutat valamit, hogy ki az, aki mindig ügyesen beállítja ezt a 
határt, és vajon miért van ez, én ezt értem, de tisztázzuk, hogy a tűréshatáron 
belüli kilengésről van szó. Egyszer. 

Másrészt értettem, és köszönöm a viselkedést most ez ügyben, tehát 
hogy a veszteségelszámolásnál akkor tolerancia van, és éves szintű együttes 
veszteségelszámolást javasoltok, és reméljük, hogy addig helyreáll a rend, 
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tisztázódik az elszámolási metodika. Most itt jelen van a Pálinka Nemzeti 
Tanács képviselete, tehát ők majd erről értesülnek, ez az ülésünk nyilvános, 
tehát az itt elhangzott mondatokat bárki olvashatja a parlament honlapján, de 
én nem állítom azt, hogy mondjuk a Magyar Szeszipari Szövetség és 
Terméktanács tagjainak mindegyike olvasni fogja a bizottságunk, 
albizottságunk honlapját. Nem lehetne esetleg őket arról tájékoztatni – 
miután ez a nyilatkozat itt elhangzott -, hogy az itteni ülésen való 
kinyilatkozásnak megfelelően akkor így fog eljárni a hatóság, és ők ezt majd a 
tagjaiknak továbbítják, hogy, kérem szépen, akkor mindenki e szerint 
gondolkozzon, ne izguljon fölöslegesen, ne rettegjen, s a többi, az eljárások 
működnek a megfelelő új törvényi szint kérdéseinek a tisztázására, de ebben 
az esetben várhatóan ez lesz majd az eljárási metodika.  

 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Folyamatos 
kapcsolatban vagyunk az MSZSZT-vel és a Laciékkal is, az MSZSZT 
képviselőjével egyébként pont a múlt héten találkoztam, vele ezt meg is 
beszéltük, úgyhogy tud róla. Szerintem a többi gazdálkodónak is tudnia kell, 
mert, mondom, egy belső szabályozó eszközzel a hivatalok felé megérkezett ez 
az iránymutatás, ők eszerinti járnak el, tehát ha érdeklődnek a hivatalban, 
meg fogják kapni a megfelelő tájékoztatást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ez akartam. Mihályi László kért még szót.  
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen. 

Én egy kérdést vagy egy kérést intéznék a NAV felé. Hogyha lehetne, hogy 
bekérnék az elszámolásokat, az előző ciklus elszámolásait kisebb-nagyobb 
főzdékből, és akkor az alapján megnéznénk, hogy az mit mutat a mostani 
elszámoláshoz képest, biztos, hogy sok mindenre fény derülhetne, tehát 
jobban látnánk, hogy nem a kisfőzdéknél vannak-e azok, akik kevesebbet 
termelnek, ahol nagyon kihegyeződik ez a százalék, vagy hogy a nagyoknál 
van. Ha tehát egy ilyen táblázatot össze tudnátok rakni – ha kell, ebben mi is 
segítséget nyújtunk -, hogy ezt közösen átnézzük! 

 
HORVÁTH ANTAL pénzügyőr ezredes főosztályvezető (Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Megtörtént ez a 
bekérés (Derültség.), az adatok már megvannak, csak össze kell rakni. Én 
abból nyilatkoztam már most, mert kíváncsiságból bekértem a 2016-os 
adatokat, és abban látom ezt a kilengést. Alapvetően nem a kereskedelmi 
főzdékkel és nem a bérszeszfőzdékkel van a probléma, én azt látom. Vannak a 
hidegutas alkoholterméket felhasználók, azokon belül nagy a kilengés 
szerintem, van, ahol a tűréshatárnak a 30 százaléka elegendő, van, ahol pedig 
éppen ki van centizve 100 százalékra, de azt majd mi megvizsgáljuk 
próbagyártással. Egyébként nagyon sok gazdálkodó már most, látva a 
problémát, egyedi veszteségnorma-elszámolást kért, ami azt jelenti, hogy a 
kollégák már ott vannak, és a napi életszerű folyamat során mérik fel, hogy 
mekkora veszteség keletkezik, tehát ott már tulajdonképpen elébe mentek 
annak, amit felvázoltam, hogy az egy jó megoldás lenne. Ezt tömegesen nem 
fogjuk bírni, tehát ha most minden gazdálkodó jön, hogy akkor nála egyedi 
elszámolás legyen, nincs annyi kolléga, hogy most mindenhova kiüljünk egy-
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két hétre, aztán méregessük a veszteségeket, de ez bizonyos időintervallumon 
belül meg tudna történni.  

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, hogy a NAV ilyen érdeklődő, és már elébe 

ment annak a kérdésnek, amit a PNT elnöke itt felvetett, de ilyennek kell 
lennie a NAV-nak.  

Kérdezem, hogy az 1. napirendi ponthoz van-e bárkinek kérdése, 
megjegyzése. (Senki nem jelentkezik.) Mert ha nincsen, akkor megköszönöm 
az előadók kifejtett gondolatait és az itt felmerült kérdésekre adott választ, és 
az 1. napirendi pontot lezárom. (Horváth Antal és kollégái távoznak.) 

Tájékoztató az őszi szüret lebonyolításáról, különös 
tekintettel a 2017. évi szüretben a borszőlő értékesítés és 
felvásárlás új szabályainak végrehajtására vonatkozó 
tapasztalatokra 

A 2. napirendi pont következik: tájékoztató az őszi szüret 
lebonyolításáról, különös tekintettel a 2017. évi szüretben a borszőlő-
értékesítés és -felvásárlás új szabályainak végrehajtására vonatkozó 
tapasztalatokra. Itt Légli Ottó, a másik nagy nemzeti tanácsunk, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökét kérném meg az előadásra.  

Tájékoztatók 

Légli Ottó 

LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mielőtt a konkrét témára térnék, 
engedjenek meg egy-két általános gondolatot! A meghívóban is úgy szerepel a 
napirendi pont, hogy különös tekintettel a felvásárlási helyzetre. Az egész 
magyar szőlészet-borászatot nem fedi le az a jogi kontraktus, ahol 
felvásárlásról beszélünk, hiszen a termelőknek, a birtokoknak egy jelentős 
hányada saját maga állítja elő az alapanyagot, tehát gyakorlatilag végigviszi a 
vertikumot az alapanyagtól mondjuk a kiszerelt vagy palackos borig.  

A másik megjegyzés vagy gondolat, amit hangsúlyoznék, hogy jelentős 
szereplőhányad volt az, ahol a termelők, az alapanyag-termelők és a 
felvásárlók között már volt valamilyen jogi formában megfogalmazott 
szerződés akár évekre vagy évtizedekre is visszamenőleg, és még nyilván több 
ismérvet is fel lehetne sorolni, de ezt csak azért hangsúlyozom, hogy nem a 
komplex magyar szőlészet-borászatról beszélünk, és nyilván évek, évtizedek 
alatt alakult ez ki. Többféle piaci megfontolás tetten érhető az adott 
termelőknél, főleg a nagyoknál és a nagyfelvásárlóknál, nyilván itt egy-két év 
alatt, azt gondolom, jelentős változást várni, remélni nem biztos hogy reális.  

Mi volt a szakmaközi szervezetnek az alapvető célja, amikor ebbe az 
intézkedéscsomagba kezdett? Mindenképp az, hogy rendezett viszonyok 
legyenek az ágazatban, és hogy minél tisztábban, világosabban jelenjenek meg 
a számok, tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy a szürke- vagy a feketegazdaság 
felől mozdítsuk el a fehér felé. A mi számaink alapján ebben már valamiféle 
trend felismerhető, hogy ez talán sikerült – itt nyilván hangsúlyoznám, hogy 
én a tájékoztatómat alapvetően a hegyközségi rendszer számaira, tehát 
alapvetően a származási bizonyítványokra tudom alapozni. Ezen két-két és fél 
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év alatt tehát, amiről szerintem beszélnünk kell – és én egyértelműen 
visszamennék itt az ellenőrzési díj bevezetéséhez, ami, tisztán látszik, hogy 
komoly hatással volt az importbor nagyságrendjére, durván a harmadára 
szűkült -, nekünk az elejétől kezdve az volt a meglátásunk, hogy a szőlő árát az 
importbor ára pozícionálja, tehát ezért is volt szükséges ebben intézkedést 
foganatosítani. Az idén viszont szerződéstervezet, az ajánlott ár intézménye, 
szerződésminta, árajánlat, árprognózis, ebből állt össze ez a piacszervezési 
intézkedési csomag, amit egy nagyon hosszú egyeztetés előzött meg az 
önkormányzatiságunknak megfelelően és nyilván a szakmaközi szervezet 
összes résztvevőjével, illetve volt egy alkalom, ahova az úgynevezett nagyobb 
felvásárlókat is meghívtuk, és egy asztalhoz le tudtunk ülni.  

Egy évről nehéz beszámolni, főleg hogyha az évjáratot elemezzük, ami 
egy jó évjárat, jelentősen magasabbak a számok, a termésátlagok és a 
hozamok, mint a 2016. évi, a minőségéről meg talán nem is beszélve, tehát 
hogyha igazak a piaci viszonyok között a közgazdasági egyszeregyek, akkor ez 
is egy tényező lehetett abban – magyarán hogy több lett a termés, jelentősen 
több lett a termés -, hogy az árak nem mindenütt érték el, sőt általában nem 
érték el a jelenlegi információink szerint a ’16-os árakat.  

Ismerve a magyar piac szerkezetét meg lehet fogalmazni egy olyan 
véleményt, amiben, én úgy látom, hogyha az úgynevezett nagyobb üzemek 
képviselőivel, tulajdonosaival beszélünk, szinte egyetértés van, tudniillik 
abban, hogy az úgynevezett versenyképességet nem egy esetben úgy tudják 
fenntartani, hogy egy negatív árspirál mentén képezik az árakat, amiből 
logikusan következik, hogy nagy szőlőárat nem is fog tudni fizetni. Azt 
gondoljuk tehát mint HNT, és ez a stratégiánkban is megfogalmazásra került, 
hogy emelni kell a magyar bor minőségét, és ezáltal inkább szeretnénk 
beszélni a jövedelmezőségről, ami biztosít egy olyan szőlőárat, ami hosszú 
távon perspektívát jelenthet a termelőknek és vonzó lesz a fiatalok számára, 
hisz nemcsak az ágazatunkat sújtja – és egy szüreti értékelés kapcsán, azt 
hiszem, erről is kell beszélnünk, nyilván az ágazatunk specifikumából is 
adódik -, hogy nyugalmi állapot van, majd egy nagyon jelentős 
idénymunkaigény, és jelentős munkaerőhiánnyal küzd az ágazat, ahogy ez a 
szüretben is egyértelműen tetten érhető volt. 

