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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Köszöntöm az albizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat a meghívottakat, akik 
itt az asztalnál ülnek, és az egyes napirendi pontokhoz meghívást kaptak, és 
természetesen mindazokat is köszöntöm, akik figyelemmel kísérik az 
albizottságunk nyílt ülését. Köszöntöm képviselőtársamat is, Steinmetz 
Ádámot, aki nem tagja az albizottságnak, de erős érdeklődést fejtett ki 
többször is a bizottsági ülésünkön a szőlő, bor termékköre iránt.  

A napirendtervezetet az albizottsági tagok megkapták, erről egy 
formális szavazást kell tartanunk. Ki az, aki egyetért a napirendtervezettel? 
(Szavazás.) Jómagam és a helyettesített Czerván György képviselőtársam, 
tehát a napirendtervezetet elfogadtuk, ezek szerint fogunk haladni.  

A 2018. évi őszi szüret lebonyolításának értékelése, valamint 
kitekintés az európai (francia, olasz, spanyol) bortermelés 
tapasztalataira 

Az érdemi két napirendi pont, gyakorlatilag mind a kettő a nemzetközi 
és a hazai szőlőszüret és az ahhoz kapcsolódó export, import kérdését 
forszírozza. Akik figyelemmel kísérik albizottságunk üléseinek történetét, azok 
tudják, hogy ezen időszakban általában ülést szoktam elrendelni, hogy 
legfőképp a hazai helyzetről kapjunk egy képet, de mindig figyelünk egy picit a 
nemzetközi helyzetre is, és az örök kedvenc slágertémánk a borexport, -import 
alakulása, hiszen az nagyban befolyásolja és befolyásolta a hazai árak 
alakulását is mind a szőlőnél, mind pedig az exportképes borunknál.  

E tekintetben tehát az első napirendi pont a 2018. évi őszi szüret 
lebonyolításának értékelése, valamint kitekintés az európai, főleg a francia, 
olasz és spanyol bortermelés tapasztalataira. Itt az Agrárminisztériumot és a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsát kértük meg előadóknak. Kérdezem, hogy ki 
kezdi? (Jelzésre:) A minisztérium kezdi, megadom a szót a helyettes 
államtitkár úrnak.  

Tájékoztatók 

Tarpataki Tamás 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntök 
mindenkit! Engedjék meg, hogy akkor a napirendnek megfelelően egy rövid 
áttekintést adjak a magunk részéről a hazai szüreti helyzetről, illetve az elmúlt 
évek export-import trendjeiről! 

A szüreti jelentések folyamatosan érkeznek be a szakmaközi 
szervezethez, amelyek alapján jelenleg a következő kép rajzolódik ki előttünk. 
Durván 35 ezer hektárról szüretelt szőlőmennyiség után kérték ki a termelők, 
a gazdák a származási bizonyítványt, ez durván a fele a szőlőterületnek, 
összehasonlítási alapul: 2017-ben mintegy 59 ezer hektárról szüreteltek a 
gazdák, ez a teljes szőlőterületnek a 90 százaléka, az adott időpillanatban vagy 
az adott évben nem minden területről tudunk szüretelni. A szüretelt szőlő 
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mennyisége jelenleg mintegy 3,9 millió mázsa, ez országos viszonylatban egy 
magas, több mint 111 mázsa/hektáros termésátlagot jelent, ami jelentősen 
meghaladja a tavalyi termésátlagot, hogyha százalékosan nézzük, 
144 százaléka a tavalyi termésátlagnak. Valójában ez nem lesz ennyi, tehát a 
szüret vége felé alacsonyabb termésátlagokkal lehet számolni, illetve a szüret 
vége felé érkeznek meg a nullás jelentések is, tehát ez nem lesz ennyivel 
magasabb, mint a tavalyi termésátlag, de összességében mondjuk egy 20-
25 százalékkal magasabb termésátlagra lehet számítani, mint 2017-ben. Ezek 
az adatok a november 5-ei állapotokat tükrözik.  

A szőlőárak tekintetében azt mondhatjuk, hogy az eddig hozzánk 
beérkezett információk alapján a ’17. évi szürethez képest enyhén 
alacsonyabbak a ’18. évi szőlőárak, -felvásárlási árak, viszont ezt a termelők 
oldalán bőven kompenzálja az, hogy jóval több a termés, mint tavaly volt, 
tehát a termelők bevétele, úgy tűnik, megfelelő, legalább olyan lesz, mint a 
tavalyi évben. A beszámolók alapján – és ezt szeretném kiemelni – úgy tűnik, 
hogy azoknál a termelőknél, amelyek hosszú távú szerződéssel rendelkeznek a 
szőlő felvásárlására, semmilyen probléma nem akadt a szőlőfelvásárlással, 
általában elmondható a szüretről, hogy információink szerint alapvetően 
rendben lezajlott, nem maradt szőlő a tőkén sehol, és ez, azt gondolom, hogy 
igen pozitív. 

Az európai borpiaci helyzetről annyit tudunk mondani, hogy a szüreti 
előrejelzések alapján gyakorlatilag mindenhol több lesz a termés, mint tavaly. 
Igazából egyszerűbb egy negatív megközelítést adni: információink szerint 
csak Görögország, Portugália és Ciprus nem jelentett több termést, mint 2017-
ben, a jelentős bortermelő országok, tehát Franciaország, Olaszország és 
Spanyolország esetében pedig jelentős többlettel számolhatunk 2018-ban, 
mind a három ország 46 és 50 millió hektoliter közötti borászati termék 
előállítását jelezte előre. Ez alsó hangon 15-30 százalékkal magasabb, mint 
ugyanezek az értékek a tavalyi évben.  

A magyar bortermelés vonatkozásában is emelkedés tapasztalható. Az 
október 10-ei állapot szerint a termelésbecslésünk mintegy 3,3-3,5 millió 
hektoliter borászati termék megtermelését jelzi előre az idén, ez a ’17. évihez 
képest 17 százalékot, az ötéves átlaghoz képest pedig 21 százalékos emelkedést 
jelent. Az az igazság, hogy a termésmennyiség tekintetében tényleg feltétlenül 
jó évről beszélhetünk, talán tíz éve volt utoljára ennyi termés.  

Az export és az import alakulásáról a következő napirendi pontban 
adok tájékoztató. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a HNT részéről Brazsil 

Dávid főtitkár úr mondja-e el az adatait. (Jelzésre:) Igen, akkor megadom a 
szót neki.  

 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Úgy, 

hogy… Mondhatom? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy-két felvezető gondolatot szeretnék 
mondani, és hogyha az elnök úr megengedi, akkor átadnám a szót Hajdu 
Zoltán kollégámnak, aki a szakmaközi részlegvezető, ő folytatná, és a 



 8

nemzetközi piaci kitekintést pedig én fejezném be, ugyanis tegnap érkeztem 
haza Brüsszelből egy ilyen jellegű egyeztetésről, és elég friss adataink vannak a 
nagy bortermelő országoktól, nemcsak mennyiségi, hanem minőségi 
tekintetben is. 

 
ELNÖK: Legyen így! 

Dr. Brazsil Dávid 

DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenekelőtt annyit szeretnénk az idei szüretről 
elmondani, hogy bár nagyon sok alkalommal jönnek visszajelzések, azért azt 
kijelenthetjük, hogy a szőlő-bor ágazat és a szőlő-bor termékpálya a teljes 
magyar agráriumnak a legáttekinthetőbb és a legtöbb adattal szolgáló 
termékpályája, hiszen minálunk, a hegyközségi rendszerben szőlőültetvényre, 
helyrajzi számra vonatkozó adatok keletkeznek, ami egy nagyon-nagyon 
magas szintű nyomon követhetőségi rendszert jelent.  

Az idei szüret és az abban kialakult helyzet egy nagy átalakításnak a 
következménye, hiszen azért 2008-tól, illetve 2004-től – élve az európai uniós 
ágazati forrásokkal – egy nagyon nagy mértékű szerkezetátalakítási 
programon ment keresztül, át az ágazat, nagyon sok ültetvény újult meg az 
elmúlt időszakban, amelyek természetesen gazdaságosabb termelést, 
magasabb terméshozamokat vonnak maguk után, amelyeket majd ezt 
követően a piaci folyamatokon keresztül is le kell vezetni.  

Én igazából ennyit szerettem volna elmondani, hiszen ezt követően 
minden adatot Hajdu Zoltán kollégám fog a bizottság részére bemutatni, és 
nem szeretném azokat előzetesen ismételni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor Hajdu Zoltán! 

Hajdu Zoltán 

HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! Akkor 
megpróbálom bemutatni azokat az adatokat, amelyeket a helyettes államtitkár 
úr a felvezetőjében még nem hangsúlyozott, illetve rövid kiegészítéseket 
tennék ezekhez a számokhoz a szakmaközi szervezet szempontjából.  

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2017-ben elindított egy olyan 
folyamatot, amelynek a célja az volt, hogy – szakítva az előző évek 
történéseivel – rendezett keretek között legyen lebonyolítható a szüret, 
minimalizálja azokat a problémákat, amelyek a felvásárlások kapcsán addig 
tapasztalható feszültségekből adódtak, illetve ezen feszültségekhez kötődtek, 
információt biztosítson a piaci szervezetek részére, és egy transzparens piacon 
valósulhassanak meg a szőlőfelvásárlások. A szüret előkészítése érdekében a 
HNT elvégeztetett egy országos készletfelmérést, amelynek a fordulónapja 
május 31-e volt, illetve egy országos termésbecslés végrehajtására is sor került.  

A május 31-ei készletfelmérés, amely a száz hektolitert meghaladó 
mennyiséget termelő borászatoknál zajlott le, azt mutatta, hogy az országos 
készletek megegyeznek, mindössze 80 ezer hektóval alacsonyabbak az elmúlt 
évi hasonló időszakban elvégzett készletfelmérés adataival, ugyanakkor igen 
jelentős kilengések, illetve átlagtól való eltérések voltak tapasztalhatók: míg 
országos szinten a készletfelmérés eredménye mintegy 2,5 millió hektolitert 
jelzett, ami 80 ezer hektóval volt alacsonyabb az elmúlt évi adatnál, egyes 
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borvidékeknél az volt látható, hogy akár több tízezer hektoliteres többletek 
vagy több tízezer hektoliteres alacsonyabb készletszintek voltak 
tapasztalhatók. Ilyen többletkészletek mutatkoztak Tokajban, a Balaton-
felvidéken, a mátrai, a soproni és az egri borvidéken vagy Nagy-Somlón, 
ugyanakkor a Kunság, Tolna és Villány készletei jelentősen alacsonyabbak 
voltak az elmúlt évinél. A termésbecslés 4,25 millió mázsa borszőlőt jelzett, de 
mindenki számára ismert, hogy a június 30-ai időpont valóban csak egy 
előzetes felmérés ideje, ekkor még az időjárás nagyon sok bizonytalanságot 
tartalmazott.  

Mint utaltam rá, a 2017. évi folyamat, az úgynevezett piacszervezési 
intézkedés tapasztalatait felhasználva a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ebben 
az évben is, az elmúlt évinél korábban közzétette azt a határozatát, amely az ez 
évi piacszervezési intézkedés részleteit tartalmazta. Úgy gondolom, hogy 
sikerült az elmúlt év során tapasztaltak alapján egy jobb, de természetesen 
még nem tökéletes intézkedést hatályba léptetni. Egyrészt bővült az elérhető 
intézkedések, eszközök tárháza, másrészt, úgy gondolom, hogy a későbbi 
eredmények is visszaigazolták azt a célt, hogy minél előbb párbeszéd 
kezdődjön a szőlőtermelő és a -felvásárló között, és minél többen rendezett, 
szerződéses alapon, akár a HNT által közzétett szakmaközi mintaszerződés 
alapján, akár azonos elemeket tartalmazó más egyéb szerződések révén 
hivatalos kapcsolatba léptek egymással, azoknak a döntő többsége mentesült 
azoktól a problémáktól, amelyek akár a sajtóban vagy más forrásokból 
tapasztalhatóak voltak az elmúlt hónapok során. A három fő eszköz: a 
mindenki által ismert és gyakran emlegetett szőlőárprognózis vagy szőlőár-
előrejelzés, ennél is fontosabb – ahogy az előbbiekben is említettem – a 
szerződéskötési kötelezettség erősítése, illetve a szerződésminta javítása az 
elmúlt évhez képest, illetőleg ezek mellett még lehetőség volt immáron 
termelői ajánlattételre is az elmúlt évben már alkalmazott felvásárlói 
ajánlattétel lehetősége mellett.  

A szüret kicsit problémásan indult. Már július második felében 
megkezdődött a szüret, ugyanakkor egyes termékleírások kizárólag az 
augusztus 1-je után szüretelt szőlő esetében tették lehetővé az adott földrajzi 
árujelző alkalmazását. Itt az Agrárminisztérium segítségével sikerült kellő 
időben egy olyan jogszabály-módosítást hatályba léptetni, amellyel ez a 
probléma áthidalható volt. Akkor jelentkeztek azonban olyan problémák, 
amelyek nem voltak azonnal orvosolhatók, kiderült, hogy ezen 
termésmennyiséghez – különösen abból az okból adódóan, hogy a különböző 
időjárási hatások következtében a fajták gyakorlatilag összeértek, illetve hogy 
korábban is kezdődött meg bizonyos fajták szürete – kevésnek bizonyult az a 
tárolókapacitás, amely megfelelő minőségben tudta volna fogadni a leszüretelt 
szőlőt, ugyanakkor ezen tárolókapacitások is tovább szűkültek azáltal, hogy 
jelentős mértékű hűtőkapacitások romlottak el a nagy, extrém meleg hatására. 
Tapasztalható volt egy további kedvezőtlen jelenség, a kisebb, közepes 
borászatok részéről a szőlő iránti kereslet csökkenése, erre a főtitkár úr már 
utalt az előbbiekben, hogy meglehetősen nagy mennyiségű új ültetvényterület 
fordult termőre ebben az évben. A legtöbb panasz, ami a sajtóból az ágazatot 
talán kevésbé figyelemmel kísérők számára megnyilvánult, az az alacsony 
szőlőár, ugyanakkor – ahogy a helyettes államtitkár úr is kitért rá – az elmúlt 
évi 77 mázsa/hektáros átlaghozammal szemben ebben az évben az eddigiek 
alapján 112 mázsa/hektáros átlaghozammal számolhatunk. A legfontosabb 
eleme pedig, úgy gondolom, ennek a szüretnek az előbbiekben említett 
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szerződés megléte, avagy nem léte volt. Ha az ember figyelemmel kísérte akár 
az online fórumokon a termelői levelezéseket, posztokat, azt látta, hogy 
elsősorban azok kerültek problémás helyzetbe, akik a leszüretelt szőlő 
birtokában kerestek felvásárlót, ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy országos 
szinten is elmondható volt az, hogy a felvásárlók igyekeztek a szerződéses 
kötelezettségeiket még adott esetben a saját problémáik mellett is teljesíteni, 
sőt a nagy felvásárlók a szerződött mennyiség felett is igen komoly 
mennyiségű szőlőt vettek át. Azokban az esetekben, amelyekben hír érkezett 
arról, hogy netán a felvásárló egy szerződéses kötelezettséget nem kíván teljes 
egészében teljesíteni, ez egyben a HNT részére is jogalapot biztosított arra, 
hogy e felvásárlókkal szemben hivatalos úton fel tudjunk lépni, és sikerült e 
problémák megoldásában eredményesen közreműködnünk.  

