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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az albizottság tagjait - ez én 
vagyok (Derültség.) Köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, és 
köszöntöm mindazokat, akik az egyes napirendi pontokhoz meghívottként 
jelen vannak, és mindazokat, akik ezen említett körön kívül figyelemmel 
kísérik albizottságunk nyílt ülését. Köszöntöm Steinmetz Ádámot, 
főbizottságunk jobbikos képviselőjét.  

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az albizottságban megüresedés 
történt az ellenzéki képviselői hely tekintetében, és még nem került betöltésre 
az albizottság ellenzéki helye. Erre az ellenzék valószínűleg a mai napon már 
javaslatot fog tenni, hiszen a mostani albizottsági ülés után főbizottsági 
ülésünk is lesz, és ezen valószínűleg betöltésre fog kerülni. Könnyen lehet 
egyébként, hogy Steinmetz Ádám képviselőtársunk fogja ezt a megüresedett 
albizottsági helyet betölteni, aminek mi örülnénk is. 

Így aztán önmagamnak teszem fel azt a kérdést, hogy a kiküldött 
napirendi pontokat elfogadjuk-e, és én ezt elfogadom. Az elfogadott napirendi 
pontok alapján fogunk haladni. 

Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a második napirendi 
pontnál, majd még tisztáznunk kell, hogy milyen félreértés történt, de 
egyelőre a Magyar Turisztikai Ügynökség semmilyen módon nem válaszolt a 
hivatalos megkeresésünkre és jelzésünkre. Őket szerettük volna meghallgatni 
a borarculati koncepcióról, hogy ők mit képviselnek. Ez nem megszokott 
dolog, hogy semmilyen visszajelzés nem jön egy államigazgatási szervtől. Ezt 
majd próbáljuk tisztázni, úgyhogy ez egy féllábú napirendi pontunk lesz. Majd 
esetleg szívesen meghallgatjuk a HNT-t ebben a kérdésben - aki, ha minden 
igaz, valamilyen szinten együtt dolgozott a Magyar Turisztikai Ügynökséggel -, 
hogy hol tart ez a kérdés, aztán egy későbbi időpontban erre majd szeretnénk 
visszatérni, hiszen ez egy régi kérdéskör, amelyben a HNT, az AMC többször 
jelezte, hogy ők is szívesen bekapcsolódnának a borarculati koncepció 
kialakításába, a bormarketing-tevékenységi körbe, de a jelenlegi szabályozás 
szerint teljes egészében a Magyar Turisztikai Ügynökséghez tartozik, ennek a 
kérdéskörnek a feldolgozása.  

Tájékoztatás a 2018. évi és 2019. évi I-II. havi borexport-, 
import adatok alakulásáról 

Visszatérek az első napirendi pont megkezdéséhez, amelyben a 
napirendi pont alapján jeleztük, hogy a 2018. évi borexport-import végleges 
adatairól szeretnénk információt kapni, majd pedig az első két havi borexport-
importról. Itt azért annyi felvetést tennék, hogy egyre aggasztóbb jeleket 
küldenek a nagyobb kapacitással rendelkező borászatok, hogy az eddigi 
időarányos borexportjukhoz képest jelentősen csökkent ez a borexport, és a 
készletek ennek megfelelően elég magasak, ráadásul tavaly, ha jól emlékszem, 
a több év óta tartott 3 millió hektoliter körüli bormennyiséghez képest 3,6 
millió körüli lett a beszűrt bormennyiség. Tehát egy nagyobb mennyiség és 
egy gyengébb export kezdi sarokba szorítani a bortermelőket. De remélem, 
hogy erről majd kapunk információt az előadók részéről. Itt két előadót is 
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szeretnék nevesíteni az Agrárminisztérium képviseletében, majd pedig a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa képviseletében. Nem tudom majd hogyan 
osztják be a megszólalást, helyettes államtitkár urat szólítom meg, Tarpataki 
Tamást, és ő majd rendezi a sorokat, hogy ki milyen témában szólal meg az 
Agrárminisztérium képviseletében, és amint ezen túl vagyunk, akkor a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa képviseletét szeretném majd megkérni az 
általuk ismert információk alapján. Szívesen vesszük minden más 
államigazgatási szervnek, NAV-nak bármilyen adatait erről - Nébih és 
sorolhatnám még, bár ez Tarpataki Tamásékhoz tartozó szerv, de bármilyen 
ezekkel kapcsolatos információt szívesen vennénk. Helyettes államtitkár 
úrnak adok szót.  