Egyet önkritikusan elismerek, elismerünk: valószínűleg előbb is 
kijöhettünk volna a csomagunkkal, konkrétan az árainkkal, ez tanulság volt 
számunkra, ugyanakkor nem lehet elhallgatni azt a körülményt sem, ami a 
mezőgazdaságban – nem minősítve, de – talán általános, hogy ha közeledünk 
a betakarításhoz, és ez lehet a gabonabetakarítás vagy a szőlőszüret, hogy nem 
az a kommunikációnak legalábbis az egyik komoly szegmense, hogy óriási 
termés várható, tele a pince, nem lesznek olyan árak, amelyeket szeretne 
mondjuk a termelő. Konkrétan a Kunságban az adataink szerint árakban ez az 
igény tetten érhető is volt, tehát nem egy-két helyről tudunk olyan 
információt, hogy amíg nem jelent meg a HNT úgymond az ajánlott áraival, 
45-50 forintos szőlőárak is elhangzottak mint ajánlat a termelők felé, és itt 
hangsúlyozandó, hogy itt évek vagy netántán évtizedek alatt kialakult partneri 
viszonyról van szó, tehát teljesen tisztán látjuk, és azt gondolom, mindenki 
látja ezt, ha nem is érzi a saját bőrén, hogy a termelő van kiszolgáltatott 
helyzetben, főleg abban az esetben, ha „csak” szőlőt, tehát alapanyagot állít 
elő, hisz hova vinné a termését, mint oda, ahova tavaly vagy tavalyelőtt vitte. 
Ennek megvannak az okai: az van közel, kialakult már egy viszony, olyanról is 
be lehet számolni, hogy kifizeti, ha nem is olyan áron, de realizálódott az üzlet. 
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És még egy fontos információ van, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a 
szőlőtermelő az egész éves munkája után egyetlenegyszer jut árbevételhez, ez 
egy egészen más piaci helyzet, mint mondjuk egy bortermelőnél, ahol szinte 
folyamatos árbevétel van, mert nyilván egy komoly szegmenssel van a piacon, 
és tapasztaljuk, mindannyian tapasztaltuk, főleg ahol rendezetlenek voltak a 
viszonyok, hogy ezzel nagyon könnyen vissza lehetett élni.  

Összefoglalva fő vonalakban – hiszen lesz itt a helyettes államtitkár úr 
révén még egy előadója a témának – mi alapvetően ebben láttuk a 
problémákat, és ezeken a területeken próbáltunk tenni. Ha elemeznénk az 
árakat, nagyon érdekesen alakultak: bizonyos fajták nagy vesztesei az 
évjáratnak, például egy Irsai Olivér, nálunk közvetlenül, konkrétan a Balaton 
körül. Ha Észak-Magyarországot, tehát a nagy borvidékeket, mondjuk Egert 
nézzük, szinte azonosak az árak a ’16-os árakkal, tehát nincs jelentős 
elmozdulás, főleg nem fő fajtában, mondjuk egy kékfrankosban konkrétan, és 
jóval alacsonyabbak az árak a Kunságban ’16-oshoz képest, de ennek 
véleményem szerint, még egyszer, az is az oka, hogy viszont rekorder volt a 
mostani állás szerint, hektárra vetítve a Kunság vezet a hozamban, tehát a 
tonna per hektárban. Mi azt az információt kaptuk a közgyűlésünkön 
borvidéki szereplőktől, hogy ugyanakkor egy olyan érdekességet lehet 
tapasztalni a Kunságban, hogy kereslet van ültetvényre, bérleti jogviszonyra, 
tehát ezek szerint, ez azt jelenti, hogy mégis keletkezett akkora jövedelem még 
ilyen árak mellett is, mondom, jelentős hozamokkal, hogy talán, ennek a 
mértékét pontosan nem tudjuk, de perspektivikus tud lenni egy ilyen 
megoldás is, hogy egy bérleti díjat is elbír a rendszer.  

Azt is tisztán látjuk, és azt hiszem, ebben nincs nagy különbség sajnos a 
borvidékek között, hogy öregszik a szakmánk, nem mindenütt sikerült a 
stafétabotot átadni, nem mindenütt sikerült vonzóvá tenni, és főleg a kisebb 
birtokok, ahol mondjuk egy főállás mellett keresetkiegészítést jelentett a 
szőlőtermesztés egy-két hektáron, nagyon nagy arányú ezeknek az 
ültetvényeknek a felhagyása. Itt is azért egy kertészként egy közgazdasági 
fogalmat azért hadd mondjak a saját környezetben is tapasztalva: ezek a 
családok az önköltségszámításoknál a saját munkájukat általában nem 
szokták számolni, tehát hogyha elfogadták azokat az árakat, amelyek 
kialakultak, ezt azért ebbe bele kell kalkulálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Köszöntöm közben Gál Péter helyettes államtitkár 

urat, aki az FM képviseletét vezeti. Van-e hozzászólás ehhez, államtitkár úr? 
(Gál Péter jelzésére:) Megadom a szót. 

Gál Péter 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és egyben elnézést kérek a késésért. Én azt 
gondolom – ahogy azt az elnök úr is, Légli Ottó elnök úr is elmondta -, hogy az 
idei év egy próbaév volt. A HNT 2014 óta államilag elismert szakmaközi 
szervezet, és ettől az évtől kezdve élt is bizonyos szakmaközi szervezeti 
jogosítványaival, de a szőlőfelvásárlás területének a szabályozása 2017-re 
maradt, az idei tehát egy próbaév. A HNT intézkedése több eszközt is magába 
foglalt, úgy is, mint árajánlatokat, szerződéseket, illetve egy, az elmúlt három 
évnél jóval részletesebb és cizelláltabb, de talán még mindig nem elég cizellált 
és részletes árprognózist. Összességében szerintem a végleges szőlőáraknak és 
hozamstatisztikáknak az ismeretében kell majd értékelnünk ezt az 
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intézkedést, ugyanis az látszódik, hogy több irányba húz a szakma, és bizony a 
legolcsóbb borok előállításához olcsó egységárú szőlőre van szükség, viszont a 
hozamok nem voltak rosszak, és ennek köszönhetően a hozamérték magasabb 
lehet, mint a tavalyi azokon az ültetvényeken, ahol elsősorban tömegbor 
készítésére használták fel a termést a felvásárlók – azt hiszem, ez a korrekt 
kifejezés. Úgyhogy ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy hogyan lehet az árprognózisban – amennyiben továbbra is 
élni akar ezzel az eszközzel a HNT – jobban kitérni az egyes magasabb 
hozzáadott értékű borok alapanyagárának a mérésére, illetve a becslésére.  

Mindenképpen előrelépés az, hogy a viszonyok rendezése felé mozdult 
el az ágazat, tény, hogy ez sok esetben többletmunkát jelenthetett, illetve talán 
az ingadozásokat, a szőlőár-ingadozásokat is sikerülhet ezzel az eszközzel 
kisimítani, amely évjárattól függően vagy a felvásárlónak vagy a 
szőlőtermelőnek jó. Összességében azt gondolom, hogy a legfontosabb 
eredmény az, hogy nagyon pontos szőlőár-statisztika áll majd rendelkezésre, 
amiből nagyon-nagyon sok mindent meg fogunk tudni, hogyha készen lesz az 
az adatbázis. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, engedjétek meg, hogy 
néhány gondolatot hozzátegyek az elhangzottakhoz! Nem kérdéses, hogy arra 
a 30 forintos kivezetésre, amiről beszéltünk, és az olasz tömegimportborok 
fékezésére folyamatos intézkedéseket tettünk most már két éve. Ha statisztikai 
számot nézünk, akkor azt mondanám, hogy ez eredményes volt, egyrészt hogy 
a magyar borok fogyasztására jó volt az a kampány, amelyet több helyről 
szedtünk össze, és egyre inkább keresik a magyar borokat a fogyasztók – és 
szerintem ezen az úton nagyon keményen tovább kell menni. A statisztikai 
adat azt mutatja, hogy a valamikori közel 500 ezer hektoliterről 150 ezer 
hektoliterre jöttünk le, a ’16. évi teljes évi adatot nem tudom, és kértem is, azt 
hiszem, az utolsó, a 3. napirendi pontban kérnék majd erre adatokat a ’17. évi 
IX. hónapig született adatokra, az import tömegbor-beáramlásra.  

Önmagában aki ismeri a nyugat-európai termelési és eladási közeget, 
az tudja, hogy szerződéses a kapcsolat a szőlőtermelők és a borászatok között, 
ha egy francia, olasz, spanyol területet nézek, tehát hogy ebbe az irányba kell 
terelni a rendszert, az nem kérdéses előttem sem, aki egy olyan környezetben 
él gyakorló gazdálkodóként, ahol a gazdálkodók tömege egyszerűen azt 
kérdezte tőlem, hogy: és ez nekem miért jó, mármint a gazdálkodónak, ez a 
szerződéses rendszer és ez az egész. És erre roppant nehéz volt úgy augusztus 
közepén válaszolni, amikor elolvasták a HNT felhívását, annak aztán a 
módosulását ott az utolsó pillanatban, hogy nem kötelező az addigi határnapig 
a szerződést megkötni, hanem az adásvétel pillanatáig lehet ezzel várni. És 
nyilvánvaló, hogy az a titkolt cél, reménykedés a gazdálkodók részéről, hogy 
ebből egy árstabilitás, netán egy áremelkedés is bekövetkezhet, az egyelőre 
nem valósult meg, ezt mondjuk ki! Elnök úr, ennek a statisztikai adatait 
részben már te is visszatükrözted. És való igaz, amit mondtál, elnök úr, hogy a 
magyar tömegszőlők árát és néhány helyen a minőségi, de nagy tömegben 
előállított szőlők árát is az importbor bizony pozícionálta az elmúlt három-
négy évben, tehát azt figyeltük, hogy Olaszországban mennyi az egy hektó ára, 
azt mennyiért hozzák be, és azt mennyiért tudják itt piacra bocsátani, s az 
abból visszaszámított szőlőárat generáltak a felvásárlók. Ezt elég jól láttuk, és 
nem véletlen, hogy bizottságunk folyamatosan kérte az olasz agrárattasénktól, 
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hogy az ottani felvásárlási árakról részletes jelentést adjon, és ez szépen vissza 
is tükröződött, hogy az eurocentek hogyan mozogtak ott a felvásárlási árban, 
annak megfelelően itt milyen úgynevezett ajánlatokkal jöttek ki a nagyobb 
felvásárlók az előző időszakban.  