A helyettes államtitkár úr már említette azokat az adatokat, amelyek az 
október 30-áig, illetve november 5-éig kikért származási bizonyítványok 
alapján az idei szüretről látszanak. Elmondhatjuk, hogy a tavalyi mennyiség 
81 százalékát leszüretelték már arról a 33 ezer hektárról, amely az elmúlt 
évben szüretelt terület közel 60 százaléka. A termésátlag-növekedés 
megítélésünk szerint ellensúlyozza az árcsökkenésből, a szőlő felvásárlási 
árának csökkenéséből származó pénzügyi hátrányokat, ugyanakkor azt is látni 
kell, hogy ez a várható termésből készülő bormennyiség jelen pillanatban egy 
erős többletnek ígérkezik azon a borpiacon, amely piaci szereplők szerint már 
jelen pillanatban is közel egymillió hektolitert görget maga előtt. Mindez 
annak a fényében is aggasztó, hogy az elmúlt hét hónap külkereskedelmi 
adatai egyértelműen kedvező képet mutatnak, azt láttuk, az első öt hónap 
végén elvégzett készletfelmérés eredményei is azt tükrözték, hogy hiába 
emelkedett meg az exportmennyiség és csökkent az importmennyiség az év 
első időszakában, a készletszint nem változott országos mértékben, és azt 
lehet elmondani, hogy jelen pillanatban is, bár folytatódott ez a kedvező 
külkereskedelmi tendencia, a piac sajnos továbbra is borfelesleget görget 
maga előtt, és a kiemelkedően magas szőlőtermés is azt vetíti előre, hogy ez a 
borfelesleg növekedni fog.  

Probléma az, hogy a szőlő-, illetve a borpiacon a közösségi szabályozás 
gyors piaci intervencióra nem ad jogi lehetőséget, tehát mindenféleképpen 
csak a hosszabb távú megoldások azok, amelyek szóba jöhetnek, hogyha a 
jövőben is egy jövedelmező és fenntartható szőlő-, illetve bortermelés az 
ország, illetve a szakmai szervezet célja is. Ehhez szükségesnek látjuk olyan 
feladatok megoldását, mint a jogi alap biztosítása, értelemszerűen hogy ismét 
elérhető legyen promóciós támogatás, ehhez szükségesnek tartjuk a pénzügyi 
forrás biztosítását, ideértve az ágazati önrész megteremtését is. Szükségesnek 
tartjuk, hogy legyen végre egy olyan egységes koncepció, amely mögé mind a 
22 borvidék, mind a tömegterméket gyártó, mind a prémiumterméket készítő 
bortermelők felsorakozhatnak, és amely promóció egyaránt biztosítja azt, 
hogy a minőségi termékek elhelyezése elsősorban a külpiacokon 
megtörténhessen, másrészt pedig generáljon egy olyan fogyasztási többletet is 
a hazai piacon, amely a tömegtermékek értékesítését is biztosítja. Valamilyen 
módon fel kell oldani azt a problémát, hogy a kereskedelmi átvételi árak 
növelése nem lehetséges, miközben mind a szőlőtermelő, mind a bortermelő 
költségei jelentősen és folyamatosan emelkednek, illetve emelkedtek az elmúlt 
évek során is. És számolni kell sajnos olyan problémákkal is, hogy a 
bormaketing olyan szempontból sajnos hátrányosabb helyzetben van más 
élelmiszeripari termékekkel vagy más élelmiszerek marketingjével szemben, 
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hogy sajnos a nemzetközi folyamatok sem segítik elő a bortermékek 
marketingjét és népszerűsítését, gondolok itt elsősorban a fogyasztásellenes 
hatásokra, a fogyasztáskorlátozásra történő törekvésekre, és mindezek 
fényében számolni kell azzal is, hogy a versenytársaink folyamatosan erősíteni 
fognak azokon a célpiacokon, amelyek a magyar bornak is célpiacai jelenleg is 
vagy célpiacai lehetnek a jövőben.  

Ennyit gondoltam elmondani, és akkor visszaadnám a szót a főtitkár 
úrnak. Köszönöm szépen a figyelmet.  

Dr. Brazsil Dávid 

DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 
Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Annyit szeretnék elmondani, hogy 
azért az európai uniós termelési adatokat mi egy kicsit árnyaltabban látjuk, 
mint ami a minisztérium előadásában volt, egyetértve minden 
megállapításával, de valójában a 2017. év egy extrém alacsony év volt az 
Európai Unió nagy bortermelő országaiban. Azok a megállapítások tehát 
igazak, hogy mekkorát növekedett a termelés 2017-hez képest, de az a 2017-es 
adat 1945 óta a legalacsonyabb terméshozamot jelentette Olaszország és 
Franciaország tekintetében, így a 2018-as szüretben valójában egy termelési 
szinthez való visszaigazodást történt csak az európai piacon, az ötéves 
átlaghoz viszonyítva a 174 vagy 175 millió hektoliteres terméshozam, amivel 
most az Európai Bizottság az előzetes jelentések alapján számol, az egy 
néhány százalékos eltérés csak az ötéves átlaghoz viszonyítva, így valójában e 
tekintetben nem tudunk nagy változásról beszámolni.  

Viszont a piaci tendenciák európai uniós szinten nem jók, és két 
dologra szeretnék csak utalni. Az egyik az, hogy a Bizottság előzetes felmérése 
alapján az átmenő készletek az EU-tagországokban csökkentek, a nagy EU-
tagországokban, tehát Spanyolországban például rekord alacsony volt a 2018-
as szüret előtt a készletek, az átmenő készletek mennyisége, Olaszországban 
úgyszintén – itt ilyen 2-3 millió hektoliterekről beszélünk, tehát egy 
Magyarországnyi termésről, amivel csökkentek az átmenő készletek 
előzetesen számolva –, illetve Franciaországban is, egyedül egy kisebb 
tagországban, Ausztriában jeleztek nagyobb készleteket, aminek aztán piaci 
következményei is voltak. Mindezt azért szeretném aláhúzni, ugyanis a piaci 
tendenciákkal van leginkább probléma, hiszen egy normál szüretet követően – 
hiszen ez akkor egy normál szüretnek tekinthető ötéves átlagban – a nagy 
kereskedelmi láncok, nagy kereskedelmi hálózatok, nem kereskedelmi láncok, 
kereskedelmi hálózatok, borkereskedők azonnal elkezdték csökkenteni az 
árakat, és a földrajzi jelzés nélküli 10 százalékos, 11 százalékos 
alkoholtartalmú boroknak az irányadó jegyzési ára 0,5 euróról 0,35-
0,4 euró/liter, tehát 30-40 euró centre csökkent, amit nem indokol igazából 
semmi.  

A másik, amivel nem szabad elmenni a 2018-as szüret mellett, az az 
éghajlatváltozás kérdései, hiszen Spanyolország és Portugália meg Dél-
Franciaország kivételével minden bortermelő országban sokkal korábban 
kezdődött meg a szüret, ami jogi szempontból is szabályozási kérdéseket vet 
fel hosszú távon, illetve azt a tényt, hogy a beruházásoknál, amikor például 
hosszú távú beruházásról beszélünk egy pincészet életében, arra kell 
ösztönözni a pincészeteket, hogy olyan kapacitásokat építsenek ki, hogy a 
2018-as szüret mint tendencia, mint éghajlat valaminek a kezdete, és nem egy 
egyszeri, rendkívüli évjárat volt. Nagyon nagy valószínűség szerint tehát ahogy 



 12

a borvidékek nagyon tudatosan és jól kialakították a fajtaszerkezetüket, hogy 
augusztus elejétől október végéig húzódik el a szüret, és ez alatt kell minden 
szőlőt feldolgozni, ez az időszak egyre rövidebb lesz, és egyre nagyobb 
feldolgozókapacitásokat kell kiépíteni annak érdekében, hogy az azokból a 
szőlőkből készült borból nagyon rövid idő alatt nagyon jó minőségű bort 
lehessen előállítani, tehát megfelelő hűtőkapacitásokkal kell lenni, hiszen már 
maga a szőlő melegebben fog bejönni, mint mondjuk egy átlagos évben.  

A piac tekintetében: az Európai Bizottság adatai alapján az 
exportpiacok EU-s szinten jól mennek, a legnagyobb kiviteli növekedés az 
Egyesült Államok irányába figyelhető meg, viszont azt is látni kell, hogy 
versenyhátrányban vagyunk az egyik legnagyobb globális feltörekvő piacon, a 
Kínai Népi Demokratikus Köztársaságban, amellyel nincs kereskedelmi 
egyezmény, emiatt az újvilági borok nulla százalékos vámmal jutnak be, az 
európai uniós borokon viszont 15-20 százalékos vámtarifa van, ami 
versenyhátrányt jelent európai uniós szinten.  

Igazából tehát amit szerettem volna elmondani, az az, hogy nagyon 
negatív árspirál indult meg egy átlagos terméshozam ellenére az európai uniós 
nagy bortermelő országok piacán, annak ellenére, hogy sem az átmenő 
készletek, sem a terméshozamadatok nem indokolnak ilyen szintű 
árcsökkenést európai uniós szinten, és Magyarország egy kis, nyitott gazdaság 
ökonómiai szempontból, tehát biztos, hogy ezek a piaci folyamatok a 
tömegborok tekintetében a magyar termékeket is befolyásolni fogják hosszú 
távon. Ezért mondta azt kollégám, teljes mértékben aláhúzva mindazt, amit 
mondott, hogy itt ezekre a kihívásokra közép-hosszú távon az egyedüli 
lehetőség az, hogy a borpromóciót a szakmaközi szervezetnek erős 
felelősségvállalással és a gazdáknak az erős felelősségvállalásával teljes 
mértékben a szakmai igényeknek megfelelően meg kell indítani. Ezen 
túlmenően nincs más lehetőség. A belföldi keresletet tudjuk még növelni, de 
itt éves szinten olyan terméstöbblet fog megjelenni, amit csak a belpiacon 
nem fogunk tudni elhelyezni. A belpiacra nagyon oda kell figyelni, mert azért 
hogyha nézzük, a nagy üzletláncok kínálatában egyre többször jelenik meg 
külföldi borok promóciója már Magyarországon is, tehát a magyar piacon 
szintén nagyon-nagyon erősen meg kell jelennünk, hogy a magyar fogyasztók 
továbbra is döntő többségében magyar bort igyanak. Viszont emellett dolgozni 
kell a külpiacokon is, és ki kell jelölnünk azt a néhány piacot, amelyen 
alapvetően szeretnénk a termékeinket a jövőben elhelyezni.  

Én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tennék néhány reflexiót a két előadáshoz, 
utána megadom a szót a képviselő úrnak, illetve az itt jelen lévő szakmai 
szervezetek képviselőinek, meghívott vendégeinknek, mert egy apróságot még 
majd szeretnék megkérdezni: hogy mi van Tokajjal egyáltalán mint helyzettel? 
Tavaly izgalmas szüret volt, őnáluk is érezhető-e most az átlagon felüli 
termésmennyiség, ezt hogy kezelik? Talán a vége felé van most már Tokajnál 
is a szüret, vagy ott kell hogy legyen, esetleg az itt jelen lévő szakmai 
szervezetek tudhatnak erről egy-két információt adni nekünk.  

Engem megdöbbentett egy adat, amit Tarpataki Tamás helyettes 
államtitkár úr mondott, hogy eddig még mindösszesen 35 ezer hektárról 
kértek ki származási bizonylatot. Ugye, 60 ezer hektárunk van, tavaly, ha jól 
értettem, 59-ről ki is kértek származási bizonylatot, hát, azért így november 
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elején ez egy nagyon alacsony számnak tűnik. Nem tudom, hogy ez még fog-e 
növekedni, vagy mit tippelnek az érintettek, hogy ez hova fog felmenni a 
kikérés mennyiségében, mert akkor majd a következő kérdésem az lenne – és 
kérem, hogy esetleg jegyezzék a kérdéseimet –, hogy az eddig kikért 
származási bizonylatok alapján a 3,9 millió mázsa, ha jól jegyzeteltem, az 
összeadott mennyiség, 4,2 millióra becsültük a június termésbecslésnél, ehhez 
képest ha lesznek még további kikérések, és tudom, hogy még van lehetőség 
származási bizonylatok kikérésére, akkor ez hova szaladhat fel, és abból 
körülbelül mennyi lesz az elkészített alapbor mennyisége? Körülbelül mit 
tippel most a szakma? 

A másik megjegyzésem és kérdésem is, hogy ha jól emlékszem, a 
tavaszi ülésünkön a három országtól, Franciaországtól, Olaszországtól, 
Spanyolországtól kapott adatok és az ötévesátlag-elemző adatok tekintetében 
Olaszország volt 49 millió hektoliterrel, úgy emlékszem, az ötéves átlag 
tekintetében a vezető ország a megtermelt szőlőmennyiséget tekintve, 47-
48 millióval volt utána Franciaország, és 42 millió hektoliter környékén volt 
Spanyolország, ha jól emlékszem; nincs nálam, de nagyjából ezekre az 
adatokra emlékszem öt év átlagtermése tekintetében. Ehhez képest tényleg azt 
mondhatnám, hogy akkor ezeken a kategóriákon belül van a 45-50 millió 
hektoliter, tehát itt Brazsil Dávid főtitkár úr szavaira egyezőleg reflektálnék, 
hogy tulajdonképpen az ötéves átlagtermés mennyiségétől nincs kilengés, a 
tavalyi évhez képest igen, ahol nagyon alacsony volt a bázis, tehát nagyon 
alacsony volt a termés, ahhoz képest magasnak tűnik a növekedés, de alacsony 
bázisról, a ’17-es alacsony bázisról indult, és így értjük a ’18. évet. Summázva 
tehát egy átlagos termésszint környékén van a három nagy bortermelő ország 
mennyisége.  