Tarpataki Tamás szóbeli kiegészítése 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jó reggelt kívánok a tisztelt albizottság 
résztvevőinek! Megpróbálom összefoglalni a helyzetet a rendelkezésre álló 
adatok alapján, és ha valamit kihagytam volna, akkor megkérem a kollégákat, 
hogy egészítsenek ki egész egyszerűen, különösebb teketória nélkül.  

Ha megnézzük a 2018-as évi export-import adatokat, akkor 
gyakorlatilag azokat a trendeket látjuk folytatódni, amelyek az előző években 
elindultak. Az import lényegesen kevesebb, és továbbra is csökken. Az export 
hála istennek nő, ugyanakkor, ahogy mondtam, a korábbi éveknek 
megfelelően nagyon jól látszik, hogy az exportban dominál a lédig bor, 
mennyiségben és értékben is közel ott van, ahol a palackos. Tehát 745 527 
hektoliter lédig bort exportáltunk 2018-ban, amelynek az értéke 48 752 000 
euró volt, s mennyiségben kevesebb, mint a felét exportáltuk palackosban, 
tehát 325 619 hektoliter palackos bort exportáltunk, amelynek az értéke 
viszont 53 536 000 euró volt.  

Ha megnézzük az összes exportot és az összes exportra vetített literárat, 
akkor azt látjuk, hogy abban is további csökkenés állt be. Tehát 0,96 euróra, 
96 centre jött ki az összes exportra vetített literár, amely a korábbi évekhez 
képest további csökkenés. Tehát ez 2015-ben 1,18 volt, 2016-ban is, 2017-ben 
már csak 1,06 és 2018-ban pedig beestünk 1 euró alá. Úgyhogy összességében 
a literre vetített érték csökken.  

A palackos exportnál szintén némiképpen csökkent a literár, de ott nem 
ilyen szignifikáns, és a lédignél pedig egyértelmű, tehát ez az összes csökkenés 
inkább a lédigborár-csökkenésnek tudható be, amely lent van egészen 0,65 
eurónál most már.  

Az import tekintetében pedig elmondható, hogy annak örülünk 
továbbra is, hogy csökken, ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy az 
importban viszont a lédig a legkisebb tétel. Tehát nagyon kevés folyó bort 
hozunk be, a palackos pedig mind mennyiségben, mind értékben csökkent. 
Tehát annak ellenére, hogy az összes import mennyisége csökkent, a palackos 
mennyisége, az importon belüli aránya is nőtt, és a nominálérték, tehát a 
számszerű mennyisége is nőtt. A mennyisége is meg az értéke is. Tehát tavaly 
40 ezer hektoliter palackos bor jött be, úgy, hogy az összes import 195 ezer 
hektoliter volt, 2018-ban csak 72 ezer hektoliter import jött be, de abból 47 
ezer hektoliter volt a palackos, értékben közel 9 milliós áron. Úgyhogy, ahogy 
mondtam, a korábbi évek trendjei folytatódnak, az import csökken, az export 
nő, az importon belül nő a palackos aránya, az exporton belül pedig a lédig 
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aránya. Ahogy mondtam, a literre vetített ár pedig mindenhol csökkent az 
exportban.  