Most az a furcsaság történt, hogy Nyugat-Európában a három nagy 
szőlőtermelő országban, Olaszországban, Franciaországban és 
Spanyolországban 18-25 százalékos terméscsökkenés következett be az idei 
évben, és hihetetlen dolog történt: az alföldi térségből a legnagyobb 
felvásárlók egyrészt pozíciót foglaltak el, még több szőlőt vásároltak fel, de 
azért, mert olasz és spanyol importőrök jelentek meg Magyarországon. 
Szeptember második felében a térségünkből jelentős mennyiségű tömegbor 
áramlott ki az országból, megjegyzem, hogy ezt viszont nem követte az a 
közgazdaságtani elvárás, hogy ebben az esetben az áremelkedésnek meg 
kellene történnie, mert a felvásárlók, a borászatok azt mondták: kérem 
szépen, betartom a játékszabályt, és teljesen igazuk volt, hiszen az 
árprognózisban megjelölt, a HNT által adott számokkal, például hogy vegyes 
fehér 70 forint, ezek után minden szőlőt vegyes fehérnek minősített, tehát 
nem bontott le kategóriákat, hogy mondjuk egy ezerjó vagy tramini vagy 
valami, azt mondta, hogy minden vegyes fehér, kérem, aki el akarja adni, az 
70 forint, és ezek kerültek utána exportálásra. Tehát egyrészről egy kellemes 
dolog történt, hogy nem volt olyan szőlő, ami ne talált volna piacot a nagy 
felvásárlóknál a térségünkben, ráadásul kedvező kifizetési ajánlatokat kaptak, 
tehát le a kalappal, ezt őszintén mondom, manapság már nincs olyan vita, 
hogy nem fizették ki, meg késve fizették ki, ezek elmúltak, ezek 5-6-10 évvel 
ezelőtt komoly gondok voltak, manapság már ez nem jellemző, viszont ez az 
ármozgás csak az importnál követi mindig a magyar szőlő árát, úgy tűnik, 
felfelé ez most nem történt meg, mert egyébként már akkor ismertek voltak 
Olaszországban az aszályos időszakok miatti kiesések, s a többi, s a többi.  

Még egy, általam nem nagyon érthető dolog van – és ebben szerintem 
gondolkozzunk közösen, ez alatt azt értem, hogy parlament, szakbizottság, 
képviseletek, állami hatóságok bevonásával -, hogy hogyan lehet az, hogy a 
környező országokhoz képest mindig Magyarországon a legalacsonyabb a 
szőlő felvásárlási ára, de ez még hagyján, ezek a tömegborok is nálunk a 
legolcsóbbak. Ugyanazokban a Tesco, Lidl, Spar, Auchan áruházakban – nem 
tudom, hogy hol lehet ezeket megtalálni –, ugyanezeknek a nagy 
kiskereskedelmi hálózatoknak a külföldi boltjaiban ezek az ottani tömegborok 
mindig drágábbak, ezt tessenek majd megnézni! Erre hogyha a HNT-nek 
lenne egy kis pénzügyi fedezete, hogy ebben piackutatást végezzen, és utána 
szembesíteni a magyar tömegborokat felvásárló kiskereskedelmi cégeket, mert 
több nagy magyarországi szőlőbor-felvásárló cégnél, pincészetnél a saját 
szememmel láttam, amikor megmutatta, hogy nézd meg, a mostani ciklusban 
fél éves szerződésre ilyen árért tudok szállítani, és még nem telt le a fél év, és 
ez a nagy multi, kiskereskedelmi cég már küldött egy levelet, hogy legyen 
szíves újrapozícionálni ennek a típusú borának az árát, mert úgy tűnik, hogy 
nem tudja tovább ilyen magasan tartani a beszállítási árat. Tehát a multi cég 
mondta meg a borászatnak, hogy nyomd le, légy szíves, ezt a tömegborárat, 
mert nekem most valamiért így jó, vagy más konkurenciára hivatkozott, amit, 
ugye, mi nem tudunk, és a szegény beszállító sem tud, és ő ott állt, hogy akkor 
most én mit csináljak, hogy az azon az áron felvásárolt szőlőből előállított 
borom ilyen áron van bekészletezve, és közben már most azt kérik, hogy 
menjek a felvásárlási ár alá. Tehát tényhelyzetet mondok.  



 17 

Ne értsék félre, nem védve a nagyon erős felvásárlási pozícióban lévő 
borászati üzemeket, mert ők tőkeerősek, mozognak ide-oda, de őket is 
keményen szorítgatják ezek a kiskereskedelmi hálózatok az ilyen típusú 
árversennyel, és én nem tudom, hogy ezt meddig lehet még lefelé vinni. Ezért 
mondom, hogy Magyarországon valamiért a legolcsóbban lehet ma egyébként 
egész jó minőségű tömegborokhoz jutni, ezt is el merem mondani, hogy egész 
jó minőségűek ezek a tömegborok a valamikoriakhoz képest – ott kezdődik, 
hogy szőlőből készültek, hogy a régmúltra is visszaemlékezzünk, és egész 
komoly technológiai fejlesztésen, fejlődésen mentek keresztül ezek a nagyon 
nagy kapacitással és heti 1500-2000 hektoliter borforgalommal rendelkező 
cégek, heti – heti! – 1500 hektoliter borforgalmuk van. Egy valamirevaló 
borászat azt mondja, hogy ha ezer hektó bort forgalmazok egy évben, akkor az 
már igen, csak hogy érzékeljük a nagyságrendet, hogy mivel dolgoznak ezek a 
komoly cégek, amelyek a térség szőlőjének a 80 százalékát felvásárolják, és a 
20 százalék marad csak a minőségi kézműves, családi, kisüzemi borászatok 
részéről a felvásárlás. Tehát ez a valóság.  

Hogy lehet az, hogy nálunk alakul ki ez a legalacsonyabb ár? Itt 
elkezdenénk egy piackutatást, és a multikat szembesíteni ezzel – sok ilyet 
csináltunk egyébként az elmúlt 6-8 évben, védve a beszállítókat a polcpénztől 
kezdve, emlékeznek, emlékeztek rá, mennyi küzdelem volt, ebben parlamenti 
egyetértés van ellenzék és kormánypárt között mindig, ha a termelő, a 
beszállító oldalára kellett állni a multi kereskedőcéggel szemben az 
erőfölénnyel való visszaélésük miatt.  

Még egy apróság. Ugyan itt megemlítésre került néhány borvidék, de 
Tokaj nem, és mi ugyan itt ilyen messziről jött képviselők vagyunk Tokajhoz 
képest, annak a mítosza, nagyságrendje, értéke, s a többi, tekintetében, mi 
csak ilyen kis alföldi képviselők vagyunk és egy Velence környéki, dunántúli 
körzet képviselői – most itt L. Simon Lászlóra gondolok -, de ott azért most 
valamit nem értek. Egyet tudunk: hogy az utóbbi 5-10-20 év legjobb termése 
képződött, ez sok helyen elmondható, és aszúfelvásárlási gondok támadtak, 
magyarul nem volt, aki megvegye az aszút. Én akkor azt nem értem, hogy ha 
Tokaj ékkövünk, büszkeségünk és minden, és ha ennek valami komoly piaca 
lenne… Elnézést, én nem vagyok piaci szereplő, csak úgy belegondolok, hogy 
ha én egyszer azt hallanám, hogy az utóbbi húsz év legjobb aszúképződése 
történt meg, és nekem lenne piacom – és itt az aggályom vagy a gyanúm, hogy 
van-e ott egyáltalán piac -, akkor most minden tőkét megmozogatok annak 
érdekében, hogy ezt az aszúmennyiséget márpedig felvásárlom. De egyelőre a 
közhírek arról szóltak, hogy itt gondok vannak, voltak, nyomott árak, fel nem 
vásárlás – én nem is tudom, a nem aszú szőlővel végül mi történt, remélem, 
hogy majd erről is kapunk egy tájékoztatást, hiszen még nagyon közel vagyunk 
a tokaji szüretnek a végéhez. Szóval valamit nem értek Tokaj-ügyben, hogy 
akkor most van-e a tokaji aszúnak ekkora felvevőpiaca, vagy nincs? Mert ha 
lenne, akkor itt minden ilyen alkalmat meg kellett volna ragadniuk az ottani 
borászatoknak, ez miért nem történt meg? Én ehhez, mondom, nem értek, és 
ezekre majd visszaadom a szót, elnök úr – lehet, hogy túl egyszerűen 
fogalmaztam meg a felvetésemet -, hogy erre azért térjünk ki. Sajtóhír volt, 
parlamenti felszólalási hír volt a tokaji helyzet.  

Még egyszer: amit említettél, elnök úr – Légli Ottóra nézek -, hogy igen, 
talán egy picit később jött ki, biztos, hogy előrébb kell, az ügyet nem lehet itt 
abbahagyni, és a csiszolását mindenféleképpen meg kell tenni, és errefelé kell 
terelni. És olyan rafinériákat, mint ahogy az irányadó árak meghatározását 
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megtettétek, vagy árprognózist, erre a nagy felvásárlók úgy válaszoltak, hogy 
abban benne volt, többek között a felhívásban, hogy csak felfelé lehet árakat 
módosítani majd a szerződésben kötöttekhez képest. Na, hát ezért jöttek elő 
az 50 forintos árral. Azt mondták, hogy rendben van, akkor induljunk 
50 forinttal, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a piac, és akkor felfelé 
módosítom; nem jövök ki – mondtam egy számot: – 85 forinttal a 
tömegszőlők felvásárlásánál, mikor kiderül majd, hogy a konkurensem meg 
70 forintért vásárolja fel a tömegszőlőt, és ezen a lédigpiacon el fogok bukni a 
85 forintos felvásárlási árammal, ezért egyszerűen beálltak az 50 forintra, 
mindenki 50 forinttal indult a tömegszőlőnél, a vegyes fehérnél, ahogy ők 
nevezték ezt a kategóriát, és úgy gondolták, hogy majd amit a piac hoz felfelé, 
a maximum meg az árprognózis, na, majd oda beállítunk, és akkor nem 
sértem meg azt az elvárást, hogy lefelé nem mehet a szerződéses ár. Ezért volt 
ilyen rendkívül alacsony induló, ami egyébként nem lett annyi, mert valóban 
feljebb mentek, de 70-75 forintnál nem ment feljebb a vegyes fehér, és egy-két 
minőségi szőlőfajtánál is alig ment feljebb ettől az ártól 10-15 forinttal.  