Ugyanakkor az a testközeli érzésem, hogy amikor tavaly az a jelentős 
terméskiesés történt, az annak megfelelő szőlőár-emelkedés és 
boráremelkedés nem történt meg, ugyanakkor, amikor most visszaálltunk az 
ötéves átlag szintjére egész Európa szintjén, ha jól értem, ekkor a 
kereskedelem már drasztikusan nyomja lefelé az árakat, hogy túltermelés és 
nagy termés van. Rendkívül rafinált politika ez a kereskedelem részéről. Nem 
tudom, hogy mi az az erő és szervezettség, amivel fel lehetne ez ellen lépni, 
mert az az információ, amelyet Hajdu Zoltán is megosztott itt, hogy jelentős 
költségnövekedések történtek a termelői oldal szintjén, ha csak a munkaerő 
költségnövekedését nézzük, de sorolhatnám a többit is, akkor kérdéses, hogy 
egy ilyen kézimunkaerő-igényes termelési területen, mint a szőlő, ezt meddig 
tudjuk úgy tartani, hogy ne hagyjanak fel tömegesen a szőlőtermeléssel – és 
nemcsak itt Magyarországon, hanem, tartok tőle, máshol is elő fog jönni ez a 
probléma –, és elkezdjük elveszíteni Európa szintjén mint a legnagyobb 
termésmennyiséget. A legrégibb termelési kultúrával rendelkező földrész 
vagyunk, ezt azért tisztázzuk, a legmagasabb termésmennyiséggel, és a 
legmagasabb exportőrök is vagyunk ennek következtében, és a legmagasabb 
fogyasztók is, tehát Európa lakossága a legmagasabb fogyasztói területet is 
képviseli. Ezt a pozíciónkat kezdjük rongálni, hogyha itt az ilyen 
termésárleesés és visszalépés következtében drasztikusan másképp viselkedik 
a piac a termés felvásárlásánál, a szőlő, illetve már a késztermék, a bor 
vásárlásakor. Ez tehát egy komoly, talán kutatási területet is igénylő feladat 
lesz, hogy mélyebben neki kellene kezdeni ennek a hátterét felkutatni, és a 
választ felkutatni, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni.  
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Még egy adat, amit a főtitkár úr említett, hogy a 0,5 euróról visszább 
esett az export lédig bor, a tömegexport lédig bor ára 0,34-0,4 euró szintre. 
Értem, hogy ez egy áresés, igen, de azért még – és ne értsék félre, és nem 
kívánom, messze nem kívánom, de még – messze vagyunk attól, ami 3-4 évvel 
ezelőtt volt, hogy 0,2-0,22 eurós importárak voltak Olaszországból, de 
tömegével, magyarul 100 forintért, 80-90 forintért fizikailag behoztak 
Magyarország területére importbort. Ez most azért mégiscsak valamelyest 
számunkra azért kedvező, mert ha jól számolok ezzel az értékkel, és ez egy 
nettó ár, tehát egy áfamentes nettó ár, hogy ezt is tisztázzuk, és olyan 
15 forintba kerül egy liter behozatala akkor, hogyha kétirányú 
szállítmányozást végez a kamion, ha csak egyirányút, tehát üresen megy 
kifelé, és visszafelé hozza, akkor 30 forint környékén van egy liter bornak a 
behozatala, aki ezeket az adatokat gyorsan összeadja, az látja, hogy durván 
150 forint nettó ár környékén van egy liter Olaszországból, mint a legközelebbi 
országból behozott bor, mert Spanyol- és Franciaország messzebb van, onnan 
a költségek miatt még inkább kisebb az esélye, hogy import érkezzen be 
Magyarországra.  

Oda akarok kilyukadni, hogy ebben az évben azok a szőlőfelvásárlók, 
akik iszonyú megfeszített munkát végeztek – és ne értsék félre, én 
szőlőtermelő vagyok, tehát erről az oldalról szeretek a leginkább beszélni, de 
láttam azokat a szőlőfelvásárlókat –, akik éjt nappallá téve azon gondolkodtak, 
legalábbis ahol nekem ismeretségem volt, és szétnéztem, hogy hogyan tudnak 
magyar szőlőt felvásárolni, és tényleg már a fürdőkádat is tároló edénynek 
nézték, és a régóta kivont tárolókapacitásokat is újra frissítették, engedélyt 
kértek azonnal a NAV-nál, s a többi, s a többi, tehát egy megfeszített 
betárolási körülmény volt; arról nem beszélve, amit itt az előadók 
megjegyeztek, hogy rendkívül felgyorsult a szüret, leszűkül a szüreti 
időtartam, és megnő a naponta leszedett mennyiség, ami döntő mértékben a 
szőlőszüretelő kombájnok megjelenésének köszönhető. Ehhez képest 
augusztusban tömegével megindul a szüret az Irsai-fajtákkal, addig egy-két 
helyen főleg csak a Csabagyöngye és a nagyon korai szőlőké, de tömegével 
augusztus elején indul meg a szüret az első érésű szőlőknél, de rendkívül 
magas a hőmérséklet, 30-32 Celsius fokos napközbeni hőmérsékletek voltak, 
ezért az igényesek nem is engedték, csak a kora reggeli vagy az éjszakai 
szüretet, mert fizikailag nem győzte a hűtőberendezés ezt a nagyon magas 
hőfokú mustot, cefrét visszahűteni. Több helyen árambetáplálási problémák 
jelentkeztek, fizikailag nem bírta a szolgáltató az árambetáplálást a 
meghatározott helyen vinni. Tehát hihetetlen állapotok alakultak ki.  

Az igazi nagy kérdés talán az, amit Brazsil Dávid főtitkár úr említett, 
hogy ez most egy pillanatnyi kilengés volt-e, és nem szabad erre tároló- és 
feldolgozó kapacitást építeni, vagy nem, ez egy tendencia, ami az új 
ültetvények terméshozamainak a nagyságát jelzi már, és ez az időbeli 
eltolódás, ami egy két-három héttel korábbi szüretet indított, és hogy 
összezsugorodott a szüreti időszak, ez egy folyamat lesz, és erre hogyan fognak 
reflektálni a felvásárlói-feldolgozói kapacitással rendelkezők.  

Sajnálatos módon én nagyon sok területen láttam le nem szüretelt 
szőlőt, ez az elmúlt hetek tapasztalata. Nehéz volt megállapítanom, hogy azt 
azért hagyták ott, mert nem volt felvásárló, vagy pedig technológiai hiba 
történt a védekezésnél, a növényvédelemnél, és nem volt érdemes leszedni, 
merthogy volt egy ilyen probléma is. Keveset beszélünk róla, de az új típusú 
muslinca megjelenése egy olyan érdekes rothadási folyamatot indított el 
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néhány szőlőnél, olyan nem várt folyamatot, ami ellen roppant nehéz volt 
védekezni, és sokan nem is tudtak, nem volt érdemes leszedni, mert egy 
savanyú erjedési folyamat indult el a fürtön, még kint a szőlőben, tehát 
valamire való borász hozzá nem nyúlt ahhoz a szőlőhöz. Könnyen lehet, hogy 
ilyen okok is közrejátszottak abban, hogy láttam le nem szüretelt területeket, 
fizikailag most is ott lógnak a már összeaszott vagy lerothadt fürtök. De láttam 
olyan szőlőt is, amit most szüretelnek, és nagyon szépen megvédte a 
tulajdonos – és nem Tokajról beszélek, hangsúlyozom, hanem más 
borterületekről, nyugat-dunántúli borterületről –, és nagyon szép szőlőt még 
most szüretelnek le. Ez még persze növelheti azt a nekem ijesztőnek ható 
számot, hogy 35 ezer hektárról kértek ki származási bizonylatot.  

Én ennyit szerettem volna elmondani, és akkor megkérdezem 
Steinmetz Ádám képviselőtársamat, hogy van-e kérdése, észrevétele az 
elhangzottakhoz, és utána adnám át a szót a képviseleti szervek küldötteinek, 
hogy ha van kérdésük, észrevételük, akkor azt tegyék meg.  

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet! Én nem tudom, hogy a 
metakommunikáción látszik-e, hogy van kérdésem, mert készültem kérdéssel. 
Én szeretném felvetni, mert az elnök úrnak is voltak kérdései, hogy mi lenne, 
hogyha azokra megkapnánk a választ először, és akkor az én kérdéseim pedig 
konkrétan a tájékoztatást megadókhoz szólnának, tehát konkrétan úgy 
címezném? Haladhatunk-e így az ülésen? 

 
ELNÖK: Haladhatunk, bár úgy szoktuk, hogy feltesszük a kérdéseket, 

és az érintettek figyelnek, és eldöntik, hogy ki melyikre válaszol, mert közben 
még adódhat másik helyzet is, és az előadók majd jelzik, hogy akkor erre a 
kérdésre ők válaszolnának.  

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Rendben, köszönöm, akkor ne 

rúgjuk fel a sokéves kialakult gyakorlatot… 
 
ELNÖK: Jöjjenek a kérdések! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): …új képviselőként! Ha megengedik, 

tájékoztató jelleggel átadnék egy dokumentumot önöknek, mielőtt 
válaszolnak. (Dr. Steinmetz Ádám átad egy-egy dokumentumot az elnöknek, 
Tarpataki Tamásnak, dr. Brazsil Dávidnak és Hajdu Zoltánnak.) A 
többieknek mondanám, hogy ez a Tokaj Kereskedőház Részvénytársaság 
2001. évi szőlőfelvásárlási árairól szóló dokumentáció. Igazából az elnök úr 
kérdezett is Tokajról, úgyhogy majd a válasznál, kérem, ezt vegyék figyelembe.  

Az én kérdéseim – akkor menjünk sorban! –, Tarpataki Tamás 
helyettes államtitkár úrtól szeretném megkérdezni, hogy ön említette, hogy… 
Bocsánat, akkor inkább maradjunk a legmegdöbbentőbb mondatnál, hogy 
nem maradt szőlő a tőkén sehol, így említette. Ezt már Font Sándor elnök úr 
is cáfolta, saját szemével látta, hogy ez nem így van, illetőleg én is alá tudom 
támasztani, hogy a balatonboglári régióban több száz mázsa nem egy 
termelőnél maradt fent – nem tudom, hogy akkor nem érkeznek-e be az 
államtitkárságra a pontos adatok –, de ez egyébként a rettenetesen alacsony 
piaci árnak is köszönhető, nem éri meg leszüretelni a tőkéről a szőlőt. Illetőleg 



 16

egyáltalán volt olyan is, akitől az előzetes ígérvény ellenére nem vették át a 
szőlőt, tehát volt, aki így járt.  

Továbbmegyek: Magasabb termésátlagok világszinten. Itt megemlítésre 
került, hogy talán Görögország és Ciprus kivételével mindenhol jelentős, vagy 
legalábbis az Európai Unióban mindenhol jelentős többlettermés és 
termésátlagok mutatkoztak. Akkor ennek kapcsán szeretném megkérdezni, 
hogy a nyáron Feldman Zsolt államtitkár úrnak akkor mire volt az a rendkívül 
megtévesztő és – utólag most már elmondható, hogy – valótlan képet mutató 
nyilatkozata, hogy a nagy forróságra tekintettel Nyugat-Európában csökken a 
termés, és ez valószínűleg a magyar szőlőnek piacot is teremt, és árfelhajtó 
hatású. Látjuk – az árakra még egyébként vissza fogunk térni –, hogy ez sem 
következett be.  

Kérdezném az államtitkár urat, de ez igazából már a hegyközségre is 
vonatkozó kérdés, hogy az elmúlt két évben az a 40 milliárd forint 
keretösszegű támogatás borászati üzemek korszerűsítésére többek között, 
amit a kormány biztosított, hogyan hasznosult. Itt több esetben is említésre 
került, hogy a tárolókapacitások, illetőleg a hűtőkapacitás nem volt megfelelő, 
egyébként a korábban is jelentkező és rövid idő alatt nagy mennyiséget tárolni 
és feldolgozni kényszerülő gazdaság ezt a feladatot nem tudta ellátni. Tehát 
hogyan hasznosult, és erre egyébként – ha már ez is szóba jött, akkor – mi a 
további megoldás, milyen költségeket kellene biztosítani a jövőben, hogy még 
egyszer ilyen probléma ne forduljon elő?  

Dr. Brazsil Dávid főtitkár úrhoz fordulok. A Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa július végi szőlőárprognózisa összességében jelentősen magasabb 
átvételi árakat prognosztizált. Ugyan tudom, hogy ez nem egy intervenciós ár, 
tehát nem erről van szó, hanem ez valóban csak egy árprognózis, azért is 
használtam ezt a kifejezést, de ez a termelők többségét egyébként így utólag 
megtévesztette, illetőleg optimistán fordultak a jövőre vonatkozóan. Igazából 
ki a felelős ezért? Mert úgy gondolom, hogy egy nagyon durva hiba azzal 
hitegetni a termelőket, hogy itt magasabb árak lesznek, mint amit aztán a piac 
végül is diktált. Erre is szeretnék majd egyébként visszatérni végül.  

Még egy kérdés önhöz: több termelő számára nem világos, hogy mit 
tesz a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a gazdák érdekvédelme érdekében. 
Szeretném, hogyha ezt kifejtené, és jegyzőkönyvbe vennénk, mert akkor én 
tudom nekik mondani, hogy egyébként mik azok a konkrétumok, amiben – és 
hangsúlyozom, az érdekvédelemben – a tanács tud segíteni.  

Továbbmegyek, Hajdu Zoltán úrhoz fordulok. Említette, hogy 
többletkészletek mutatkoztak sok helyen, mint ahogy azt előzőleg várták, 
mondjuk a Kunsági borvidék termését alacsonyabbra prognosztizálták. Ez 
hogyan lehet? Zeisel Lászlótól, a Kunsági Borvidék Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának elnökhelyettesétől idéznék, ő említette, hogy a feldolgozók 
szeptember 21-én leállították az átvételt, ezt egyébként Soltvadkerten saját 
szememmel is láttam. Mi az oka ennek? Ki a felelős? És mit fognak tenni a 
jövőben annak érdekében, hogy ilyesmi ne forduljon elő?  

A tárolókapacitásról beszéltünk, hogy azt hogyan növeljük, ezt öntől is 
kérdezném.  

Az egész egyszerűen elfogadhatatlan, hogy itt önök azt mondják, hogy a 
sajtóból értesültek az alacsony szőlőárról. Hogyha ez így van, akkor ez…, nem 
minősíteném. Önöknek tehát szerintem előbb kellene tudniuk, hogy gondok 
vannak az ágazatban, mint a sajtónak, és nem tartom elfogadhatónak azt sem, 
hogy ezt a problémát nagyvonalúan azzal intézik el, hogy általában a nagyobb 



 17

terméshozamok miatt a gazdákat igazából nem érte kár. Én azt gondolom, 
hogy ez nem magyarázat, és egyébként ez egy durva általánosítás, nem lehet 
ebből kiindulni. Nagyon sok gazdának egyébként az adott körülményekre 
tekintettel nem volt magasabb a terméshozama, viszont lehet, hogy éppen a 
bornak a minősége vagy a szőlőnek a minősége – a cukorfokra gondolok 
elsősorban – számottevően jobb volt az elmúlt évekhez képest, a piac azonban 
ezt sem fizette meg.  