Egy érdekes adalék, hogy ha megnézzük a kivitelünket, illetve a kivitel 
alakulását az egyes hónapokban, tehát januártól decemberig, akkor azt látjuk, 
hogy a szokásos görbétől ez eltér. A korábbi években egy ilyen 5-6-7 ezer 
hektoliteres indítóérték volt januárban, amely az év során folyamatosan nőtt, 
illetve a szüreti időszakban mindig volt egy kiugrás, ahol még a szüret 
megkezdése előtt lehetőleg vagy azzal párhuzamosan a betárolt készletek 
eladása történt, ehhez képest 2018-ban gyakorlatilag egy fordított görbénk 
van, tehát nagyon magasan indult, és a szüret előtti időszakban még vissza is 
esik az értékesítés. (Felmutat egy dokumentumot.) Tehát ezek mondjuk, a 
normál görbék, és ehhez képest ez a ’18-as. Lehet, hogy majd átküldjük ezt az 
ábrát, érdemes, ilyen nem sokszor van. Nyilván nem vagyunk különösebben 
boldogok tőle. Az, hogy a pincék kiürítésére ilyen szempontból nehezen került 
sor, ez annak köszönhető, hogy Franciaországban és Olaszországban is 
nagyon jó termés volt 2018-ban, és ott is ürítették a pincéket, tehát pont 
ebben az időszakban nyilván ez megnyomta a piacot. Ez mind a lédigre, mind 
a palackos kivitelre igaz, tehát ugyanezt a furcsa görbét látjuk 2018-ban a 
lédigkivitelnél is.  

A célországok tekintetében pedig Szlovákia abszolút első helyre lépett. 
Ide visszük összesen a legtöbb bort is és lédigből is a legtöbbet. 2018-ban az  
1  283 000 összes exportált borból majdnem 389 ezer hektolitert vittünk 
Szlovákiába. Csehországba és Németországba durván 220 ezer hektolitert, ezt 
követi az Egyesült Királyság 68 ezer hektoliterrel. Palackos borból 
Csehországba vittünk a legtöbbet, 88 ezer hektolitert, ezt követi Szlovákia 68 
ezer hektoliterrel, majd Németország 30 ezer hektoliterrel. És ahogy 
mondtam, lédigben is Szlovákia vezet, tehát összesben és lédigben is Szlovákia 
vezet; lédig borból Szlovákiába közel 270 ezer hektolitert vittünk, 
Németországba 164 ezer hektolitert, Csehországba 114 ezer hektolitert. Ha az 
összes számot nézzük, akkor úgy alakul, hogy ebbe a három-négy országba 
összesen általában többet viszünk, mint minden egyéb helyre.  

2019 január-februárra export adataink nincsenek. Az importtal 
kapcsolatban tudott segíteni nekünk a Nébih. A 2018-ban kiadott összes vörös 
rozéra és földrajzi jelölés nélküli vörösborra kiadott importengedélyekről van 
adatunk, illetve 2019 január, február, márciusban kiadott 
importengedélyekre. Kicsit több mint 4 ezer hektoliter földrajzi jelöléssel 
ellátott rozéborra adtak importengedélyt, és körülbelül 250 hektoliter 
földrajzi jelölés nélküli rozéborra. A benyújtott kérelmekkel kapcsolatban 
pedig úgy tűnik, hogy mintegy 11-12 ezer hektoliter földrajzi jelölés nélküli 
vörösborra van importengedély kiadása folyamatban.  

Azt gondolom, hogy ez a szokásos mennyiség. Kérem a kollégákat, ha 
az export-importtal kapcsolatban bármit kiegészítenének, akár a Nébih, akár 
az AM részéről, akkor tegyék meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a HNT képviseletét kérdezem, hogy ők 

szeretnének-e megszólalni ebben. (Jelzésre:) Megadom a szót. 

Hajdu Zoltán szóbeli kiegészítése 

HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy helyettes államtitkár úr 
abszolút részletes áttekintést nyújtott a külkereskedelmi folyamatokról, ezért 
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csak néhány olyan jellemzőt szeretnék megemlíteni, ami a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának tagjai részéről érkezett hozzánk.  

Elhangzott az, hogy melyek a domináns célpiacaink. Itt abban, hogy 
Szlovákia, Csehország egyértelműen domináns célpiaccá vált, közrejátszott az 
a tényező, ami sokszor elhangzik, hogy a magyar bor sajnos külföldön 
helyettesítő és egyben helyettesíthető termék. Az elmúlt évben a pozitívabb 
oldala dominált ennek a dolognak, tehát helyettesítő termék volt, sikerült 
néhány exportőrnek belépnie olyan piacra, amit korábban az olaszok uraltak, 
ez viszont egyértelműen azzal járt, hogy mivel helyettesítő termékről van szó, 
ahol elsősorban az ár számít, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az egy literre 
vetített exportárunk sajnos nem igazán ad okot dicsekvésre.  