Való igaz, hogy a mennyiség kompenzált az idei évben, tehát a 
hektáronkénti árbevétel hála istennek így kompenzálódott, de hosszú távon el 
fogjuk veszteni a szőlőtermelőinket, tehát azt az 55-760 ezer szőlőtermelőt, 
egyszerűen ki fognak vonulni ebből a szőlőtermelő státuszból, és keresnek 
minden mást. Én ezt a térségben látom, tehát itt a bodza, a dió meg nem 
tudom hányféle gyümölcstermesztési variációk felé mennek el. A bodza épp 
most borult össze az idei évben, mert már annyi bodzát termeszt mindenki, 
hogy a fele termés kinn maradt a térségben. Ezek pont olyan gazdálkodók 
voltak, akik már vonulnak ki a szőlőtermelésből, mert azt mondják, hogy 
ennyiért nem termelek, ennél sokkal olcsóbb bodzát termelni – csak 
túllendült a rendszer. Sokkal jobb lenne megtartani őket a szőlőtermelő 
kategóriában, amire technológiája van, tudása van, felvásárlási rendszer van, 
hogy innen ne vonuljon ki, csak éljen is meg belőle, tehát ez azért egy elég 
minimális feltétel, azt hiszem, egy gazdálkodó szempontjából. 

Mondom, tehát arra az egyszerű kérdésre nagyon nehéz volt 
válaszolnom az egyszerű termelőknek, hogy: és nekem miért jó ez az egész 
szerződéses rendszer, amellett, hogy tökéletesen értettem, az elnök úrral is 
beszéltem, a helyettes államtitkár úrral is beszéltem jó sokat, hogy hol 
tartunk, mit csináltok, és láthatólag a számotokra statisztikailag a gazdaság 
kifehérítése, tehát kézzel fogható eredményei vannak, de ez az egyszerű 
termelőt nem érdekli, őt az érdekli, hogy mennyiért tudta eladni abban az 
évben a szőlőt, ez triviális az ő pozíciójából nézve. 

Kónya Péternek adok először szót, utána pedig L. Simon Lászlónak.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr, és ha már 

említetted itt a Tokaji borvidéket, és ha már egy Szőlő-, bor-, pálinka 
albizottsági ülésen vagyunk, akkor engedjék meg, engedjétek meg, hogy 
kihasználjam az alkalmat, hogy a Dereszla Pincészetnek gratuláljak ahhoz a 
csodálatos eredményhez, amit elértek, hiszen a világ egyik vezető borászati 
szaklapja beválasztotta a 2009-es dereszlai ötputtonyos aszút az első száz 
borba, huszadik helyezést ért el. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős 
eredmény az egész magyar borászatnak, nem csak a Dereszlai Pincészetnek és 
a Tokaji borvidéknek, és reméljük, hogy ez a hír orvosolhatja azt a problémát, 
amit most épp az elnök úr vetett fel, hogy probléma van a tokaji aszúk 
felvásárlásával; reméljük, hogy ez lendít majd a piacon.  



 19

Nekem Légli Ottó elnök úrhoz lenne egy-két kérdésem az 
elmondottakkal és az ez évi tapasztalatokkal kapcsolatban. Egyrészt 
említetted a munkerőhiány-problémát, amiről tudjuk, hogy ez évről évre egyre 
növekvő gond. Többször foglalkoztunk bizottsági ülésen és albizottsági ülésen 
is a közmunkások igénybevételéről. Milyen tapasztalatok vannak? Nőtt-e az ő 
igénybevételük? Vagy egyáltalán a borászok kedvet kaptak-e a közmunkások 
igénybevételére a szüret időszakában? Volt-e erre pozitív példa, vagy 
csökkentette-e ez valamennyire a munkaerőhiányt?  

A másik kérdésem azzal kapcsolatos lenne, hogy több borvidékről 
kaptam olyan jelzéseket, hogy a szüretet megelőző napokban szervezett 
lopások történtek, magyarul amikor mentek ki szüretelni, már nem találták 
ott a szőlőt a tőkén… 

 
ELNÖK: Seregély!  
 
KÓNYA PÉTER (független): Igen, csak traktornyomok is voltak, 

traktorral jött a seregély. (Derültség.) Mennyire volt ez jellemző egyébként, 
vagy ez elvétve volt tapasztalható egy-két borvidéken? Tehát mennyire 
kaptatok ezzel kapcsolatban jelzéseket, hogy ez most már egyre nagyobb 
méreteket ölt? Vagy ez csak egy ilyen egy-egy borász által elmondott 
probléma, vagy általános jellegű-e ez a probléma. 

A harmadik kérdésem az lenne, hogy tavaly nagyjából ebben az időben 
volt, október végén, november környékén, amikor a Badacsonyi borvidéket 
zár alá helyezte az ÁNTSZ az aranysárga-betegség miatt. Mik a tapasztalatok, 
sikerült-e megfékezni ezt a betegséget, illetve mennyire terjedt el 
Magyarországon, tehát más borvidékeken is megjelent-e ez a betegség, 
mennyire sikerült lokalizálni ezt a betegséget, illetve hogy áll ez a dolog, 
mekkora kárt okozott? Köszönöm.  

 
ELNÖK: L. Simon László! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Jelenlévők! Én visszatérnék a napirendi témához, mert engem 
igazándiból nem győztek meg a beszámolók, sőt se az elnök úr, se a helyettes 
államtitkár úr nem mondta el azt, hogy a napirendi pont címében található 
2017. évi szüretben a borszőlő-értékesítés és -felvásárlás új szabályainak 
végrehajtására vonatkozó tapasztalatok igazán jók lennének. Tehát hogyha jól 
értettem, amit a helyettes államtitkár úr mondott – felírtam -, a legfontosabb 
eredmény, hogy nagyon pontos szőlőár-statisztika áll rendelkezésre. Hát, 
hogyha ennek a rendelkezésnek ez a legfontosabb eredménye, akkor 
szerintem érdemes megfontolni azt, hogy ez életben tartandó-e.  

Megmondom őszintén, amikor saját magam elkezdtem először 
elolvasni a HNT-nek a körlevelét – minthogy kapom a HNT körlevelét -, és 
elkezdtem olvasni ezt a szabályozást, akkor azt mondtam, hogy ott a 
környékemen lévő sok-sok szőlőtermesztő, aki kevésbé járatos a bonyolult 
megfogalmazásoknak a mindennapos olvasásában, mint én, fel kell hogy 
kösse a gatyáját, ha azt értelmezni akarja – legyünk őszinték, nem minden 
szőlőtermesztő mondjuk mérnökember, na pláne nem jogászember. Tehát én 
már akkor kétségbe voltam esve, hogy ezt biztos nem gondoljuk komolyan, 
mert az nem lehet, hogy ilyen adminisztrációs lépésekkel akarjuk még jobban 
megkeseríteni az adminisztrációs terhet egyébként is nyögő gazdálkodók 
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életét, amivel egy pillanatig nem azt akarom mondani, hogy ne értettem volna 
egyet a szándékkal. Tehát a szándék és a törekvés szerintem nagyon helyes 
volt, és amit az elnök úr ezzel kapcsolatban elmondott, szerintem az is 
abszolút üdvözlendő, és a probléma is valós, bár én mindig úgy közelítek a 
kérdéshez, hogy amíg nem tesszük rendbe a borárakat Magyarországon, addig 
soha nem fogjuk tudni rendbe tenni a szőlőárakat, tehát én nem gondolom, 
hogy ezt fordítva lehetne csinálni, egyszerűen ez egy piaci kérdés is tehát. 
Hogyha iksz forintért tudja eladni az ember a borát, akkor nem fogja 
megvenni irreálisan magas áron a szőlőt, tehát hogyha jó áron lehet eladni a 
bort, és hogyha védjük a magyar bortermelőt, akkor nyilvánvalóan amögött a 
szőlészeti ágazatot is védjük. Mindannyian jól tudjuk, akik itt vagyunk, hogy 
nem minden szőlésznek van borászata, tehát itt bizonyos szőlészeket csak 
akkor tudunk kellőképpen képviselni és megvédeni, hogyha a szőlőből bort 
készítőket védjük valamilyen módon.  

Én tehát tulajdonképpen azt szeretném megkérdezni, hogy akkor most 
volt-e ennek értelme azon túl, hogy nagyon pontos szőlőár-statisztika áll 
rendelkezésre, vagy nem volt értelme, volt-e ennek valóságos haszna? Én 
biztos élet, hogy most odahaza azt mondtam a feleségemnek meg a 
kollégáinknak, hogy azon túl, hogy az az egy szerencsénk, hogy mi több szőlőt 
terveztünk, mint amennyit magunk feldolgozunk, de hogy ezt nem fogjuk 
megcsinálni, az betyárélet, mert ezzel csak megy az időnk, az energiánk és az 
idegünk, miközben annyi minden más dolgunk van, hogy mást ne mondjak, 
én már évek óta könyörgök az FM-nek, hogy ezt az egész pincekönyvet is talán 
el kéne felejteni. Tudom, hogy sokkal jobb, minden jobb, egyszerűbb, de nem 
jó. Ez lenne tehát a tiszteletteljes kérdésem, hogy akkor most volt-e ennek 
értelme, és hogy akkor ezt a rendszert a HNT fenn akarja-e tartani, és 
ténylegesen szükséges-e ez a rendkívül bonyolult folyamat, miközben – még 
egyszer mondom, nem akarok bántó lenni, de – alapvetően egyetértek a 
törekvéssel, nagyon fontos. Mást nem is akarok most kérdezni, köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Akkor visszaadom a szót a két előterjesztőnek, döntsétek el, 

hogy ki melyik kérdésre válaszol. (Jelzésre:) Bocsánat, a helyettes államtitkár 
úr jelezte, hogy ő próbálja az első körben a válaszokat megadni. 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. L. Simon képviselő úr kérdésére röviden válaszolva: 
szerintem volt értelme. Elnézést kérek, nem tettem hozzá a kijelentésemhez, 
hogy a már most látható eredmények közül emeltem ki azt, hogy tudjuk, hogy 
mennyibe került a szőlő. Igazából két oldalról lehet megközelíteni: egyik 
oldalról hogy miért fontos a szerződés, másrészt pedig hogy az idei évben 
hogyan kellett alkalmazni ezeket a szabályokat.  