Akkor lassan a végére érek a kérdéseknek. Az elmúlt két évben a 
munkaigény és a minimálbér 23 százalékkal, a garantált bérminimum 
37 százalék felett nőtt, illetőleg a közterhek az elmúlt hét évben 66 százalékkal 
emelkedtek. Tudjuk nagyon jól, hogy a szőlő az egyik legmunkaigényesebb 
gyümölcs, problémák vannak az ágazatban a munkaerővel, illetőleg a 
munkaerőnek a megfizetésével és az ahhoz kapcsolódó költségekkel, és akkor 
még a gázolajról nem is beszéltem, aminek az ára most már 400 forint fölött 
jár. Ezt a termelők nem tudják beépíteni igazából az értékesítés során az 
árakba, és nagyon félő egyébként, hogy a termőterület így csökkenni fog, a 
kicsik kiszorulnak, a szőlőt kivágják, felhagynak ezzel a tevékenységükkel. Én 
ki merem mondani: sok helyen arra gyanakodnak, hogy a nagy felvásárlók 
kartelleznek az árakkal. Erre is szeretnék választ kapni, hogy ez így van-e, 
vagy miért gondolják az emberek, hogy így van.  

Akkor végezetül – kicsit hosszú voltam, bocsánat, de sok kérdés már 
hónapok óta bennem van, igazából ez augusztus óta élő kérdés – Hajdu 
Zoltánnak egy korábbi nyilatkozatára szeretnék utalni, amelyben kifejti, hogy 
relatív túlkínálat keletkezett sok szőlőfajtából, és „…meg kell érteni, hogy 
hiába nőnek a termelők költségei, ha a kész bor ára nem tud emelkedni. A 
kereskedelmi láncok a legnagyobb borászatok legkisebb áremelési igényét is 
visszautasítják. Márpedig a borász csak akkor tud többet fizetni az 
alapanyagért, ha a végterméket is drágábban, nyereséggel tudja 
értékesíteni…”. Énszerintem önök jól látják, vagy én el tudom fogadni ezt a 
gondolatmenetet, viszont akkor kérdezem, hogy mi a megoldás. Azért jöttünk 
most itt össze, hogy ha már problémákról is beszélünk – és nem akarom 
elbagatellizálni, mert itt számos pozitív és nagyon kedves dolog hangzott el 
ebben az értékelésben, de ha már a problémákról is beszélünk –, akkor 
próbáljunk keresni vagy találni megoldásokat, és nagyon örülök, hogy a 
kormányzat képviselői is itt ülnek, illetőleg hogy a hegyközségek részéről is itt 
vannak a szakemberek és a kormányzat részéről a területért felelős 
politikusok.  

Ezekre a kérdésekre szeretnék akkor most választ kapni. Köszönöm, 
hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Csak tisztázni szeretném, vagy inkább 

tájékoztatni a képviselő urat, hogy az a pillanatnyi felvétel, amelyet úgy látott, 
hogy Soltvadkerten a szőlő átvétele szünetelt, az önöknek, kívülállóknak talán 
megtévesztő lehetett. Azoknak a gazdáknak a részére szünetelt, akiknek nem 
volt szerződésük, és nem volt előre leegyeztetett beszállítási időpontjuk; 
akiknek ilyen volt, azoknak természetesen nem szünetelt, ugyanis a 
szőlőfelvásárlók döntő többsége még azoknak a gazdáknak a szőlejét is 
fogadta, akik minden bejelentés nélkül egyszer csak megjelentek eladóként. 
Egyébként én nagyon örülök annak, hogy a Jobbik-frakció ott a térségben járt, 
és a médiában megjelent képek alapján jelentős mértékben hozzájárult a 



 18

fogyasztásával a hazai borkészletek csökkentéséhez (Derültség.), külön örülök 
ennek, hiszen láttuk, hogy itt görgetett tételek is vannak.  

Kérdezem az asztalnál ülő képviseleti szervek vezetőit, hogy hozzá 
szeretnének-e szólni az eddig elhangzottakhoz. (Dr. Kiss István jelzésére:) 
Igen, megadom a szót, parancsoljon! 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Kiss István vagyok a Magyar Szőlő- és 
Bortermelők Szövetségétől, köszöntök mindenkit! A helyzetértékeléssel vagy a 
szüretértékeléssel kapcsolatosan, azt hiszem, az talán nem hangzott el, hogy 
alaposan helytálltak a szőlőtermelőink. Azt biztos hallottuk, igen, többször is, 
hogy a mennyiségben nagyon jó évet zártunk, de minőségben is lekövethető 
ez, és valóban nagyon jó minőségű szőlőt tudtak a felvásárlóink – a 
tagvállalataink a felvásárlók körét bővítik – kapni, és ezzel, ahogy elhangzott, 
elég komoly feladatokat is adtak a felvásárlóknak, és azt hiszem, hogy a 
feladatok sora ezzel, hogy felvásároltuk, és ezekkel a nehézségekkel, de 
betároltuk a szőlő nagy részét, azt gondolom, még nem ért véget, hiszen ezeket 
piacra is kell hogy vigyük.  

Az árral kapcsolatosan: feltétlen a kereslet-kínálat határozza meg, 
amiben én azt látom, hogy a kínálat most láthatóan egy nagyobb mértékű lesz. 
Én azt gondolom, akkor lehet alakítani ezt az aránypárt, hogyha a keresletet 
tudjuk valahogy növelni, és itt csatlakoznék az előttem szólókhoz. Olyan 
programokat kellene finanszírozni, támogatni, és nyilvánvalóan az önerőnket 
is hozzátenni ehhez, amelyekkel a mindennapok borát is meg tudjuk már 
lódítani, nemcsak megtartani ezt a szintet, hanem növelni, ugyanis én úgy 
gondolom, illetve mi úgy gondoljuk, hogy ez valóban nem egy abszolút 
csúcspontja a szőlőtermesztésnek, hanem egy trendnek az egyik állomásánál 
vagyunk, és ezek a szerkezetátalakítással létrehozott új felületek, ezek nagyobb 
mennyiséget fognak nekünk produkálni, és ezekkel a környezeti viszonyokkal, 
amelyekre most már számíthatunk, azt gondolom, állandósulhat ez a nagyobb 
mennyiség, illetve ez a kiváló minőség.  

Na most, azzal a nagy mennyiséggel felmerül egyrészről a tárolás 
problémája. Erre valóban megtörtént a 40 milliárdos kiírt pályázat, annak 
éppen a közepében vagyunk, tehát azt gondolom, hogy most történtek meg a… 
Gondolom, nem hozzám intézte ezt a kérdést, de a tapasztalásokról csak 
annyit, hogy nem olyan régen jöttek meg a határozatok, most kezdtek hozzá 
ezeknek a beruházásoknak, úgyhogy ez valószínűleg a következő évben fog 
realizálódni. Én azt gondolom, hogy ezt így akkor helyesen látta a kiíró, hogy 
erre szükség van; egy újabb kiírás is van, úgy tudom, mostanában fog majd 
megjelenni… 

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

…, vagy már meg is jelent… 
 
ELNÖK: Megjelent 10 milliárd forintos kerettel.  
 
DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): 

…10 milliárdos kerettel. Ez, megint csak azt gondolom, hogy hasznos és 
szükséges, mert talán most fogjuk utolérni magunkat, már úgy értem, hogy a 
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szőlőtermesztési potenciál növekedéséhez a tárolókapacitásunk is hozzá fog 
igazodni. És akkor még onnantól kezdődik az, hogy hogyan tudjunk 
értékesíteni, ez pedig egy többrétű feladat lesz.  

A minket megterhelő feladatok nemcsak fizikálisan jelentettek 
problémát, hanem finanszírozási oldalról is, azzal együtt, hogy most még a 
piac az – úgymond – ingyen pénzen ül, azért ez már nagymértékben fog 
csökkenni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha ezek a tendenciák folytatódni 
fognak, akkor ebben az ügyben is kell majd lépni, és majd ebben is valamilyen 
megoldást kell hogy találjunk.  

Összefoglalólag csak annyit még egyszer, hogy tehát ez a nagy 
mennyiség érdekes mód nagy minőséget is hozott, ez pedig nem feltétlenül a 
mostani szüretnek lesz a problémája, hanem hogyha nem leszünk ügyesek, 
akkor majd a következő szüretnek lesz inkább nagyobb problémája. 
Összességében ennyit. Hogyha Tokajról majd érdekes lesz, akkor majd arról 
később.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Van-e esetlegesen további hozzászóló? 

(Jelzésre:) Parancsolj, Barátossy Gábor! 
 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Igen, köszönöm 
szépen, elnök úr. Én csak annyiban szeretnék hozzászólni a kérdéshez, hogy 
hozzánk, a NÉBIH-hez – mint az ágazatban folyó piaci versenyhelyzet 
tisztességes kézbentartásáért is felelős hatósághoz – is eljutottak a szüreti 
időszakban olyan észrevételek, amelyek az egyes felvásárlásoknál lévő 
problémákra hívták fel a figyelmet. Többek között a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsától is kaptunk ilyen információkat, és mi is végeztünk ellenőrzéseket, 
és mi is azt állapítottuk meg, hogy a felvásárlók tulajdonképpen a 
szerződésben előírtnál nagyobb mennyiségeket vettek át, és a jelentkezett 
többletkészletek vagy többlettermés esetében csak és kizárólag azoknak az 
esetében voltak problémák a felvásárlásokkal, amelyekre szerződések nem 
voltak. Köszönöm szépen.  

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

Gyula jelzésére:) Igen, igazgató úr! 
 
FÖLDESI GYULA igazgató (Soós István Borászati és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium és Szakközépiskola): Tisztelettel köszöntöm a bizottság 
tagjait! Földesi Gyula, a borászati iskola igazgatója vagyok. Ne menjünk el a 
pozitívumok mellett! Én úgy gondolom, hogy a HNT tényleg megpróbálta 
végre egy kicsit rendezni ezt az ágazatot. Mindenhol vannak természetesen 
problémák, és a problémák kibeszélése és a problémák fókuszba helyezése 
elindíthat egy megoldást. Én is azt tudom mondani, hogy ha volt szerződés, 
akkor minden további nélkül sikerült a felvásárlást megoldani, a saját jó 
példámat hadd mondjam el, hiszen Szigetcsépről, az Alföldről adtuk el a 
szőlőnket, és felvásárolták, de megfelelő módon kellett ezt egész évben 
kezelni. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon fontos a tudatosságnak a rögzítése 
a termelők irányába, ne ad hoc jelleggel próbáljunk menni, hanem igenis fel 
kell hívni erre a figyelmet. Itt a HNT-nek biztos hogy szerepe van, elindult ez a 
munka, ezt azért ne felejtsük, és emeljük ki! 
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Elhangzott itt az, hogy a promóció. Csak tisztelettel érdeklődőm – 
valószínűleg nem vagyok tájékozott benne –, de nagy hátrány az, hogy a 
bormarketing, az erre fordítható pénzek nem tudom, most hol vannak, mert 
ebben azért csak kellene egy olyan stratégiát folytatni, és az elhangzottak 
alapján az látszik, hogy ebben akár a hazai piacon, akár nemzetközi piacon egy 
nagyon tudatos munkát kéne elvégezni, és hogyha most még mindig ott 
tartunk, hogy ez a turisztikai irodánál van, akkor nem biztos, hogy ebből a 
szakma megfelelő módon tud kijönni.  

Én úgy gondolom, hogy a pályázatok kapcsán, amelyek jelen 
pillanatban be fognak indulni, tudatosan, megint csak tudatosan kellene a 
borász kollégáknak végiggondolni azt, hogy mit lehet esetleg változtatni, mert 
valóban, a hűtőenergia, a tárolókapacitás kialakítását nagyon tudatosan át 
kellene gondolni, mert ahogy itt elhangzott, erre kell felkészülnünk.  

A szakma, én úgy gondolom, fejlődött, hiszen ezek a jó termések azt 
mutatják, hogy az oktatásban, a szakmai képzésben, a felnőttképzésben 
megjelenő plusztudás megjelenik most már a termelésben, és ez nagyon jó, és 
ez nagyon jó irány, erre kell menni, erre azért mindenféleképpen energiát kell 
fektetni. És – hogy a saját vonalamat is védjem – nagyon sok esetben az 
látszik, hogy a szakember-utánpótlással nagyon-nagyon nagy problémák 
vannak, és itt most nemcsak az egyszerű kétkezi szőlőmunkásról beszélek, 
hanem a technikusképzésről, ami ennek az egész szakmának az ütőerét jelenti, 
hogy ott olyan emberek legyenek, akik jól felkészülten, nagyon gyorsan 
lereagálva a változásokat megfelelő megoldásokat tudnak kialakítani, és a bor 
minőségének a javítását szolgálják a tevékenységükkel. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nem látok több jelentkezőt 

(Senki nem jelentkezik.), akkor most adnám meg újra a szót az előadóknak, 
felosztva egymás között a kérdésekre adott választ, illetve képviselőtársam 
címezte azokat, tehát adott egy kis könnyebbséget ebben. A helyettes 
államtitkár úrral kezdjük.  

Válaszok, reflexiók 

Tarpataki Tamás 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Akkor én is sorrendben mennék, és nem 
különösebben szeretném szaporítani a szót.  

A származási bizonyítványok beadási határideje november 30-a. Addig 
még el fog telni egy kis idő, véleményünk szerint ezek rendben be fognak 
érkezni, úgy gondolom, hogy korábban sem volt ezzel különösebb probléma. 
Gondolom, hogy a szakmaközi szervezet részéről is fognak erre reagálni, erről 
többet én nem kívánok mondani. 

Hogy mennyi lesz idén az alapbor? Egyrészt szeretnék még visszautalni 
arra, hogy emlékeim szerint én is utaltam rá, hogy nyilván a nagy bortermelő, 
szőlőtermelő-bortermelő országok jelenlegi terméseredménye tavalyhoz 
képest valóban 15-30 százalékkal eltérő, az ötéves átlaghoz képest viszont 5-
10 százalékkal az én papírom szerint, tehát mondjuk hogyha azt mondjuk, 
hogy egy átlagos termés vagy egy jó átlagos termés, akkor nyilván megfelelően 
közelítjük a jelenlegi helyzetet.  



 21

Hogy mennyi lesz idén nálunk az alapbor? Nekem egy október 10-ei 
hivatalos állapotom van, erre vonatkozott ez a 3,5 millió hektoliteres összes 
borászati termék, ebben benne van a must is. Hogyha felszorozzuk a szüretelt 
területet azzal a termésátlaggal vagy közel azzal a termésátlaggal, amilyen 
számmal most rendelkezünk – de még egyszer mondom, hogy ez csak egy 
közelítő érték –, akkor ennél nagyobb mennyiséget fogunk kapni. Tehát itt 
körülbelül 5 millió mázsa szőlőt fogunk leszüretelni, vagy akár annál is 
valamivel többet, amiből mondjuk egy 4 millió hektoliter alapbor keletkezhet, 
de ez most tényleg csak egy nagyon-nagyon nagy becslés itt a részemről egy 
gyors fejszámolással vagy számológépes számolással. Hivatalosan azt tudom 
mondani, hogy az október 10-ei állapot szerinti termelésbecslés 3,5 millió 
hektolitert vetít előre, hogyha ennél valamivel több lesz, és – amint hallottuk 
– jobb minőségben, akkor csak örülni fogunk neki.  