A másik, ahogy talán ez egyértelművé is vált a számokból, tavaly az 
export a 2017. évi bázishoz képest az év elején rendkívül magas növekményt 
nyújtott. Az év egésze tekintetében mindegy másfélszeres kiviteli 
mennyiségről beszélhetünk. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez az év elején 
jóval magasabb arány, mintegy 1,8-szorosa volt a 2017. évi bázisnak, és itt volt 
egy folyamatos enyhe lecsorgás az év során. Tehát 80 százalékos többletről 
szépen 50 százalékos többletre csökkent az exportarányunk. Az importnál egy 
picit ellentétes folyamat volt megfigyelhető. Valóban a ’17-es bázishoz képest 
ez egy kedvező kép, ugyanakkor az év során megfigyelhető volt, hogy az év 
utolsó hónapjában megugrottak a behozott mennyiségek, és ez az, amit 
jelenleg is látunk, hogy márciusban már egy igen komoly vörösbormennyiség 
érkezett az országba. 

 
ELNÖK: És azt tudjuk, hogy milyen áron? Bocsánat!  
 
HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Egyelőre nekünk nincsen információnk az árról. 
 
ELNÖK: Az import vörösbor ára. Már csak azért - elnézést, hogy így 

beleszólok -, mert a másik oldalon meg azt halljuk a nagy lédig mennyiséggel 
rendelkező borászatoknál, hogy vannak készletek. Tehát itt akkor nem értem, 
hogy egyik oldalon ki az, aki importál, a másik oldalon meg azt mondjuk, hogy 
az átlaghoz képest magasabb készleteink vannak. Ez hol tud 
kiegyensúlyozódni, vagy ki az, aki erre szakmailag is választ tudna adni, hogy 
miért tért el egymástól a borimportra szoruló borászat, kereskedő, a másik 
oldalon meg, akiknek a felhalmozott borkészletei vannak, az meg valamiért 
nem tud most piacra jutni? Akkora lenne az árkülönbség - keresem ennek az 
okát -, hogy az import vörösbort olyan áron tudja behozni, hogy neki ez 
jobban megéri, mint a Magyarországon felhalmozott borkészletek kínálati 
ára? Ezek szerint az magasabb, vagy én nem tudom ennek az okát. Csak 
logikázok itt, most fennhangon gondolkodom, hogy erről van-e valamilyen 
információ, vagy még nincs ilyen mély analitika a jelenlegi piaci helyzetről. 
Bárki, aki úgy érzi, hogy ebben megszólalna… Helyettes államtitkár úr? 

 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen. Nincsen hivatalos árinformáció. Tehát sem a minisztérium, 
sem a Nébih, sem egyéb szervünk árinformációt nem gyűjt ilyen szempontból, 
ugyanakkor nekünk a nem hivatalos meglátásunk az, hogy jelentős 
árkülönbség nem lehet a belföldön felkínált bor és az importbor ára között. 
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Egyben szeretném helyesbíteni is magamat, értelemszerűen a Nébih nem 
importengedélyeket ad ki, hanem származási igazolásokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: HNT? 
 
HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Megbízható árinformációink nekünk sincsenek, de hall az ember 
különböző dolgokat, de ezek ellenőrizetlenek. Az viszont teljesen egyértelmű, 
hogy ha a készletmennyiségekből indulunk ki, akkor nehéz racionális 
magyarázatot találni arra, hogy miért növekedett meg az import mennyisége. 
Hiszen a HNT éppen a 2019. évi piacszervezési intézkedésének előkészítése 
keretében egy úgynevezett szakmaközi készletfelmérést végeztetett el február 
28-i határnapra, amely eredményeinek összesítése és felülellenőrzése jelenleg 
van folyamatban, de egyértelműen az látszik, hogy igen jelentős készletekkel 
rendelkeznek a piaci szereplők, nagyobb készletek vannak a beérkezett 
jelentések alapján, mint az elmúlt év azonos időszakában. Tehát sajnos ez a 
legfőbb problémánk, hogy a piaca nincs meg jelen pillanatban ezeknek a 
készleteknek. Egyelőre nem nagyon látjuk a magyarázatot arra, hogy miért 
van szükség akkor ezek szerint bor behozatalára.  