A miért fontos a szerződés oldalról megközelítve valóban a bor ára 
határozza meg azt a mozgásteret, amiben a felvásárló tud mozogni, amikor a 
szőlő áráról dönt, az olcsó borhoz olcsó szőlő kell, ez teljesen egyértelmű, 
viszont a termelőnek nem mindegy, hogy mikor tudja meg azt, hogy neki olcsó 
szőlőt kell termelnie, mert arra van igény, és ebben a szerződés intézménye 
hozhat előrelépést. Nyilván az a legjobb, hogyha az egész telepítését úgy 
tervezi meg, de ha a metszés előtt nagyjából látja már, hogy milyen hozamra 
kell törekednie, akkor tudja finomhangolni az ültetvényét úgy, hogy esetleg az 
magasabb hozamot hozzon, hogy magasabb hozamot célozzon meg, ezáltal 
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egyébként egy magasabb hozamértéket elérve adott esetben alacsonyabb 
szőlőár mellett is. Tény, hogy ehhez hamarabb kell szerződést kötni, tehát 
igazából ami az idei évi csomagban volt, az inkább csak az írásbeliség felé 
terelés irányába hatott, de én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy 
fontos fejlemény.  

Hozzáteszem, hogy idén háromféle értékesítési módot tett lehetővé a 
rendszer, és az egyik volt a szerződés, a másik az ajánlattétel alapján történő 
szőlőértékesítés, a harmadik pedig az, amikor úgymond semmit nem kell 
tenni, hogyha a prognosztizált árnál magasabb áron cserél gazdát a termés, 
tehát igazából nem feltétlenül érintett ez minden felvásárlást ebből a 
szempontból (L. Simon László: Mi is ezt csináltuk.), és ezáltal az 
adminisztrációs terheket ebben a körben nem növelte.  

Én azt gondolom, hogy a fő cél az, hogy a felvásárlók és a szőlőtermelők 
hosszú távon tudjanak együttműködni, ennek elengedhetetlen feltétele 
szerintem az írásbeliség, és elengedhetetlen alapfeltétele ennek az, hogy 
rendezettek legyenek a kapcsolatok. Azt gondolom, hogy az idei próbaév 
eredményeképpen nagymértékben rendeződtek ezek a kapcsolatok, és már 
megindulhatnak a jövő évi felvásárlásról a tárgyalások a felek között. (Gál 
Péter Sztanev Bertalannal egyeztet.)  

Köszönöm szépen, még a kollégám szólt, hogy egy tavalyi tapasztalat, 
amit idén sikerült még a nagyobb termés ellenére is elkerülni, és azt 
gondolom, hogy ez mindenképpen a felvásárlás szabályozásának tudható be. 
Tavaly, ha jól emlékszem, szeptember közepén, szeptember második felében 
megállt a felvásárlás, mégpedig azért, mert a felvásárlók ilyen 
szőlőfeldolgozási csúcsra hivatkoztak, és a felvásárlás megállását a szőlőárak 
jelentős csökkentésével érték el, és úgy kommunikálták – később ezt 
egyébként a NÉBIH is ellenőrizte, hogy ténylegesen ez történt-e, vagy esetleg 
valami más. Az tény, hogy összecsúszott a szüret a tavalyi évben, és azt 
gondolom, hogy a klímaváltozással a szüretnek ez a része kevésbé 
kiszámítható, mint korábban volt, viszont hogyha rendezettek a körülmények, 
mint ahogy az idén is azok voltak, akkor a felvásárló a kapacitásait is 
figyelembe tudja venni akkor, amikor a szüretet ütemezi, és a partnereinél 
ütemezi a szüretet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból is 
mindenképpen jól vizsgázott a rendszer, de, mondom, a végső konklúziókat 
szerintem a december-januári időszakban kell levonni, és akkor érdemes a 
jövő évi intézkedéseket elkezdeni tervezni.  

 
ELNÖK: Ezt meg szeretném erősíteni, erre az ütemezésre és 

összecsúszásra nem tértünk ki eddig. Mint ahogy említettem, a térségünkben 
igen nagy mennyiségű a szőlőfelvásárlás, jó néhány borászat, akár Mátra, Eger 
környékéről is szállít be, vásárol fel, még ezek a mennyiségek is ott jelennek 
meg, ezeknél a pincészeteknél. Tavaly valóban így volt, hogy mivel abszolút 
vakok voltak a pincészetek a tekintetben, hogy ki mikor gondolja azt, hogy 
most szüretelni kellene, semmilyen párbeszéd nem volt termelő és pincészet 
között, és az is tény, hogy a térségünkben most már körülbelül az összes 
leszedett szőlőnek szerintem a 80 százalékát gépi szürettel, azaz kombájnnal 
szedik le, ami rendkívül felgyorsítja a szüretet, tehát iszonyú nagy kapacitás, 
befogadókapacitás kell a pincészeteknek, hogy ezt le tudják kezelni. 

Beszéltem három nagyon nagy mennyiséget felvásárló pincészettel, 
általánosan mondták, hogy nem volt bedugulás, amikor egyszerűen árlejtéssel 
kellett válaszolniuk, hogy nem kívánnak most szőlőt venni – mert tavaly ezt 
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csinálták. Az idei évben este 9 óránál, fél 10-nél tovább nem volt beszállító, az 
előző évben reggel 3-4-5 óráig is ott álltak a szőlőt beszállító kocsik, mire 
végre sorra kerültek. Különösen akkor izgalmas ez, amikor a fehér és a vörös 
szőlő összeérik, akkor már nagyon komoly logisztika kell a garatoknál, a 
befogadó garat elválasztásánál, a préselésnél, minden egyébnél, míg csak 
fehér szőlő van, addig még tűrhetően bírják fogadni. Tehát való igaz, azt 
mondták a felvásárlók, a nagyobb borászatok, hogy egész jól tudták ütemezni 
az összes partnerükkel, hogy ki mikor jöjjön – mondom, mert a kombájnok 
éjjel-nappal dolgoznak, tehát amikor megindulnak, azok éjjel-nappal 
dolgoznak -, és egyik helyen sem volt nagymértékű, kiabálásokig fajuló 
bedugulás az idén. Ez tehát mindenféleképpen előnyére írható. 

Légli Ottónak adok szót. 
 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Kónya úr kérdésére válaszolnék. Amit eddig hallottunk, 
hallottam, a közmunka kapcsán pozitív tapasztalatok vannak. A 
munkaerőhiány inkább a képzettebb munkaerőnél jelentkezik, tehát 
konkrétan – ahogy az elnök úr is említette – például egy présházban a 
megnövekedett mennyiségek miatt oda már nem lehet közmunkával 
átirányított embert alkalmazni, tehát oda egy képzettebb ember kell. Azt 
tapasztaljuk, teljesen mindegy, melyik borvidéken járunk, hogy – hívjuk így: – 
a szakmunkás vagy a technikus szint, aki irányítana.  

Lopásról mi nem kaptunk hírt… (L. Simon László: Almát lopnak, mert 
azt könnyű leszedni. – Derültség.)  

Zárlat. Ez egy nagy téma, nem tudom, belekezdjek-e. Az FD fitoplazma 
30-40 éve ismert Magyarországon, ez egy nagyon komoly probléma, lenne 
benne feladat bőven, itt a szaporítóanyagnál lehet egyedül megfogni ezt a 
problémát. Ráadásul hogy konkrétan melyik fitoplazma, szabad szemmel 
lehetetlen beazonosítani, itt tünetcsoportról beszélünk. Én azt gondolom, és 
mint termelő fogalmazok most, hogy ahol ilyen határozatot kaptak a kollégák 
az adott hivataltól, azt hajtsák végre, tehát a kémiai védekezést, az adott 
tőkéket vágják ki, ez mindannyiunk érdeke. Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy ez sajnos nem mindig függ össze a kulturállapottal, tehát nagyon jó 
kulturállapotban lévő ültetvényeknél is, például mi magunk Bogláron is 
találtunk… 

 
ELNÖK: Persze, a szomszédból jön. 
 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Ha nem is az 

FD, de találtunk fitoplazmát. Ez tehát egy komoly kihívás. A szaporítóanyag és 
annak a minősége megkerülhetetlen.  