Azt, amit a főtitkár úr elmondott, hogy 30-40 centért vásárolják a lédig 
földrajzi jelzés nélküli borokat literenként, nyilván tágabb kontextusban kell 
nézni, és itt rengeteg szó esett a szőlőfelvásárlási árakról, a borfelvásárlási 
árakról, az exportárakról, az importárakról. Nyilván egy áralkuban amelyik 
félnek erősebb az alkupozíciója, az diktál. Általános megoldásként csak az 
szolgál erre, hogy ha a gyengébb fél alkupozícióját próbáljuk valamilyen 
módon erősíteni, és ezzel szeretnék megágyazni majd néhány későbbi 
gondolatomnak, hiszen az állam nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen 
módon árakat megszabjon.  

Sok területen van le nem szüretelt szőlő, ez az elnök úr részéről és a 
képviselő úr részéről is felmerült. Ebbe sem szeretnék különösebben 
belemenni. Pontos adatunk nincsen arról, hogy mennyi szőlőt nem szüreteltek 
le, és hogy milyen okokból, tudomásom szerint ilyen adatgyűjtés, hivatalos 
adatgyűjtés ilyen szempontból nincsen. Hogyha több száz mázsáról beszélünk, 
akkor is hogyha azt mondom, hogy idén várhatóan több mint 5 millió mázsát 
fogunk leszüretelni, akkor ez összességében semmiképpen sem mondható egy 
nagy mennyiségnek.  

Hozzánk a muslicával, illetve az ezzel kapcsolatos rothadásos, illetve 
savanyúerjedéses jelenséggel kapcsolatban nem jutott el hivatalos információ, 
nem hivatalos információként inkább olyanról tudunk, ahol emiatt korábban 
leszüretelték a szőlőt, és ezért mustjavításra lesz szükség – nyilván savanyúbb 
a szőlő, amikor korábban leszedik, és emiatt a javítására lesz szükség. Még 
egyszer mondom: tömeges mennyiségben tőkén maradt szőlőről nem 
beszélhetünk. Nyilván minden évben marad valamennyi szőlő a tőkén 
különböző okokból kifolyólag, akár technológiai hiba, akár valamilyen 
betegség, helyi jelenség okán. Hogyha ez válasz volt a képviselő úr részére, 
akkor a tőkén maradt szőlőkkel kapcsolatban… (Dr. Steinmetz Ádám: Igen.) 

Itt szeretném hangsúlyozni azt is, ami nagyon sokszor elhangzott már 
itt az asztal körül, hogy a rendezett szerződéses kapcsolatok azért alapvetően 
– alapvetően! – biztosítják a leszüretelt szőlő átvételét. Hallhattuk azt is a 
szakmaközi szervezet részéről, hogy akik rendelkeztek szerződéssel, azok 
estében inkább az volt a jellemző, hogy még azon felül is átvettek a 
feldolgozók, nemhogy visszatartottak volna, és amely esetben nem teljesítette 
a feldolgozó az átvételi szerződésben foglaltakat, abban az esetben pedig a 
HNT fellépett ellene.  

Megkerestük közben – nagyon szépen köszönöm Gál Péter 
kollégámnak – Feldman Zsolt nyilatkozatát, amelyet a szüret előtt tett, illetve 
van előttem egy adatsor. Konkrétan Feldman Zsolt államtitkár úr azt mondta, 
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hogy Nyugat-Európában alacsonyabb lehet idén a termés az átlagosnál. 
Előttem vannak az augusztus eleji hivatalos nyugat-európai termésbecslések, 
mondanám sorban: az elmúlt öt év átlaga Franciaország esetében 44,7, 2018-
ra becsült 39-40, tehát ez alatta van; Olaszország 49,4, 2018-ra becsült 45-47, 
ez is alatta van; Spanyolország 43,4, becsült 41-42, ez is alatta van; 
Németországban az elmúlt öt év átlaga 8,9, a 2018-ra becsült 7-8. Azt 
gondolom tehát, hogy az államtitkár úr abban az időpillanatban az akkori 
becslésadatokból kiindulva azt mondta, hogy alacsonyabb lehet a termés, és 
ennél többet nem mondhatott. (Dr. Steinmetz Ádám mutat valamit 
Tarpataki Tamásnak.) Igen. (Dr. Steinmetz Ádám: Erről beszélünk.) Nem 
győzőm hangsúlyozni, hogy ha bárki elé odateszik augusztus elején a nyugat-
európai termésbecsléseket, akkor abból mást nem mondhatott, mint azt, amit 
mondott, úgyhogy azt gondolom, hogy… Nem tudom, ezzel nem jutunk 
előrébb valószínűleg, igen. Jó. 

A borászati üzemek korszerűsítése intézkedés kapcsán: ez nem az én 
kompetenciám, úgyhogy magvas megállapításokat ebben a tekintetben nem 
szeretnék tenni. Mi is örömmel tekintünk a januártól újranyíló lehetőség elé, 
és nagyon fontos, hogy megfelelő tároló- és hűtőkapacitások álljanak 
rendelkezésre, ugyanis – ezt hallhattuk a főtitkár úrtól – míg Európára 
alapvetően az jellemző, hogy alacsony készletek, készletszintek vannak vagy 
nem keletkeztek 2017 után, Magyarországon egy picit más a helyzet, hiszen 
nekünk tavaly is a nyugat-európai átlaghoz képest jobb termésünk lett, nem 
volt különösebben jó a ’17-es év, de hogyha európai összehasonlításban 
nézzük, akkor Magyarország még relatíve jól járt, tehát nálunk azért 
magasabbak a készletek vagy magasabbak voltak a készletek, mint Nyugat-
Európában átlagban, és nyilván ez a jövőre is kihat. Most tehát egy jó 
termésnél viszont feltehetőleg a tárolókapacitások azért jelentős mértékben ki 
lesznek használva. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Főtitkár úr! 

Dr. Brazsil Dávid 

DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor a kérdések. A HNT termésbecslését a 
beérkezett adatok alapján módosítottuk, és az idei évre körülbelül 5,5 millió 
tonna szőlő termését vetítjük előre, amiből durván legalább olyan 3,5-
3,8 millió hektoliter bort lehet előállítani, tehát ez az első.  

Az idei évben – összehasonlítottuk a tavalyi év hasonló adatával – a 
származási bizonyítványok kikérése nagyon jó ütemben halad, tehát a 
november 30-ai határidőig a szőlőtermelők döntő többsége ki fogja kérni a 
származási bizonyítványt. Itt borvidéki eltérések vannak, vannak borvidékek, 
különösen ott, ahol felvásárlók vannak, ahol ez gyorsabb ütemben történik, 
jellegzetesen a Duna-Tisza közi területeken, ahol a három borvidék területén 
sokkal nagyobb a feldolgozottsági szint, de vannak borvidékek, ahol több a 
kistermelő, aki saját magának dolgozza fel a borát, és most jutott ahhoz a 
lélegzetvételhez, hogy ment kikérni a származási bizonyítványokat. Ezzel 
kapcsolatban a határidőkről egy közleményt adtunk ki a termelők részére, 
tehát mindenki pontosan tudja, hogy milyen határidőig kell a származási 
bizonyítványokat kikérnie.  

Mielőtt a képviselő úrnak a kérdésére válaszolnék, én egyetlenegy 
dolgot szeretnék mondani, hogy szerintem aki itt a teremben ül, mindenki egy 
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irányban dolgozik, tehát nekünk a célunk egyértelműen az, hogy a 
szőlőtermelők és a borászatok, tehát a teljes szőlő-bor vertikumban dolgozók, 
beleértve szőlőtermelőket és a borászatokat is jövedelmező és fenntartható 
szőlő-bor ágazatban tudjanak dolgozni, és kiszámítható szőlő-bor ágazatban 
tudjanak dolgozni.  

A 40 milliárd forintos támogatással kapcsolatban én csak azt szeretném 
mondani, hogy számos pincészetet ismerek, amely az idei szüretre meg 
szerette volna valósítani a beruházását, és a beszállítókkal olyan szerződést 
kötött, hogy július végére, augusztus első dekádjára befejezik a beruházást, 
ezzel szemben a szüret addigra már javában zajlott. Beruházási oldalról az 
egy-két hét nagyon komoly dolog egy beszállítónál is, főleg a nyári időszakban, 
amikor a szabadságolások, s a többik vannak, tehát a pincészetek igenis 
dolgoztak azon, hogy erre a szüretre felkészüljenek, de több olyan pincészetet 
tudunk, amely ezt nem tudta időben befejezni, hiszen a vártnál korábban 
kezdődött meg a szüret. És azért azt is szeretném elmondani, hogy azért 
néhány pincészet esetében GINOP-forrásokból valósultak meg beruházások.  

A tárolókapacitások tekintetében viszont azok is alapvetően 
emelkednek, de természetesen minden pincészet alapvetően a piaci 
lehetőségeihez viszonyítva tárolt be, és amit elmondott Kiss István elnök úr is, 
azt én is szeretném aláhúzni, hogy a pincészetek sokszor erőn felül is átvették 
a szőlőt a termelőktől, és ténylegesen volt olyan, hogy leállt egy pincészet, de 
nyilatkozatokban is elmondtuk, hogy nagyon sokszor azért álltak le a 
pincészetek, hogy a szükséges fejtési munkákat el tudják végezni, hogy utána 
újra át tudják venni a szőlőt a termelőktől.  

A szőlőárprognózissal kapcsolatban a nyilatkozatok tekintetében mi 
minden nyilatkozatunkban jeleztük azt a termelők részére, és a hivatalos 
sajtóközleményeink és megnyilvánulásaink is felhívták a figyelmet arra, hogy 
ezek az árak, amelyek voltak, középárak, nem adott ügyletekre vonatkoznak, 
hanem a teljes időszakra, és ezt egy ökonometrikai képlettel határoztuk meg. 
Itt szeretnék visszautalni arra, amit a helyettes államtitkár úr is elmondott: mi 
az összes nagy európai bortermelő ország szakmai szervezetével felvettük a 
kapcsolatot, és megerősítették azokat az adatokat, amelyeket az Európai 
Bizottság is közzétett és amelyekre a helyettes államtitkár úr hivatkozott. 
2018 augusztusa elején tehát, amikor a szüret elkezdődött, mindenki 
alacsonyabb terméshozammal számolt, és akkor nem látszott az, amit nagyon 
nehéz kiszámítani, hogy a szárazság, ami Európát sújtotta, milyen hatással 
lesz a szőlőnövényre, és alapvetően mindenhol megérkezett időben az 
életmentő csapadék. Ezt az egyet nem tudjuk kiszámítani, hiszen a szőlő, 
illetve a bor, a szőlőpiac alapvetőn a mezőgazdasági ágazat, a bor is 
mezőgazdasági terméknek van nyilvántartva az Európai Unióban, nem pedig 
élelmiszeripari terméknek.  

A HNT érdekvédelme. Pont a piacszervezési intézkedés kapcsán 
kollégámmal, Hajdu Zoltánnal több esetben léptünk fel pincészetekkel 
szemben, amikor egyoldalúan szerették volna a szerződéseket módosítani. 
Például a Mátrai borvidéken a NÉBIH segítségével, vele együttműködve 
nagyon sikeresen léptünk fel, és a termelők a mai napig visszajelzik azt, hogy 
köszönik szépen a HNT erőteljes fellépését, mert érezték. Egy rendszer első 
elemeinél vagyunk, és már a második évben ilyen pozitív eredményekről 
tudunk beszámolni. Biztos az, hogy ennek hosszú távon még egyértelműbb 
lesz a hatása.  
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Egyetlenegy dolgot engedjenek meg, engedjen meg, képviselő úr, hogy 
a munkaerőre vonatkozó kérdésére én is adjak egy előzetes választ! Az a 
termelési rendszer, amelyben sok termelő termeli a szőlőjét, amit 
hagyománynak tekintünk, az sok esetben megszokás. Egy forradalom, egy 
gépesítési forradalom előtt állunk, és ebben látszik az, hogy nagyon nagy 
beruházásokra van szükség a szőlőtermesztésben, viszont azokat át kell majd 
gondolni, hogy azokat a beruházásokat hogyan valósítsuk meg. Éppen ezért 
mi a kormányzatnak minden olyan elképzelését támogatjuk, amely a gépkörök 
létrehozását biztosítja, hiszen olyan eszközökről van szó, amelyeknek az 
amortizációs költsége nagyon magas, nagyon nagy beruházási igényt vetnek 
fel, és az lenne a cél, hogy több család álljon össze egy-egy nagy értékű eszköz 
megvásárlására, hiszen így lehet nagyon sok tekintetben az Európai Unióra 
jellemző árversenyben helytállni.  

Egyetlenegy dolog még, az elnök úr többször beszélt a Drosophila 
suzukiiról. Csak nagyon röviden jelezném, hogy a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa október 25-én a Magyar Borakadémiával és a Juniborral közösen egy 
konferenciát szervezett, és az egyik szekcióülés kimondottan a Drosophila 
suzukii elleni védekezésről szólt. Az innováció, a legújabb tudományos 
kutatások kapcsán tehát próbáljuk elősegíteni azt, hogy azok minél hamarabb 
megjelenjenek a termelésben, és hogy a termelőkhöz minél hamarabb 
eljussanak ezek az információk.  

Hogyha az elnök úr megengedi, akkor Hajdu Zoltán úr folytatná. 
 
ELNÖK: Igen, parancsolj, Zoltán! 

Hajdu Zoltán 

HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa): Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem a képviselő úr minden 
kérdésére válaszolni, kérem, hogy ha valamelyiken átsiklottam, akkor azt 
nyugodtan ismételje meg.  

Az első hozzám intézett kérdés a Kunsági borvidékkel kapcsolatos, hogy 
szeptemberben a feldolgozók leállították az átvételt. A Kunsági borvidék azért 
is nevezhető egyedinek talán a borvidékek, illetve az idei szüret tekintetében, 
mert tudomásom szerint ez volt az a borvidék, ahol a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa elnöke már hónapokkal a szüret előtt egyeztetést kezdeményezett, és 
nemcsak kezdeményezett, hanem folytatott is a meghatározó felvásárlókkal 
annak érdekében, hogy a szüret minél rendezettebb viszonyok közepette 
zajlódjon le. Korábban talán a helyettes államtitkár úr említette, hogy 
vélhetően egy átmeneti időszak volt a felvásárlás leállítása, hozzánk sem a 
hegyközségi szereplőktől, sem máshonnan nem érkezett olyan jelzés, ami egy 
ilyen egységes leállásra vonatkozott volna.  