L. Simon úr, hogy volt-e haszna. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nem 
akarok elnagyoltan sem válaszolni, de ha nem látszott volna haszna, azt 
gondolom, akkor is el kellett ezt kezdeni, de hála istennek látszanak hasznai, 
én egy-kettőt érintettem. Egyértelműen szignifikánsan igazolható, hogy 
kevesebb a nullás jelentés, tehát a fehér irányába indul a termelés. 
Egyértelműen valamiféle tervezett, tudatos irányba hat a termelőkre, és 
meggyőződésünk, hogy azoknak a problémáknak a megoldása, amelyekről itt 
beszélünk, hogy a szőlő- és a bor ára és a hozzáadott érték érvényesüljön, 
tudatos, felelős tervezés nélkül elképzelhetetlen, és ha ez ebbe az irányba 
mozdítja el a résztvevőket, azt gondolom, már ez is egy eredmény. De egy 
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kézzelfoghatót hadd mondjak – és azt tapasztaltuk, és arról számolnak be, 
hogy ez megtörtént -: egyáltalán kialakult, elkezdődött egy normális viszony a 
termelő és a felvásárló között. Eddig volt, hogy nem is találkoztak, lehet, hogy 
meg sem nézték az adott ültetvényt, a termésről nem is beszélve. Most lehet, 
hogy egy, a felvásárló által megbízott jóember megnézte az adott ültetvényt 
vagy a szőlőt, mert csak egy papíron történő szerződés fog történni. Tehát már 
ez is egy óriási eredmény, hogy elindult egy normális szakmai, emberi, üzleti 
kapcsolat a két fél között, én már ezt önmagában egy év után egy 
eredménynek tartom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én azért kérem szépen, hogy Tokajra még térjünk vissza, tehát 

a HNT meg akarja-e egyáltalán kérdezni az ottaniaktól, hogy miért alakul ki 
az, hogy az utóbbi tíz év legjobb termése van, különösen aszúban mindig azért 
könyörög mindenki, hogy jaj, csak induljon be a botritises rothadás, hogy 
legyen aszúképződés. Most megtörtént, és most azt hallottuk, hogy nagyon 
nehéz körülmények között talált gazdára. Itt nem várhatjuk azt, hogy kívülálló 
pincészet majd más borvidékekről elviszi, ismerjük, zárt borvidék és minden, 
tehát itt a felvásárló csak az oda bejegyzett, a Tokaji borvidéken működő 
borászat lehet. Tehát az, hogy itt nekünk az Alföldön milyen gondunk van, 
hogy a Balaton-felvidéken, hogy Mátraalján, s a többi, milyen gond van, igen, 
ott még van szőlőmozgás ide-oda-amoda, tudunk feszültséget levezetni, 
hogyha valahol gond van a felvásárlásban, de Tokajnál ilyen nem lehet, ott 
csak a helyi szereplők lehetnek azok, akik majd valahogyan választ tudnának 
adni arra az egyszerű kérdésre, hogy miért nem kellett az idén az aszú, ha 
netán feltételezzük, hogy van komoly piacuk. Vagy nincs komoly piacuk? Vagy 
mi a helyzet? 

 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): A hegyközségi 

rendszernek köszönhetően – ezt mi értéknek tartjuk – nagyon sok 
jogosítvánnyal bír az adott hegyközségi tanács, tehát a borvidéki szint, ezt 
mindannyian tudjuk, például az aszú definiálásánál, csak hogy érintsem a 
kérdést, komoly változások történtek az utóbbi időben, és én azt gondolom, 
hogy ez a helyes, hogy a borvidéki szint, tehát a tanács keres ezekre a 
kérdésekre válaszokat. De arra mint szereplő, nem is HNT-elnök fel 
szeretném hívni a jelenlévők figyelmét, hogy a természetes édes borok 
fogyasztása világviszonylatban csökken. Tehát nekünk van egy komoly 
kihívásunk, hogy rendelkezünk mindenki által elismerten – erre van 
predesztinálva a Tokaj-Hegyalja – a legjobb természetes csemegeborral, de 
hogy, hogy nem, a fogyasztása csökken. A mi adataink szerint – és ezzel, azt 
hiszem, nehéz vitatkozni – a jól menő, tehát a jól prosperáló tokaji pincék is 
tele vannak óriási aszúkészlettel, annak ellenére, hogy az utóbbi években nem 
voltak jelentős, ökológiai értelemben nem voltak igazán jó aszús évek, tehát ez 
egy körülmény.  

A másik, hogy én személy szerint azt az információt kaptam a tanácstól, 
hogy aki tervezte – lehet, hogy abszolút értelemben nem nagy szám – 
mondjuk 3-500 mázsa aszú felvásárlását, az is a dupláját vásárolta fel, mert 
érezte, hogy ezt az évjáratot nem hagyhatja ki. Tehát akkora volt az aszú, hogy 
ezek a potenciális és tőkével rendelkező – mert gondoljunk bele, ez kétezer és 
háromezer forintot jelentett kilónként – felvásárlók is beteltek.  

Kétségtelen, hogy van egy állami tulajdonú cég, úgy tudjuk, hogy az 
már nem fizetett ilyen árakat, úgy tudjuk, hogy nagyon komolyan 
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érvényesítette a szerződéses viszonyt azokkal, akikkel felvásárlási szerződése 
volt. Arról konkrét információnk volt már a tavalyi évben is, hogy az 
ültetvények állapotának az ellenőrzésére egy szakmailag nagyon színvonalas 
rendszert alakítottak ki. És ki kell mondani, hogy vannak olyan évjáratok, 
amikor lehet, hogy túlterhelt tőkék is jól aszúsodnak az adott körülmények 
miatt, de nem biztos, hogy ezt a felvásárló vagy annak a szakmai képviselője 
honorálta.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Barátossy Gábort kérném meg, hogy 

esetleg egy mondatban, egy bővített mondatban ha válaszolna a Kónya Péter 
által feltett kérdésre! 

 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Az aranysárga-
megbetegedéssel kapcsolatban – úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel 
igazándiból nálunk egy másik igazgatóság foglalkozik, a Növényvédelmi 
Igazgatóság – amennyit én tudok, nem készültünk erre a kérdésre, de 
amennyit én tudok, folyamatosan mennek a vizsgálatok, és folyamatosan 
online módon elérhető térképekkel rendelkezik a növényvédelem erre 
vonatkozóan, hogy hol talált újabb fertőző gócokat, és azt tudom, hogy a 
kollégák mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezek a területek 
megfelelően fel legyenek derítve, lokalizálva legyen ez a betegség, és a 
megfelelő védekezéseket a szőlőkabóca vonatkozásában minél nagyobb 
kommunikációs programokkal felhívják a szőlőtermelők figyelmét arra, hogy 
az ültetvények körül megfelelő védekezést biztosítsanak és a kabócák irtását is 
megtegyék.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az viszont elmondható 

összegzésképpen, mert netán hogyha valaki kívülálló véletlenül olvassa majd a 
szó szerinti jegyzőkönyvünket, és nem a szőlő-bor területén érintett, de úgy 
általában aggódik a magyar közegészségügyi állapotokért, hogy ezt a 
kérdéskört kezeli a NÉBIH, az összes olyan bejelentés, ami erre utalt, annak 
kapcsán a vizsgálatok – mert tudom, hogy folyamatos mintavételezések 
történnek – megtörténtek, és ha megütik azt a fertőzési szintet, akkor a köztes 
gazdák általi vegyszeres irtás elrendelésre kerül, a legsúlyosabb pedig az 
lenne, hogyha magát az ültetvényt is a gócponti helyen ki kellene vágni. Tehát 
ez a folyamat az elmúlt évben is kezelve volt, rendezve volt, és további 
nagyarányú fertőzés nem valósult meg abból a térségből kiindulva – itt az 
észak-balatoni térség déli részéről van szó, amiről tavaly közhír merült fel, 
aztán olyan újságportálok írtak róla, amelyek még életükben nem foglalkoztak 
mezőgazdasággal, rémhírkeltésben viszont állati jók. Én ott szembesültem 
vele, hogy, te jóisten, ez már messze nem szakmai kérdés, hanem egy 
közhangulati kérdés. Én tehát ezért szeretném tisztázni, hogy legalább abban 
biztosak lehetünk-e, hogy a NÉBIH kézben tartja az ügyet, és további 
járványos, ragályos fertőzés nem történt. 

 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Mint 
mondtam, nem a mi igazgatóságunk a felelős ezért a részért, a 
növényvédelemért. Amennyire én tudom, abszolút kiemelt feladat a Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatóság munkatervében ennek a betegségnek a kezelése. 
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Azt gondolom, hogy biztos, hogy a kollégák mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a pontos térkép, a feltérképezés révén ezeknek a 
továbbterjedését mind az oltványkészítés során kézben tartsák, igen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kérném szépen, hogy a területért 

felelős kolléga készítsen erről nekünk – mondjuk így – egy elmúlt éves 
összegzést az idei évig bezárólag, amit a bizottságunknak, de külön majd az 
albizottság tagjainak is rendelkezésre bocsátjuk, hogy akkor mit tettek, hol 
volt, mi volt, fertőzés lett, nagyobb, kisebb, nem, nem kellett ezt, elégséges 
volt az ilyen szintű beavatkozás, hogy akkor erről legyen nekünk legalábbis 
egy szakmai információnk az önök részéről, ha ezt kérhetem.  

 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Rendben, 
természetesen, megkérem a kollégát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Légli Ottónak adok újra szót. 
 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 

szépen, köszönöm, elnök úr. Azzal hívtad fel a figyelmet, hogy ha valaki külső 
olvassa a szó szerinti jegyzőkönyvet. Egy fogalmi tisztázást szeretnék tenni, 
szó szerint idézve egy határozatból, ha valaki termelőként kapott ilyet: a zárlat 
nem a gyümölcsre és a borra vonatkozik, hanem az esetleges 
szaporítóanyagra, tehát a szőlővesszőre (Közbeszólások: Persze!), mert a 
„zárlat” kapcsán nagyon sok asszociációnk lehet, főleg egyéb területről. Tehát 
a zárlat abszolút nem érinti a… 

 
ELNÖK: A termést. 
 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): …a termést, 

magyarán. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ezt a rádióban lett 

volna jó bemondani! (Derültség.) Annyi hülyeséget beszéltek össze.  
 
ELNÖK: Igen.  
 
LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Már féltek az emberek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Újra L. Simon Lászlónak adok szót. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Ha már megkapom a szót – köszönöm, 

elnök úr -, nagyon jó, hogy Légli elnök úr ezt elmondta, mert egészen 
horrorisztikus dolgokat hordtak össze a rádióban, meg amiket utána az 
emberek erről beszéltek, azt hitték, hogy ez olyan, mind a madárinfluenza, 
hogy le kell zárni egy területet, és oda nem lehet bemenni, tehát valami őrület, 
ami e körül zajlott. Szerintem ilyen kérdésekben nyugodtan meg lehet szólalni 
a nyilvánosság előtt akár a tárca, akár a HNT részéről is, hogy értsék az 
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emberek, hogy miről van szó – bár tartok attól, hogy azt sem tudják, mi az, 
hogy oltvány, de nem is kell hogy tudják egyébként.  

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagy tisztelettel megköszönöm 
a helyettes államtitkár úrnak és az elnök úrnak a válaszát, bár igazándiból még 
mindig nem lettem meggyőzve (Derültség.) a kérdésben. Szóval én – hogy egy 
rövid vallomást tegyek – az elmúlt nyolc évben mindig azt tartottam a 
legfontosabbnak, hogy a mi politikánk fókuszában a bürokráciacsökkentés 
van, és minthogy azért évekig voltam a Miniszterelnökségen államtitkár, 
láttam, hogy ez nem mindig sikerül, hogy visszafogottan fogalmazzak. 
Valahogy jó lenne, hogyha az emberek adminisztrációs terheit nem 
növelnénk, hanem csökkentenénk. Még egyszer mondom tehát: a szándék 
nagyon jó, de valami egyszerűbb, valami ügyesebb, valami okosabb utat kéne 
találni, bár félig-meddig megnyugtató az, hogy mégiscsak van eredménye.  