Azt tudom mondani itt is, illetve majd a későbbiekben is, hogy minden 
olyan jelzésre, ami a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához konkrétumokkal 
érkezik be, hogy ki hol mit lépett, mit cselekedett vagy milyen szerződéses 
kötelezettséget vagy bárminemű szabályt sértett meg, azok ellen fel tudunk 
lépni. Ha csak annyi érkezik hozzánk, hogy nem veszik meg tőlem a szőlőt, az 
gyakorlatilag egy kezelhetetlen helyzet, hiszen a HNT nem tud szőlőt 
felvásárolni, de ha tudna, akkor is tudnia kellene, hogy kitől milyen feltételek 
mellett milyen szőlőt. Én úgy gondolom, hogy ha volt ilyen leállás, akkor ez 
csak átmeneti lehetett, hiszen akár a termelői panaszokat, megkereséseket, 
akár a HNT különböző fórumainak a hegyközségi szintű vagy akár borvidéki 
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szintű fórumait, akár a szakmaközi bizottság októberi ülését nézem, nem jött 
olyan jelzés, hogy itt valamilyen komolyabb piaci zavar következett volna be. 
Ettől függetlenül nem zárom ki, hogy akár itt, akár a későbbiekben 
tárgyalandó kérdéseknél a termelő hátrányos helyzetbe került, ami rá negatív 
hatással volt, ugyanakkor azt is kell látni, hogy bármilyen folyamatot nézünk, 
ha egy folyamat száz résztvevője közül 99 eredményesen bonyolítja le a maga 
ügyletét, és egy van, aki problémába ütközik, a 99 eredményes ágazati 
szereplő közül vélhetően senki nem fog felszólalni azért, hogy igen, sikerült 
megfelelő módon, rendezetten lebonyolítanom az értékesítést, nyilván az az 
egy fog panaszkodni, és ő joggal, de nem szabad, hogy akkor úgy tekintsük ezt 
a folyamatot, hogy az nem megfelelően zajlott le.  

Hogyan növeljük a tárolókapacitást? Igen, erre jelen pillanatban a 
Vidékfejlesztési Programból biztosított támogatási lehetőség nyújthat 
fedezetet. Elméletileg a nemzeti borítékon, tehát az úgynevezett piaci alapú 
támogatások között is van egy gépbeszerzési támogatási lehetőség, ágazati 
döntést igényel, hogy ezt az intézkedést hatályba kívánják-e léptetni az ágazat 
szereplői, illetve a minisztérium, de ez az összegét tekintve azért kisebb forrást 
biztosítana, mint a Vidékfejlesztési Program keretében januártól megnyíló 
támogatási lehetőség. Itt a felhívás hatályos, megjelent, azon adott esetben az 
irányító hatóság tud még módosítani, illetve esetleg szűkíteni, ugyanakkor azt 
is látni kell, hogy nem biztos, hogy ezek az adminisztratív eszközök azok, 
amelyeket alkalmazni kell, tehát szűkíteni kell a támogatási lehetőséget, hogy 
konkrétan mire lehet felhasználni ezt a forrást. Alapvetően a piacnak és az 
ágazati szereplőknek kell megítélniük, hogy milyen beruházásokra kívánják 
fordítani az igénybe vett támogatást. A termelő nem kötelezhető arra, hogy 
csak egy adott beruházásfajtára koncentráljon, amikor a megjelentetett, 
érvényes felhívás bővebb lehetőségeket tartalmaz számára.  

Az előadásomban valószínűleg nem fogalmaztam pontosan, ez egy 
félreértés: én nem azt mondtam, hogy a sajtóból értesültünk arról, hogy 
alacsonyak a szőlőárak. A sajtóban ez jelent meg elsősorban mint probléma a 
szürettel kapcsolatban. A szőlőárprognózist a HNT idén emlékeim szerint 
július 20-án tette közzé, tehát korábban, mint az elmúlt évben, és 
értelemszerűen ez volt az, ami elsősorban felkeltette a sajtó figyelmét, illetve 
az első termelői panaszok is a meghirdetett árak és a valós árak közötti 
különbségre koncentráltak. A főtitkár úr elmondta, hogy egy matematikai 
képlet alapján teszi közzé, illetve határozza meg a HNT az árprognózisban 
szereplő árakat, az összes lehetséges fórumon, sajtóközleményben, de hogyha 
magát ezt a dokumentumot, amit a HNT a honlapján közzétett, az árprognózis 
dokumentumát megnézi valaki, rögtön a bevezetőjében ott van, hogy ezek az 
árak milyen adatok figyelembevételével, milyen tényezők figyelembevételével 
születtek meg, nem kötelező árak.  

Azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban az árprognózisnak maga a 
közzététele is vitatható az Európai Bizottság részéről, hogy ez most az 
árrögzítés eszközének minősülhet-e, mi úgy látjuk, hogy erre az ágazat 
egyértelműen igényt tart, ez orientálja a piaci szereplőket, akár a termelőket, 
akár a felvásárlókat, és ennek már 2017-ben is pozitív hatásai voltak. Úgy 
látjuk, hogy erre szükség van, ezért a HNT közzétette, és amennyiben nem 
kapunk ezzel teljesen ellentétes értelmű tájékoztatást a brüsszeli Bizottságtól, 
akkor közzé fogjuk tenni a jövőben is. De ahogy említettem, minden 
lehetséges fórumon felhívtuk a figyelmet, hogy ez nem azt jelenti, hogy 
minden egyes termelőtől ezen az áron fogják megvásárolni a szőlőjét, ez egy 
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átlagárprognózis, ebben benne vannak a prémiumszőlőt termelők is, akik 
hosszú éve stabil partnerei egy felvásárlónak, és benne van azoknak az ügyleti 
ára is, akik az utolsó pillanatban éppen hogy el tudják adni a szőlőjét. És 
ahogy említettem, nem tudunk azonnali adatokkal dolgozni az árak 
meghatározásánál, azért hangsúlyoztam a készletfelmérés eredményét és a 
termésbecslés eredményét mint két meghatározó tényezőt, ezek 
értelemszerűen időben korábbi és sajnos 2018-ban később jelentősen változó 
adatok voltak, itt elsősorban a termésbecslésre gondolok.  

Kiss István úr is utalt már arra, hogy a kereslet és a kínálat az, ami 
alapvetően meghatározza a piaci viszonyokat és az árakat. Értelemszerűen 
hogyha mi egy adott keresleti szinttel és egy adott kínálattal kalkuláltunk az 
árak meghatározásánál, és a későbbiekben kedvezőtlen elmozdulás történt 
ezekben, azt már nem tudja az árprognózis lekövetni, de ismét csak azt tudom 
mondani, hogy ennek van egy pozitív orientációs hatása annak ellenére, hogy 
nem intézményi, tehát nem kötelezően alkalmazandó ár, amire nemcsak a 
HNT nem lenne jogosult, egy ilyen árszabályozás alkalmasára, de az 
Agrárminisztérium sem. 

Említette a képviselő úr, hogy nem tudja elfogadni azt a magyarázatot, 
hogy a magasabb terméshozam ellensúlyozza az árcsökkenést. Ismét csak arra 
tudok utalni, hogy intervenciós lehetőségek hiányában a piaci kereslet és a 
piaci kínálat az, ami meghatározza a szőlő, illetve a bor árát. A szőlőár 
alapanyagár, akármennyire nem tetszik, ezt tudomásul kell venni, az 
alapanyagár pedig nem szakítható el a végtermék árától. A végtermék ára 
sajnos közel sem emelkedik vagy emelkedett olyan mértékben, illetve nincs 
azonos szinten, ami lehetővé tenné, hogy valóban akkor ne egymás kárára, 
hanem kölcsönös előnyök mellett érvényesíthető legyen egy magasabb 
felvásárlási ár a szőlő tekintetében.  

A költségnövekedést a termelők nem tudják beépíteni az árakba. Ez 
sajnos igaz, ezzel maximálisan egyet kell értsünk.  

Elhangzottak mennyiségi adatok a külkereskedelem tekintetében, 
amelyek nagyon pozitívak, azt ugyanakkor látni kell, hogy sajnos ha a 
borexport értékét is megvizsgáljuk, akkor az sajnos közel sincs arányban azzal 
a növekedéssel, ami a mennyiségek terén jelentkezett, sőt itt inkább visszaesés 
van, tehát többet adunk el alacsonyabb áron.  

Kartelleznek a nagy felvásárlók. Természetesen ez is felmerül, hiszen 
mindig könnyebb valamilyen rosszindulatú mesterkedést gyanítani akkor, 
amikor tiszta közgazdasági tényezőkkel is indokolható az alacsony vagy 
alacsonynak tekintett szőlőár. Kizárni természetesen nem lehet, hogy 
egyeztetnek egymással a felvásárlók, de hogyha arról beszélünk, hogy…, tehát 
azért egy zárt országon belül az, hogy ne legyen információja egy felvásárlónak 
arról, hogy más borvidéken ugyanazt a fajtát mennyiért vásárolják fel, az 
elkerülhetetlen, és nem is biztos, hogy az a cél, hogyha kevesebb információ 
áramlik az ágazatban. 

Utalt a képviselő úr egy nyilatkozatomra, hogy a bortermelők nem 
tudják a kereskedelem terén érvényesíteni azokat az áraikat, amelyek lehetővé 
tennék a szőlőár-emelkedést is. Igen, a megoldás mindenféleképpen az, 
amiről már a főtitkár úr is beszélt. A hazai fogyasztás nem képes jövedelmező 
szinten – csúnya szóval – eltartani a jövedelmező szőlő, illetve a jövedelmező 
bortermelést, mindenféleképpen a külpiacok felé kell megmozdulni. Vannak 
biztató jelek, a rendelkezésünkre álló igen-igen korlátozott forrásokból, úgy 
gondoljuk, sikerül hatékonyan képviselni a magyar bortermelők érdekeit, a 
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V4-országokban, tehát a környező országokban rendezett üzleti jellegű 
borbemutatók, amelyek szervezésében a HNT részt vesz, vagy amelyeket saját 
maga valósít meg, azok eredményesnek tűnnek, de látni kell, hogy a 
versenytársaink nagyságrendekkel nagyobb összegeket fordítanak a 
nemzetközi piaci pozícióik kiépítésére. Mindenféleképpen emelni kell a 
külpiaci mennyiségeket, és meg kell fordítani az ártendenciát is, amit az 
előbbiekben említettem, hogy egyelőre csökkennek az exportáraink. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A helyettes államtitkár úr jelezte, hogy tenne még 

egy rövid hozzászólása.  

Tarpataki Tamás kiegészítése 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban egy rövid, csak egy kis megerősítés vagy 
egy kis kontextusháttér ahhoz, hogy hogyan működik mondjuk az árprognózis 
a szakmaközi szervezet részéről, vagy a szerződéses kapcsolatok kezelése. A 
szakmaközi szervezet az az európai uniós jogi szempontból is kitüntetett 
forma, amely bizonyos versenyjogi kivételeket élvez, éppen ezért van óriási 
szerepe az ágazati önszabályozásban. Az állam nem mondhatja meg, hogy 100 
forint, 110 forint, 120 forint vagy mennyi legyen a szőlő, erre nyilván nincsen 
lehetőségünk, és nem is kényszeríthetünk senkit arra, hogy a szerződéses 
kapcsolataiban így vagy úgy cselekedjen. Nyilván az európai szabályozás is 
felismeri azt a nehézséget, amit a mezőgazdaságban a piaci árak fluktuálása 
okoz, és éppen ezért ad kitüntetett szerepet a szakmaközi szervezeteknek. A 
szakmaközi szervezetek által végezhető tevékenységeket hosszasan sorolja a 
rendelet, ebből csak azt emelném ki, hogy a szakmaközi szervezetnek rendelet 
alapján joga van a termelési potenciál előjelzésére, előrejelzésére és a piaciár-
tendenciák feljegyzésére. Nemcsak a HNT csinál árprognózist, a Tej 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács is csinál árprognózist, ez egy nagyon 
hasznos eszköz, és semmi köze az árrögzítéshez, és ez nyilván az elismert 
szakmaközi szervezetnek mint speciális jogi formának egy olyan aktusa, amely 
éppenséggel azt segíti, hogy az árak objektíven alakuljanak a piacon. Tehát 
mivel ez egy igen összetett képlet mind a két szakmaközi szervezet esetében, 
amely alapján kiszámolják, hogy várhatóan mennyi lesz, nyilván nem kötelező 
senki számára, ez a szerződéses kapcsolatokban a szerződő feleknek 
semmilyen jogát és lehetőségét nem sérti, figyelembe lehet venni, vagy nem 
veszik figyelembe, ez az ő döntésük, arra viszont nagyon alkalmas, hogy a 
spekulatív árképzéseket kiszűrje, vagy azok ellen hasson. Úgyhogy ez egy 
orientáló tényező, semmiképpen sem kötelező. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Még annyit tennék hozzá indirekt módon érvelve, hogy ha 

netán a szakmaközi szervezet az árprognózisában csökkenő árakat tett volna 
közzé, az szerintem még jobban ingerelte volna a piacot és a gazdákat, tehát 
ezzel egy iránymutatást és azt az, egy matematikai képlet alapján megtörtént 
árképzést tette közzé, amely akkor, a közzététel pillanatában indokolt is volt, 
hiszen abban benne voltak a felmerülő költségek, amelyekről itt már elég 
sokat beszéltünk és az akkori készlet és az európai várható termésmennyiség. 
Ennyit szerettem volna hozzátenni. 

Kérdezem a képviselő úrtól, hogy szeretne-e reflektálni bármire, vagy 
mehetünk tovább.  
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DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Röviden. 
 
ELNÖK: Ja, röviden! Oké! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Vagy van még egyéb?  
 
ELNÖK: Nem, mert akkor átlépünk a 2. napirendi pontra… 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Igen, természetesen. 
 
ELNÖK: Akkor átléphetünk a 2. napirendi pontra, ha nem látok 

reflexióra igényt. (Senki nem jelentkezik.) Az 1. napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztató a 2018. évi I-X. havi borexport, -import adatok 
alakulásáról, különös tekintettel a lédig tömegborokra 
vonatkozóan 

A 2. napirendi pont következik, amely most már állandó napirendi 
pontja a Szőlő-, bor-, pálinka albizottságnak, amelyben meg szoktam kérdezni 
az érintetteket, hogy hogyan látják, adjanak adatokat az aktuális időszakig – 
én önkényesen megjelöltem a X. hónapot –, export-, importadatokat, 
amelyeket közzé tudnak tenni a bor esetében. Az Agrárminisztérium 
képviselőjét kérdezem. (Jelzésre:) Igen, újra a helyettes államtitkár úrnak 
adok szót.  

Tarpataki Tamás tájékoztatója 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen, igen. Tehát a borexport és -import alakulásáról 
készítettünk egy táblázatot, amelyet át is tudunk adni egyébként, csak azért 
mutatom fel, mert elég sok szám van benne, és nem fogok minden számot 
felolvasni, csak néhány jellemző tendenciát.  

Először az exportról. Azt tapasztaljuk évek óta… Tehát ami előttem van, 
az a 2015., ’16., ’17. évi mennyiség, érték, összesen, illetve meg van bontva 
lédigre és nem lédigre, ezekről fogok beszélni. Az export tekintetében 2015, 
’16, ’17 vonatkozásában azt tapasztalhatjuk – és ez ’18-ban is folytatódik, de 
arra egy külön összehasonlítást szeretnék majd tenni –, hogy nő az exportnak 
az értéke is, nő a mennyisége is, de valójában az export növekedését inkább a 
mennyiség viszi, mint az érték, mert miközben nő az export mennyisége, az ár 
kismértékben, de csökken – ez tehát egy nagyon fontos folyamat, úgy látjuk –, 
és ezen belül pedig az exportra kivitt összes borászati termék tekintetében a 
lédig mennyisége durván 50-55 százalék, esetleg 60 százalék, a többi a nem 
lédig. Az árak, amelyek csökkennek, azok pedig úgy néznek ki, hogy míg 2015-
ben mondjuk az összes kivitel literre vetített átlagára 1,18 euró volt, ’16-ban 
hasonló, addig ’17-re ez 1,06 euróra csökkent összesítésben, ’18-ra pedig… 
Tehát hogyha egy olyan összehasonlítást teszünk, amely azt mutatja, hogy 
2017. január-augusztus, 2018. január-augusztus vonatkozásában hogy néznek 
ki ezek a számok, azt látjuk, hogy ’17. január-augusztus tekintetében mondjuk 
az export literenkénti átlagára 1,09 euró volt, 2018. január-augusztus 
tekintetében pedig csak 0,93, tehát úgy látjuk, hogy az exportár-, 
literárcsökkenés folytatódik 2018-ban is.  
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Ugyanakkor a mennyiség örvendetesen nő, tehát míg 2015-ben durván 
700 ezer hektolitert exportáltunk, addig 2016-ban már 760 ezret, 2017-ben 
pedig 983 ezer hektolitert. Úgyhogy én most nem akarnák nagy becslésekbe 
bocsátkozni, de 2018. január-augusztus vonatkozásában már 882 ezer 
hektoliter exportnál, összes exportnál tartunk, ebből 446 ezer a nem lédig és 
435 ezer a lédig. Figyelembe véve a jó termést… meglátjuk, hogy a 2018-as 
export összes mennyisége végül hova tud kifutni.  

Az import tekintetében pedig éppen ellentétes folyamatok figyelhetők 
meg, mint az export tekintetében, tehát az összes import mennyisége csökken, 
ezen belül csökken a lédig és a nem lédig mennyisége is, a lédigmennyiség az 
utóbbi időben különösen csökken, viszont nő az ár, amiért behozzuk ezeket az 
importtermékeket. Tehát amíg 2015-ben mondjuk 88 cent volt a behozott 
import literára átlagban – ebben benne van tehát a lédig is meg a nem lédig is 
–, addig ’16-ban csak 0,86, tehát ez körülbelül stagnált, ’17-ben már 1,11 euró, 
2018-ban pedig megint csak januártól augusztusig, tehát az első nyolc hónap 
tekintetében ez 2,23. Ugyanez a szám egyébként, tehát 2017. január-augusztus 
tekintetében csak 0,94 euró volt, tehát hogyha az előző év azonos időszakát 
tekintjük, akkor még nagyobbnak tűnik a növekedés, ezzel szemben a 
mennyiség viszont jelentősen csökkent, tehát 2017. január-augusztus 
vonatkozásában a lédig importbor 89 ezer hektoliter volt, 2018. január-
augusztus tekintetében pedig csak 2500 hektoliter, tehát itt nagyságrendi 
csökkenés következett be. Úgyhogy jelenleg az import, úgy tűnik, 
mennyiségében történelmi mélyponton van, miközben viszont csökken a 
behozott mennyiség, az ár nő. Figyelembe véve azt, hogy az európai termés 
összességében jónak mondható idén, azt várjuk, hogy az import csökkenése 
azért valamilyen módon enyhülni fog, vagy hogy ez a folyamat mindenképpen 
változik, tehát nem fog ilyen meredeken csökkenni. (Dr. Gál Péter közbeszól: 
Már nincsen hova.) Igen, már nincs hova szinte. Mindenesetre valószínű, 
hogy az import lehetőségei mindenesetre bővülni fognak.  

A célországok, exportcélországok tekintetében azt kell hogy mondjam, 
hogy a helyzet valójában változatlan: az első három helyen Németország, 
Csehország és Szlovákia áll évente változó sorrendben, és az 
exportmennyiségeink nőnek. Hogyha azt vesszük, hogy az export szerkezete 
valójában változatlan, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy ezekbe a 
célországokba arányosan nőtt a kivitt mennyiség. A negyedik helyen rendre az 
Egyesült Királyság áll, és őt követi Románia. Exportálunk még nyilván 
Olaszországba, Lengyelországba, Ausztriába, Litvániába, Szlovéniába, ez az 
első tíz helyezett. Hogyha összehasonlítjuk a 2018. január-augusztusi és a 
2017. január-augusztusi adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy míg 2017-ben 
január-augusztus viszonylatban Németország szerepelt az első helyen 123 ezer 
hektoliterrel, addig 2018. január-augusztusban Szlovákia áll az első helyen 
289 ezerrel, tehát gyakorlatilag több mint a dupláját vittük 2018. január-
augusztusban Szlovákiába, mint az előző évben Németországba, ami akkor a 
legjobb volt. Úgyhogy adott esetben ilyen különbségek is adódnak.  

Összességében a helyzet mindenképpen pozitív, és annak ellenére 
tudtunk sokat kivinni – most mondok például egy másik adatot –, hogy 2017-
ben Szlovákia került az első helyre az export tekintetében, összesen 207 ezer 
hektolitert vittünk ki 2017-ben, és 2017 január-augusztusában ebből a 
207 ezerből 108 ezret, tehát durván a felét, tehát az első nyolc hónapban ment 
ki a fele, és a következő négy hónapban egy újabb 100 ezer hektoliter ment ki. 
Na most, megint csak nehéz becslésekbe bocsátkozni vagy extrapolálni, de 
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hogyha azt vesszük, hogy a 2018 I-VIII. havi adatok összességében már 
felülmúlják a 2017. évi adatokat, akkor, azt hiszem, nem nagy kockázat azt 
mondani, hogy a 2018-as exportunk minden bizonnyal rekordokat fog 
döntögetni.  

Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, és persze igényt tartanánk erre az elemző 
táblázatra.  

Ha jól értem, az importnál a lecsökkent vagy majdnem megszűnt 
lédigimport következtében adódhat, ha jól logikázok, az úgynevezett 
áremelkedés, magyarul palackos borokat továbbra is importálunk, érthető 
módon különféle, nemcsak európai, hanem újvilági országokból is, amely 
palackos borok átlagára nyilvánvalóan magasabb, mint a lédigár. Ennek 
köszönhető valószínűleg ez a magasabb importár, ha jól értem a folyamatból.  

Kérdés, észrevétel van-e ehhez? (Jelzésre:) Igen, képviselő úr! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Egyetlenegy rövid kérdésem lenne, amit most fel is teszek az államtitkár 
úrnak. Említette, hogy csökken az import – ezt öröm hallani –, de számomra 
nem világos, amikor úgy nyilatkozik, hogy reméli, hogy ez a csökkenő 
folyamat meg fog állni, hogy a kormánynak miért érdeke az, hogy ez 
megálljon, hiszen én úgy gondolom, hogy ha csökken az import, akkor a hazai 
termelőknek is nő a lehetőségük a piacra jutásra, tehát egyértelmű, hogy a 
külföldi konkurencia csökkenésével legalábbis a hazai termelők talán – hogy a 
sportnyelvnél maradjak – jobban labdába tudnak majd rúgni. Úgyhogy erre 
szeretnék majd választ kapni.  

Egyben megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem önöknek a 
tájékoztatást, köszönöm a válaszokat, a további munkájukhoz pedig jó 
egészséget, sok erőt kívánok azzal, hogy kérem, vegyék figyelembe azokat a 
szereplőket is, akik számára ez az év – hogy is mondjam? – nagyon finoman 
fogalmazva nem úgy sikerült, mint ahogy azt ők gondolták és elvárták volna, 
figyeljenek oda a termelőkre a jövőben is! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nem tisztem megvédeni a helyettes államtitkár urat, de 

mintha azt mondta volna – de emlékezzünk közösen hangosan –, hogy ez a 
nagy volumencsökkenési tendencia, ami az import esetében, különösen a 
lédig boroknál áll fenn, nem várható az, hogy folytatódni fog, hiszen már nincs 
hova csökkennie a további importmennyiségnek. (Dr. Steinmetz Ádám: Ezt is 
mondta, igen, de…) Én tehát nem úgy éreztem, hogy ezt örömtelien jelentette 
be az államtitkár úr, de megadom a lehetőséget, hogy ő fejtse ki erről a 
véleményét.  

 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen. Minden bizonnyal nem elég tisztán fogalmaztam, a közlés 
szándéka valóban az volt, amit az elnök úr is mondott. Tehát olyan mértékben 
lecsökkent már az importunk, hogy egyrészt szinte nincs hová csökkennie, a 
gödör aljáról már nehéz tovább lefelé menni, tehát erre számítunk, de ez nem 
azt jelenti, hogy örülünk neki, vagy hogy ezt szeretnénk, csak várható, 
különösen hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen termésátlagok születtek 
vagy születnek végül is Európában. Várható, hogy nagyobb mennyiségű bor 



 31

fog majd a piacra kerülni, és ezért várható, hogy megnő az importnyomás, 
tehát várható, hogy ez a tendencia lassulni fog, vagy akár meg is fog fordulni, 
ami még mindig nem azt jelenti, hogy nagyon sok import jönne be, hiszen az 
most történelmi mélyponton van, és ennek valóban örülünk. Tehát nem ezt 
szeretnénk, hanem valószínűleg ez fog történni.  

Abban pedig, azt hiszem, egyetértünk, hogy az ágazati szabályozás 
alakításakor, illetve nyilván mindenki a maga helyén, tehát a minisztérium a 
maga helyén, a szakmaközi szervezet a maga helyén a termelői, illetve a 
feldolgozói egyesülések, szervezetek képviselői mind azon dolgoznak, hogy 
mindenki megtalálja a számítását az ágazatban, ezt deklarálom. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Barátossy Gábor! 
 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Köszönöm 
szépen. Talán egy olyan naprakész információval szolgálhatok még itt a végén, 
hogy mennyire lecsökkent valójában tényleg az import, hogy augusztus és 
szeptember hónapban egyáltalán nem adott ki a NÉBIH importbor-igazolást, 
október hónapban pedig mindössze egy tartálykamionnyi mennyiség érkezett, 
a nyár folyamán viszont… 

 
ELNÖK: Ez bor volt, vagy sűrítmény? Azt tudjuk-e? 
 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Ez bor. 
 
ELNÖK: Ühüm. 
 
BARÁTOSSY GÁBOR igazgatóhelyettes (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): Igen, mert 
összesen sűrítmény egy viszonylag nagyobb mennyiség, 8 ezer hektoliter 
érkezett be egész évben, azt is tudom mondani, hogy szeptemberben 
545 hektoliter, augusztusban 590 hektoliter. A nyár folyamán a 
borbeszállítások kapcsán talán annyit érdemes megjegyezni, hogy a beérkezett 
700 hektoliterből 500 hektoliter a palackozást követően exportálásra került, 
tehát reexport történt bor vonatkozásában is az importkészletekből, vagyis a 
hazai piacokat nem terhelte ez a bejövő importtétel. Úgyhogy összességében 
nekünk az október végi adatunk az, hogy mindössze 2600 hektoliter érkezett 
be az egész évben.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Csak akik itt régebb óta részt veszünk 

a Szőlő-, bor-, pálinka albizottság ülésein, azért emlékszünk arra a néhány 
évvel ezelőtti, 5-6 évvel ezelőtti időszakra, amikor 450-460 ezer hektoliter 
beérkezett importboron búsongtunk itt mindahányan, hogy ezt hogy éli túl a 
magyar szőlészet, borászat. Az a 450 ezer hektoliter évi import és az a 2500, 
amiről most itt tudunk, egyszerűen össze nem hasonlítható tényleg, tehát 
ebben hihetetlen pozitív változás történt. Köszönöm.  

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

Az egyebekben nekem nincs különösebb bejelentenivalóm, (Jelzésre:) 
Brazsil Dávidnak viszont van. Megadom a szót. 

 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából egy figyelemfelhívásként szeretném 
mondani a most elhangzókat, ugyanis az Európai Unióban az Európai 
Bizottság előtt van egy olyan javaslatcsomag, amelyről keveset beszélünk, 
mert nem közvetlenül a termeléshez kapcsolódik, de egy nagyon fontos 
kérdés, amely hosszú távra meg fogja határozni a szőlő-bor ágazat jövőjét 
európai és ezen belül természetesen magyar szinten, ez pedig az a kérdés, 
hogy hogyan nyúlunk a borhoz ágazatszabályozási szempontból. Vannak olyan 
alkoholellenes lobbiszervezetek az Európai Unióban, amelyek egyenlőségjelet 
tesznek a bor és az alkohol közé, és valamennyi alkoholos italnak a jelölését 
nagyon komolyan szigorítani szeretnék. Jelen pillanatban az európai szakmai 
szervezetekkel, amelyekkel a HNT-nek is nagyon szoros a kapcsolata, mint 
érdekvédelmi feladat, sikeresen elértük… úgy néz ki, hogy talán meg tudjuk 
védeni azt, hogy a borágazat jelölési kérdése továbbra is a mezőgazdasági 
termékek CMO-jelölésében kerüljön szabályozásra, ne pedig az élelmiszeripari 
termékek szabályozásában. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy mit kell 
kötelezően feltüntetni a címkén, jelenleg két irányba megy ezeknek a 
szervezeteknek a kérése, az egyik a tápérték, tehát a kalóriatartalomnak a 
kötelező feltüntetése valamennyi boroscímkén, a másik az összetevők kötelező 
feltüntetése valamennyi boroscímkén.  

Sajnálatosan az Európai Bizottság elutasította azt az önszabályozási 
javaslatot, amelyet az ágazat tett le az asztalra európai uniós szinten, beleértve 
a sör és az égetett szeszek ágazatát tekintve, és egyértelműen szabályozni 
kívánja közösségi szinten ennek a jelölési kérdését.  