Ugyanakkor mi is éltünk azzal a lehetőséggel, miközben egyébként 
hogyha például társult vállalkozásról van szó, akkor a transzferárszabályzat 
elvileg kötelező lenne a vállalkozások között, tehát hogy a szőlészeti és külön 
borászati cég közötti kereskedés valójában piaci alapon kell hogy történjen, 
hiszen két egymástól független jogi személyiségről beszélünk, de minthogy a 
tulajdonosi szerkezet többé-kevésbé ugyanaz a két cég esetében, ezért az 
adóhatóság és a jogszabályok nyilvánvalóan joggal írják elő a 
transzferárszabályzatnak a készítését, de az ember megteheti azt, hogy „nem 
egészen piaci alapon” kalkulál, tehát adott esetben tud azzal játszani, hogy 
megnézi, hogy a szőlészeti cégénél milyen árbevételre van szükség, ezért azt 
mondja, hogy lehet, hogy máshol 90 forint volt az a szőlő, de itt 100 forintért 
adom, és abban a pillanatban máris nyitott az a lehetőség is, hogy az 
embernek mondjuk ne kelljen ilyen nagyon bonyolult szerződést kötnie előre.  

Én tehát egy kicsit életszerűtlennek tartom a dolgot, az egésznek a 
működését, még akkor is, hogyha nagyon jó lenne, amit a helyettes államtitkár 
úr elmondott, ha itt sokkal kiszámíthatóbb lenne a környezet; ezzel 
maximálisan egyetértek, főleg azon kisebb termelők érdekében, akik 
egyébként jó minőségű szőlőt állítanak elő, nem dolgozzák fel maguk, és 
eladják mondjuk a nagyobb feldolgozókapacitással rendelkezőknek, főleg 
akkor, hogyha az ember ismeri is ezeket a szőlőket. Én még nem is láttam 
ilyet, de biztos igaza van az elnök úrnak, hogy valaki úgy vásárol szőlőt, hogy 
nem látta, hogy mit vesz meg, mert mi még azt is meghatároztuk a 
partnereinknek, hogy hogyan kell metszeni, és hogyha nem úgy metszenek, 
akkor nem vesszük meg tőlük a szőlőt, és természetesen, főleg ott, ahol egy 
táblában vagyunk ilyen régi szakcsoporti szőlők esetében, természetesen a 
kollégáim ellenőrzik is, hogy a miáltalunk elvárt technológiának megfelelően 
termesztik-e a szőlőt, de ezek szerint vannak ilyenek, hogy valaki, isten tudja, 
hogy hogyan… Mert a csehek például így veszik, és viszik el zsákszámra, de az 
meg most kit is zavar, hogyha normálisan, jó áron kifizetik?  

Szóval én csak az egyszerűsítés miatt mondom ezt, és nem a szándékkal 
van gondom, hogy minél kevesebb adminisztrációs terhet tegyünk a 
gazdálkodókra, ezt én nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként nem magának a gazdálkodónak 

volt ez adminisztratíve nehéz, hanem a felvásárlónak, akinek (L. Simon 
László: Ő is gazdálkodó.) ezt a szerződést elő kellett készíteni. Amit 
említettem, az a négy-öt nagyon nagy kapacitású borászat a térségemben, 
ilyen ezres partneri kapcsolattal, ezres beszállítói partneri kapcsolattal 
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rendelkeznek, és a szerződéskötéshez sorszámokat osztottak ki, amikor 
odaérkeztünk az irodába, hogy mi az a sorszám, amikor majd én sorra 
következem, és amikor az elfogyott, akkor aznap több szerződést fizikailag 
nem tudtak megoldani. Na, most akkor el tudjátok, el tudják képzelni azt a 
hangulatot. Én sem mentem még egyszer, amikor nem kaptam sorszámot, 
hanem a feleségemet küldtem el sorban ülni. (Derültség.) Csak amikor az 
ottani gazdákkal sorban ültünk, és megkérdezték, hogy ez nekem miért jó, 
gazdatárs, akkor erre nem volt egyértelműen jó válaszom. Szóval… 

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Miért nem azt mondtad, hogy ez nem a 

kormány döntése volt, hanem a HNT-é? (Derültség.)  
 
ELNÖK: Ezt mondtam. (Derültség.) Ezt mondtam, képzeld el! 

(Derültség.) Ez tényszerű volt, tehát ez az egy tényszerű volt a válaszaim 
közül, bár azt is mondtam, hogy a kormány illetékes államtitkárságával szoros 
együttműködésben dolgozták ki a formai hibák kivédése miatt, hogy ez így 
rendben lesz-e. Szóval volt egy kis háborgás.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Egy apró mondatot mondhatok? 
 
ELNÖK: Azt hittem, hogy én mondtam az utolsó apró mondatot 

(Derültség.), de igen, L. Simon László! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Csak annyi ez az apró mondat, hogy én 

hosszú évek óta először hallottam szidni a HNT-t. Mert egyébként, bár tudom, 
hogy nem mindenki rajong a HNT-ért, én mondjuk éppenséggel HNT-párti 
vagyok, hogy ezt így kijelentsem itt a bizottságban is, de alapvetően a HNT-vel 
a termelők elégedettek, még hogyha a HNT működésén néha – bár ez 
hegybíró függő – lehetne is javítani, alapvetően elégedetek, és most először 
hallottam azt, hogy szidták a HNT-t, hogy most mi a fenének ez nekünk. 
Bocsánat, befejeztem – úgyis el kellene mennem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy elég inspiratív információt 

adtunk a HNT elnökének és a szabályzat segítését megvalósító FM 
képviseletének is a további előrevezető úton. Leszögeztük, hogy efelé kell 
menni, ez nem kérdéses, a technikája, módja csiszolandó.  

Ha a 2. napirendi ponthoz nincs további hozzászóló (Senki nem 
jelentkezik.), akkor lezárom a 2. napirendi pontot.  

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

Rátérünk a 3. napirendi pontra: tájékoztató a 2016. évi és a 2017. évi I-
X. évi borexport, -import adatok alakulásáról, különös tekintettel a lédig 
tömegborokra. Gál Péter helyettes államtitkár úrnak adok szót. 

Gál Péter tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy a végével, a „különös 
tekintettel” résszel kezdjem, a lédig importborokkal, amiket további 
feldolgozásra vagy palackozásra hoznak Magyarországra. A NÉBIH 
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tájékoztatása szerint idén november 15-éig összesen 108 esetben nyújtottak be 
hozzájuk igazolásra kérelmet az ügyfelek, és ez a 108 eset közel 110 ezer 
hektoliteres mennyiséget érintett, amelynek a 90 százaléka vörösbor volt. Ez 
egyébként időarányosan kevesebb, mint a tavalyi, és 2013 óta ez a mennyiség 
exponenciálisan csökkent: 535 ezer hektoliterről tavaly 164 ezer hektoliterre 
csökkent, idén pedig, hogyha extrapolálunk, akkor 125 ezer hektoliterre lehet 
számolni, tehát nagyságrendileg e körül alakulhat majd, de természetesen a 
jövő mindig hozhat meglepetéseket.  

Ami az exportot illeti, ott érdekes és pozitív fejlemények mentek végbe. 
Összességében az idei év I-VIII. hónapjára vannak adataink, ezek előzetes 
adatok a KSH szolgáltatásában, tehát a 2016. január-augusztusi és a 2017. 
január-augusztusi időszakot összehasonlítva 20 százalékkal nőtt az export 
értéke és 31,5 százalékkal nőtt a mennyisége, tehát közel harmadával nőtt az 
export mennyisége, ebből nagyon könnyen ki lehet számítani, hogy az 
egységár csökkent. Érdemes megnézni közelebbről is, hogy ez miként 
valósulhatott meg, és mi történt. Igazából a legtöbb exportpiacunkon 
mennyiségi növekedés történt, viszont azon exportpiacainkon, ahol a…, tehát 
nem az áll az egységárcsökkenés mögött, hogy a jól fizető exportpiacokon nagy 
visszaesés lett volna, összességében ott is növekedés történt, viszont azokon a 
piacokon, ahova alacsony átlagáron exportálunk jellemzően lédig borokat, ott 
hatalmas növekedés történt.  

Ki kell emelnem Szlovákiát, ahol az év első nyolc hónapját tekintve 
majdnem megduplázódott a kivitt mennyiség, Csehországban is a tizedével 
nőtt meg, illetve Németországban, ahol szintén 1 euró körüli az átlagár, tehát 
az országos átlag alatt van, ott is 43 százalékkal nőtt a kivitt mennyiség, és 
annak ellenére, hogy ezeken a piacokon többségükben még az egységár is nőtt, 
a nagyobb súly miatt az országos átlagár csökkent. Egyébként ki kell emelni 
Szlovákiát, ahol nem csak a mennyiség duplázódott meg, de az egységár is 
csökkent mintegy a negyedével, most már 70 eurocentért viszünk Szlovákiába 
bort, de ezzel együtt is nagyon fontos leszögezni, hogy ezek pozitív folyamatok.  

A minőségibb, magasabb egységárat fizető piacok közül egyedül Nagy-
Britanniában történt visszaesés, ez talán a font gyengülésének is betudható, az 
ottani gazdasági és politikai folyamatoknak is betudható, a többi jól fizető 
piacon nem történt komolyabb értékbeli visszaesés. Az alacsony árat elérő 
piacokon pedig hatalmas növekedés történt, és ezek közül is ki kell emelni 
Szlovákiát és Németországot. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kónya Péter!  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem a 

következő problémám van: itt van a kezemben az olasz borszövetség 
statisztikája, amely a 2017. január-júniusi adatokat tartalmazza, és most nem 
akarok belemenni, hogy az eltérő statisztikai adatok miből adódhatnak, de 
azért ha tendenciákat nézünk, akkor számomra érthetetlen, hogy amíg az 
olasz borszövetség arról számol be, hogy 8,7 százalékos volt a növekmény 
részükre az export, a Magyarországra irányuló exportfolyóbor-növekmény, 
addig mi arról beszélünk, hogy kevesebb jött be.  