Mi azt szeretnénk kérni mind a parlament, mind a kormányzat 
képviselőitől, hogy egyértelműen lépjünk ki Magyarország tekintetében abból 
a sajnálatos tendenciából, ami a bort kriminalizálja. A bor fogyasztása, mi úgy 
értelmezzük, hogy a bor mértékletes fogyasztása egyértelműen 
összeegyeztethető a modern táplálkozási elvárásokkal – és itt két szón van a 
hangsúly: a „mértékletesség”-en és a „tudatosság”-on –, tehát egyértelműen 
összeegyeztethető a modern táplálkozási trendekkel, elvárásokkal, viszont azt 
tudni kell, hogy minden termékből való túlzott fogyasztás, legyen az akár egy 
gyümölcslé is, minden túlzott fogyasztás káros fogyasztás, és itt is a 
mértékletességen van a hangsúly.  

Mi tehát azt szeretnénk kérni a kormányzattól, hogy támogassa azt a 
javaslatot, hogy a CMO-n belül kerüljön szabályozásra ez a jelölési kérdés, és 
most az a megállapodás született, hogy a kalóriatartalmat, úgy néz ki, 2020 
környékétől kötelező lesz feltüntetni a boron, viszont egyértelműen kérjük azt, 
hogy az összetevők tekintetében off-label, tehát nem a címkén, hanem 
valamilyen internetes portálon keresztül informáljuk a fogyasztókat. Miért 
fontos ez? Mert hogyha a címkére kell ráírni, akkor ha egy pincészet elküld 
mondjuk két karton bort Litvániába vagy Észtországba, akkor ezt észt nyelven 
kellene feltüntetni, viszont hogyha van egy internetes felület, akkor oda 
rákattint, és arra a tételre vonatkozóan akár észt nyelven is – mert az már csak 
egy fordítás kérdése – megkapja a számára szükséges információkat.  
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Ez tehát egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és érinti a pálinka ágazatot 
is, ezért hoztam fel ezt a témát, hiszen folyamatosan kriminalizáljuk 
Európának az egyik tradicionális termékét. Mi a fogyasztókat informálni 
szeretnénk, olyan módon, ami a termelőinknek sem jelent olyan 
többletadminisztratív kötelezettséget, amit nem tudnának betartani, viszont 
nem szeretnénk azt, hogy a bor bármilyen tekintetben kriminalizálva legyen 
amiatt, hogy 10-14 százalék közötti tartalomban tartalmaz alkoholt is, hiszen 
ezek a szervezetek nagyon sokszor kiszedik ezt az alkoholmolekulát a borból, 
és erre lőnek minden tekintetben, holott a bornak egyéb olyan pozitív hatásai 
is vannak, amelyek mértékletes fogyasztás esetén érezhetőek az emberi 
szervezetre gyakorolt pozitív hatások tekintetében – ez egy jó bonyolult 
mondat lett a végén. (Dr. Steinmetz Ádám: De értjük.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Éltünk már meg nehéz időket a Bizottság 

és a Parlament borral kapcsolatos ötletei kapcsán, hogy csak egyre utaljak: 
amikor Dánia küldötte töltötte be a mezőgazdasági biztos szerepét, és a 
leköszönése előtt benyújtotta, hogy rozét úgy is lehessen készíteni, hogy vörös 
és fehér bort összeöntünk, ez is egy engedélyezett eljárás lett – szerencsére 
azért a leköszönése után ezt gyorsan helyre tette a következő testület. Bízom 
benne, hogy itt sem nyúlunk olyan mélységekhez, amelyek értelmetlenné 
tennék a borhoz fűződő eddigi viszonyunkat, mert ha ezen alkoholellenes 
ligák a bort ilyen mértékben kriminalizálják, akkor tartok tőle, hogy lassan a 
Bibliát is újra kell fordíttatniuk, kigyomlálva onnan minden szőlővel és borral 
kapcsolatos feljegyzést, de nem hiszem, hogy ebben sikeresek lesznek.  

(Jelzésre:) Több kezet is látok, Mihályi László! 
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Mivel pálinkaalbizottságban is vagyunk, ezért gondoltam, hogy egy 
pár gondolatot azért elmondanék. Az előző ülésen előrevetítettem, hogy a 
NETA miatt a szakma milyen nehéz helyzetbe fog kerülni január 1-jétől, és 
szeretném elmondani, hogy senkit ne tévesszen meg az az állapot, amit 
február környékén a NAV majd mindenki elé fog tárni, hogy mennyi pálinka 
került forgalomba az idei évben, mert pont a NETA miatt a sokszorosára fog 
nőni… 

 
ELNÖK: Tehát a népegészségügyi termékadóról van szó. 
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): …a 

népegészségügyi termékadó januári bevezetése miatt az idén másfélszeres 
kitárolás lesz körülbelül, de lehet, hogy még annál is komolyabb kitárolás lesz 
a termelők részéről. Tehát nem ennyivel fog megnőni az a mennyiség, ami el is 
fogyott, hanem a kitárolás fog nagyon megnőni, és majd ennek a következő év 
első felében meg fogjuk látni a negatív hatását, mert ott meg szinte semmi 
nem fog történni.  

Még egy adalékot szeretnék mondani. Kiszámolta az egyik kolléga a 
január 1-jétől egy 50 fokos ágyas cigánymeggy pálinka egy literjére számított 
adótartalmat úgy, hogy a bruttó nagykereskedelmi ára 11 ezer forint lesz 
ennek a terméknek. A jövedéki adó 1670 forint lesz egy literen, ez eddig is 
ennyi volt, a NETA 1100 forint, az áfa pedig 2339 forint lesz, tehát összesen 
5109 forint adótartalma lesz ennek a terméknek. Ezzel szemben most a PNT 
egy pár internetes oldalon talált hirdetésben azt látja, hogy mondjuk a XIII. 
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kerületben 2500 forintért lehet egy liter pálinkának nevezett terméket venni. 
Én azt kérem a NAV illetékes szakembereitől, és tegnap voltam egy 
megbeszélésen Izer Norbert államtitkár úrnál, ahol több dolgot is felvetettünk, 
ő azt ígérte, hogy november második felében visszatérünk ezekre a dolgokra, 
és nagyon sok olyan kezdeményezésünk lenne, ami a szakmát segítené ebben, 
és nagyon pozitív volt az államtitkár úr hozzáállása, munkacsoportot fogunk 
létrehozni, ahol a NAV szakembereinek a segítségére is számítunk. 
Mindenképpen szeretnénk a szakmának segítséget nyújtani abban, hogy ezt a 
népegészségügyi termékadó által okozott sokkot valahogy átvészeljük, és 
ehhez majd azért kérnénk a kormányzat támogatását is.  

Örömmel hallottam itt, hogy a borosok milyen komoly pályázati 
lehetőségekhez jutnak, én azt szeretném elérni majd egyszer, hogy a 
pálinkások ennek a sokkal kisebb részét, de kaphassák meg támogatásban, 
mert a jelenlegi támogatásokból nagyrészt ki vannak zárva az Annex I. miatt. 
Úgyhogy mi is szeretnénk kijutni a külpiacra, azt hiszem, hogy a bor mellett a 
pálinka nagyon jól megférne, és esetlegesen egyes ilyen külpiacra jutási 
reklámkampányokat akár közösen is megtehetnénk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Halász Róbert! 
 
HALÁSZ RÓBERT igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 

Terméktanács): (Hangosítás nélkül:) Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök 
úr. Halász Róbert vagyok, a Magyar Szeszipari Szövetség igazgatója… 

 
ELNÖK: Kicsit hangosabban és a mikrofon gombját benyomva kérnénk 

szólni! 
 
HALÁSZ RÓBERT igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 

Terméktanács): Halász Róbert, a Magyar Szeszipari Szövetség igazgatója 
vagyok. Brazsil Dávid megjegyzéséhez szeretnék kapcsolódni, hogy sajnos mi, 
a szeszipar régebb óta hogyan érezzük ezeknek a civil szervezeteknek, illetve a 
WHO-nak, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezetének a hatását általánosan 
az ilyen non communicable diseases (NCDs), tehát a szerzett betegségeket 
befolyásoló különböző fajta italok, ételek, dohányzás, illetve életmóddal 
kapcsolatos, meglehetősen erős – hogy mondjam? – kommunikációját, és 
ezekhez csatlakoznak civil szervezetek is, és ez a gyakorlatban valóban azt 
jelenti nálunk már régebben is, és itt két dolgot említett a Dávid, az egyik az 
összetevők megjelenése, illetve a másik az energiatartalom, a kalóriatartalom 
megjelenése. A magyar szabályozás szigorúbb volt, mint az EU-s szabályozás 
ezelőtt körülbelül 2-3 éve, mert itt külön címkével fel kellett tüntetni 
magyarul, rá kellett ragasztani az üvegekre, és utána, amikor egy 
harmonizáció történt, azt hiszem, körülbelül két évvel ezelőtt egy decemberi 
fordulóval, akkor nálunk könnyítettek egy kicsit ezen a harmonizációval a 
szeszipar számára.  

Viszont nagy problémát jelent ez a kalóriafeltüntetés, és itt nem csak 
olyan kérdés van, hogy a fogyasztott mennyiségek is mások az italoknál, tehát 
különböző, hogy milyen mennyiségre vonatkoztatják azt a kalóriatartalmat. 
Valóban, mi is azt próbáltuk először, hogy abszolút elutasította ezt az ipar – 
most úgy beszélek, mint az európai alkoholszövetség, mert ez jó részben még 
Brüsszelben folyik, ahogy a Dávid is mondta –, és tulajdonképpen annyiban 
változott már a mi elképzelésünk is, hogy elindultunk az önkéntes irányba, 
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hogy ezt feltenni. Már van is egy-két nagyobb cég, amely ezt megpróbálta 
feltenni, de nagyon nehéz, mert ez terheli a címkét, úgy, ahogy a Dávid 
mondta, különböző nyelveken kell megtenni, tehát egy üvegen az üvegnagyság 
is nagyon változik.  

A másik kérdés az, hogy a szeszesitalok forgalomba kerülésében 
körülbelül 50 százalék az on trade és 50 az off trade, ez azt jelenti, hogy a 
vendéglátásban, hotelekben, s a többi. Ott például nem is találkoznak 
többnyire ezzel, mert a bort vagy a sört esetleg kiviszik az asztalhoz, de 
sokszor a kimérésnél kisebb mennyiségeket visznek ki, így nem is találkoznak 
vele. Ezért nekünk is ugyanezek a – hogy mondjam? – megoldási javaslatok 
vannak, hogy esetleg valahogy egy honlapon vagy az étlapon legyen egy 
internetcím, amire ha rákattintanak, megnézhetik, vagy vannak már ezek a 
QR-kódos dolgok. Tehát nagyon sok verzió szóba kerül, de a nyomás nagyon 
nehezedik, és, mondom, már mi is elmozdultunk arról az álláspontról, hogy 
ezt elutasítsuk, tehát valamilyen könnyített módot keresnénk.  

A másik, ami az egészségre vonatkozik, hogy ezek a szervezetek tényleg 
rengeteg tanulmányt csináltatnak, sokat kapok én is ezekből, és a szeszipar 
megpróbál – hogy mondjam? – olyan cégekkel, illetve olyan tudományos 
szervezetekkel együtt dolgozni, amelyek átvizsgálják ezeket a megjelent 
publikációkat, hogy ezeknek a tudományossága milyen, mert azért nagyon 
sokszor van olyan, hogy valaki, egy felkapott valaki ír egy valamilyen 
disszertációt, jónak találja, főleg hogyha civil szervezetekről van szó, és 
tulajdonképpen nem biztos, hogy teljesen fedi azt, amit leírtak. Az a kulturált 
vagy úgynevezett mérsékelt alkoholfogyasztás már nagyon-nagyon régi 
szlogenje a Magyar Szeszipari Szövetségnek, az italmertek.hu honlapunk már 
nagyon régóta ezzel foglalkozik. Tulajdonképpen az italok, akárhogy is nézzük, 
bármiféle ital, sör, bor vagy a szeszesitalok mind a gasztronómia része, 
ugyanúgy, ahogy a pálinka is a gasztronómia része Magyarországon, és 
természetesen mint mindenből, mértékletesen kell fogyasztani, ez ugyanúgy 
igaz a cukorra, a sóra és az italra is. Ez tehát azt jelenti, hogy ne önmagában 
igyon az ember, hanem ezt a gasztronómia részeként tekintse, hogy mondjuk 
egy előitalnak vagy egy utóitalnak issza, tehát kulturáltság is legyen, és ne úgy 
tekintsék ezt, hogy ennek kifejezetten – hogy úgy mondjam – az emberi 
egészség lerombolásának lenne a fő célja, mert nem ez a mi célunk sem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen.  
Kiss István! 
 
DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): 

(Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen. Ehhez a témához kapcsolódóan a 
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány folyóirata legutóbbi 
számában megjelent Bálint Lajos és Németh László tanulmánya, amelynek 
címe: Az alkoholos halandóság szerepe a várható élettartam iskolai végzettség 
szerinti egyenlőtlenségeiben. Erre szeretném felhívni a figyelmet… Be van 
kapcsolva? (Bekapcsolja a mikrofont.) Szóval egy tanulmányra szeretném 
felhívni a figyelmet, amelynek az egyik legfontosabb megállapítását, ha nem 
gond, felolvasom: „A vizsgált időszakot összehasonlítva megállapíthatjuk, 
hogy számottevően csökkent a közvetlenül az alkoholnak tulajdonítható 
élettartam-veszteség.”. Tehát azzal együtt, hogy az alkohollobbi működik, 
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azért vannak tudományos hátterű cikkek is, erre szerettem volna csak felhívni 
a figyelmet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én pedig az általam annak idején kezdeményezett, „A bor 

élettani hatásai” című konferenciára, amelyet a Felsőházi ülésteremben 
tartottunk, amelyre az ehhez a területhez a leginkább értő 
orvosprofesszorokat, tehát kutatókat és borászati kutatókat hívtuk meg, akik 
ezzel a területtel foglalkoztak, és ugyanaz lett a végeredménye, amire itt 
többen utaltatok, hogy a mértékletesség dönt el mindent, és a bornál 
konkrétan most már bizonyított tény, hogy a napi 1-2 deciliter közötti 
fogyasztás a legegészségesebb, tehát aki nem fogyaszt semmit, az 
egészségtelenebben él, mint aki napi 1-2 decilitert fogyaszt, ez tudományos 
tény, ezzel nem érdemes vitatkozni. Viszont van egy borzasztó dolog: hogy aki 
naponta nem issza meg ezt az 1-2 decilitert, és hétvégén próbálja meg 
bepótolni (Derültség.), az meg a legkárosabb, tehát aki az összes, a héten el 
nem fogyasztott mennyiséget meg akarja inni. Tehát nagyon észnél kell lenni 
az arányosság és a mértékletesség tekintetében. Mondom, tudományos 
tényeket próbáltam itt közölni, és nem szeretnék senkivel erről most vitát 
nyitni, mert időnk sincs, legalábbis nekem most már nagyon kevés időm van, 
mert egy kötött programom kezdődik fél 1-kor.  

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e még kérdés, észrevétel. (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ezt az egyebek napirendi pontot is 
lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem, és köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet és 
a gondolatait. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc) 
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