 
ELNÖK: Melyik időszakban?  
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KÓNYA PÉTER (független): Mondom, a 2017. január és június közötti 
időszakban. Tehát azt én értem, hogy a számokban eltérés lehet, tehát hogyha 
most megnézzük a hektoliterértékeket, ott jelentős eltérés van, az sem érthető 
egyébként, de hogy tendenciózusan mi arról beszélünk, hogy csökkent, ők meg 
arról beszélnek, hogy növekszik, azt én egyszerűen nem tudom megérteni. 
Valaki magyarázza már el nekem, hogy ez hogy létezhet! Köszönöm. Itt van, 
meg tudom mutatni. (Felmutatja a Wine by Numbers című lapot.) 

 
ELNÖK: Nem tudom, ki az a valaki. (Derültség.)  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Elmentek a NAV-osok.  
 
ELNÖK: A helyettes államtitkár úrnak adok azért szót. 
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Meg kell néznünk. Ha jól látom, akkor az a Wine by 
Numbers statisztikája. (Kónya Péter: Igen.) Meg kell néznünk, össze kell 
vetnünk az Eurostat-adatokkal is, de egyébként mi ezt két oldalról vizsgáljuk 
más-más módszertannal: egyrészt a KSH módszertanával, másrészt pedig a 
NÉBIH-hez beérkezett igazoláskérelmek alapján, és mind a két helyen 
ugyanazok a tendenciák.  

 
ELNÖK: Rendben, akkor ez legyen egy feladat újra az összes 

hatóságnak, amelynek adata van ezekről a mozgásokról! (Jelzésre:) Barátossy 
Gábor! 

 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Esetleg azt 
kéne megvizsgálni, hogy milyen minőségű borokról van szó, hiszen a 
különböző minőségi kategóriákban átrendeződés történt az elmúlt 
időszakban, tehát az OFJ borok mennyisége nőtt, az FN borok mennyisége 
csökkent, és ez az elmúlt fél évben viszont megváltozott, mert megint az FN 
mennyisége kezd növekedni, az OFJ meg csökken. Nem tudom, hogy ez a 
statisztika mennyire részletes, mennyire tér ki az adott mennyiségekre vagy a 
minőségre vonatkozóan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az nem kérdéses, hogy a statisztikai adatvételezésnek a 

mintaköre nagyon fontos, hogy ők, már ez esetben az olasz hatóság mit látott, 
tehát milyen mintaanyagot… 

 
KÓNYA PÉTER (független): Nincs minőségi különbség.  
 
ELNÖK: …, vagy ez egy summázott, összesen adat, s a többi, és akkor 

hasonló gyűjtőkörből kellene megnézni a magyar adatokat is. Csak ez nagyon 
nehéz, mert ez egy olasz adat, mi meg az összes importot vesszük. Nagyon 
kevés, de Olaszországon kívüli import is megjelent, Spanyolországból nagyon 
kevés, talán még Macedónia volt az egyik évben, amikor onnan is, EU-n kívüli 
országból is érkezett adóval, vámmal, mindenestől, de mégis érkezett egy 
nagyon kevés mennyiség az országba. Így elég nehéz összehasonlítani az 
összesent, de ha… 
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KÓNYA PÉTER (független): Ezért nem is számokról beszéltem, hanem 
tendenciáról beszéltem… 

 
ELNÖK: Értem. 
 
KÓNYA PÉTER (független): …, hogy ha arról beszélünk, hogy csökken, 

akkor ott miért nő. Tehát most értékben, össz-, summaértékben nem 
csökkenhet, hogyha náluk nő, tehát itt… 

 
ELNÖK: Hát, egy esetben igen, ha mondjuk… 
 
KÓNYA PÉTER (független): Ha feketén… 
 
ELNÖK: Nem, a spanyolok is bejátszanak ebbe, mert két évvel ezelőtt 

már Spanyolországból is hoztak be kimutatható mennyiségű importbort… 
 
KÓNYA PÉTER (független): De itt arról beszéltünk, hogy olasz… 
 
ELNÖK: …, és ha az visszaesett, közben nőhetett az olaszoké … 
 
KÓNYA PÉTER (független): De mi arról beszélünk itt, hogy az olasz 

import csökkent.  
 
ELNÖK: Nem.  
 
KÓNYA PÉTER (független): De, itt mindenki arról beszél, hogy az olasz 

import csökken. 
 
ELNÖK: Várjunk, várjunk, várjunk, várjunk! (Közbeszólások: Az 

importról beszélünk.) Nem az olasz importról beszélünk. Az a legnagyobb 
része, a gerince ennek, és azért nem szeretjük emlegetni kizárólagosan az 
olaszt, mert a Magyarországra akkreditált olasz nagykövetség előszeretettel 
olvassa ezeknek a bizottsági üléseinknek a szó szerinti anyagát, és rendszerint 
tiltakozik, amikor valami Olaszországot negatív színben feltüntető 
pacsmagolásról vagy bármiről szót ejtünk itt, ahogy az történt is az előző 
évben. Ezért mi tudatosan az összimportot vesszük. Tudjuk, hogy annak egy 
jelentős része olasz, de ez egy zárójeles megjegyzésünk ebben. De önmagában 
vizsgálatot érdemel – én is azt mondom -, hogy ez hogyan alakulhat, meg a 
végeredmény, hogy lehet-e bízni abban, hogy mind a NAV… (Kónya Péter: 
Úgy, hogy feketén jön be.) De ez nagyon nehéz. Egy megjegyzés történt Kónya 
Péter részéről, hogy feketén jön be. Itt van az az EMCS-rendszer, a direkt 
vámhatóságok közötti kötelező elektronikus útba indítást igazoló rendszer 
(Kónya Péter: Én értem.), és ez, azt hiszem, három évvel ezelőtt még 
lehetséges volt, mert én személyesen is találkoztam olyan vagány 
kamionsofőrrel, aki azzal hencegett, hogy kifelé egyébként tejet vittek 
rendszeresen – egy szlovákiai magyar kamionostársasághoz tartozott egész 
konkrétan -, visszafelé pedig hozták a bort, és mondta, hogy amikor jól 
sikerül, akkor ugyanazzal a szállítmányozó levéllel kettőt fordul, tehát ez 
három-öt évvel ezelőtt mehetett. A mostani tudásunk szerint ez nem mehet, 
állítják a szakmabeliek, a NAV-os kollégák, a NHT, a NÉBIH és én nem 
tudom… 
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KÓNYA PÉTER (független): Minden zárhoz lehet álkulcsot találni, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Rendben van, de tömegével nagyon nehéz. Tehát lehet egy-egy 

surranópálya, de tömegével, ami már statisztikai adatot is megmozdítana, 
nagyon nehéz, azok bátor szereplők, azt merem mondani, akik netán így 
próbálkoznának. De nézzük meg, mert a mi érdekünk. (Jelzésre:) Államtitkár 
úr! 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Elnézést, hogy újra szót kértem! Én bízom az EMCS-
rendszerben, és még annál is jobban bízom a NÉBIH-ben, de hogyha 
megnézzük gyorsan kiragadva egy adatot – amiért elnézést kérek! – a Wine by 
Numbers statisztikái közül, az idei Magyarországra irányuló olasz export 
náluk 9 184 165 liter, ami 91 841 hektoliternek felel meg, és én a 
beszámolómban 110 ezer hektolitert említettem meg egy két hónappal 
hosszabb időszakra, hozzá kell tenni azt is az igazság kedvéért. Most tehát ezt 
az egy adatot kiragadva én nem látok megmagyarázhatatlan eltérést a számok 
között. Az tény, hogy ők más dinamikát jeleznek, de azért ez… 

 
KÓNYA PÉTER (független): 8,7 százalékos emelkedést a tavalyihoz 

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

de azért ez egy olyan alacsony adat, ami… 
 
KÓNYA PÉTER (független): Ez van egy 10 százalék is.  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen, de ez, ha önmagában az adatot nézzük, koherens a NÉBIH által 
jelentettel.  

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

nem jelentkezik.) Akkor a 3. napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben még egyszer meg szeretném köszönni a titkárságnak a 
négyéves előkészítő munkát, állandó gyorsírónknak a kitartást, a szakszavak 
itt időnként csak úgy röpködnek, és neki ezt helyesen kell lejegyeznie, és 
mindazoknak, akik rendszeresen elfogadták a meghívásunkat, és 
gondolataikkal segítették az ágazat helyzetét, munkáját. (Jelzésre:) Kónya 
Péter kért még szót.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm, és elnézést, hogy azután, hogy 

az elnök úr már megköszönte a munkát mindenkinek, egy kérdésem lenne, 
hátha valaki tud rá válaszolni. Felmerült itt az év folyamán a bizottsági 
üléseken is, hogy a minden évben megrendezésre kerülő Pro Weinen az 
égetett szeszesitalok egyre nagyobb területet hódítanak, illetve a kiállítói 
területen, és szó volt arról, hogy esetleg a magyar pálinkának is meg kellene 
jelennie ezen a kiállításon. Sikerült-e ebben előrelépni, hogy a jövő évi Pro 
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Weinen a magyar pálinka is képviseltesse magát akár külön szekciórésszel 
vagy a borrészen belül…, a borrészen belül nem tud, mert teljesen máshol van 
az égetett szeszesitalok pavilonja, tehát a magyar pálinka megjelenik-e a Pro 
Weinen? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én nem tudom, hogy ebben valaki illetékes-e, hogy az AMC 

vagy Magyar Turizmus Ügynökség vagy ki az organizátora. (Jelzésre:) A 
helyettes államtitkár úrnak adok szót. 

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Az AMC nevében is és a PNT nevében is köszönöm a 
kérdést. Igen. Ez a bejelentés a jövő héten lett volna (Derültség.), de… 

 
KÓNYA PÉTER (független): Akkor ügyes kérdés volt. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Akkor megkérjük a gyorsírót, hogy addig ne fordítsa le 

magyar, olvasható verzióra az itt elhangzottakat. (Derültség.)  
 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Igen.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Oké, köszönöm. Akkor ez zárt részben 

ment. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Igen. (Derültség.)  
Akkor az egyebeket is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Még egyszer köszönöm a munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 45 perc) 
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