 
ELNÖK: Barátossy Gábor! 
 
BARÁTOSSY GÁBOR osztályvezető (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság): A Nébihnek sincsenek 
hivatalos, árakra vonatkozó információi. Amennyi félhivatalosan eljut 
hozzánk, abból az derül ki, hogy igenis az import úgy néz ki, hogy olcsóbb 
jelenleg, mint amiért árulják a hazai termelésű borokat. Tehát olcsóbban be 
tudják hozni a szállítási költségekkel együtt Olaszországból, Spanyolországból.  

 
ELNÖK: Igen, ez azért érdekes, mert egy tavalyi relatíve magasabb 

szőlőtermés miatt stagnáltak, illetve inkább visszaestek - gondolom, erről a 
HNT-nek már lehet tudomása - a 2018-as szőlőfelvásárlási átlagárak a 2017-
eshez képest, és a vége felé - ami rendszerint a vörösszőlőfajták szüretét jelenti 
az időszak vége felé - egész meglepően alacsony vörösszőlő-felvásárlási árakat 
is lehetett hallani. Kényszerhelyzet volt, szinte már adták a termelők, csak 
vigye valaki - most idézőjelbe teszem ezt a mondatom -, és ezért akár Eger 
környékéről, Hevesből, Sopron környékéről, Balaton-felvidékről bőven 100 
forint alatti vörösszőlőárak - dominánsan a kékfrankos volt az ebből, ami a 
legnagyobb felületünk is - alakultak ki. Ha ebből indulok ki, hogy 100 forint 
alatti volt már a vége felé a kékszőlő - tömegszőlő, tehát itt nem 
prémiumkategóriás nyilvánvalóan ez a szőlőfajta, aminek így leesett az ára. 
Tehát tömegszőlő, amelyből aztán várhatóan lédig tömegborok készülnek. 
Magyarul, ugyanaz a fajta bor készül, amit Olaszországból importálni szoktak, 
akik ezt megteszik. Akkor itt lesz igazán izgalmas a kérdés, hogy miért 
magasabb egyáltalán a magyarországi tömegvörösbor kínálati ára, mint az 
Olaszországi import ára a közismert egyéb szállítási költség és minden egyéb 
terhelés mellett.  

Tehát erre majd valahogy a HNT-től, vagy akiknek erre elemző adataik 
vannak, jó lenne választ találni, mert aki importál, feltételezem, hogy annak 
van piaca. Azért importál, mert el akarja adni. Nagyon egyszerű az én logikám 
ebben, ezt én belátom, de a másik oldalon pedig ott van a készlet, aki meg 
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nem tudja eladni, és akkor ez a kettő miért nem talál egymásra itt, 
Magyarországon. Jó lenne, ha ezt megfejtenénk, mert ez okozhat elég komoly 
problémát az idei év majdani esetleges termésével. Borzasztó messze vagyunk 
a fenológia szerint még a szürettel kapcsolatban, de azt már megtanultuk itt az 
albizottságban, hogy úgy tűnik, sosem eléggé előre gondolkodunk, amikor a 
nyári szürethez közeledünk. Tavaly is egy rendkívül érdekes helyzet adódott, 
hogy augusztus 1-je volt mindig megjelölve a szüreti időszak kezdőnapjának, 
és gyorsan módosítani kellett a szabályzatot, hogy előrébb hozzuk, mert egyes 
korán érő fajtáknál teljes érettség volt már július végén. Tehát hirtelen ránk 
zúdul május után olyan, részben információ, részben probléma, amit azonnal 
kezelni kell akár jogalkotási szinten is, de sokszor a szakmaközi szervezetnek 
az elemzésével, információbegyűjtésével és a tagok, érintettek 
tájékoztatásával, hogy mire készüljenek. Én most ezért merem feszegetni ezt a 
kérdést így március közepén, hogy a vége mégiscsak az az igazi izgalomnak, 
hogy na és mi lesz majd augusztusban. Látva itt Tarpataki Tamás helyettes 
államtitkár úr diagramját, a tavalyi készletkisöprés nem annyira sikerült, ha 
jól értettem. Míg mielőtt az előző éveket néztük, a 2017-es, 2016-os éveket, 
akkor mindig július-augusztusban egy jelentős kiáramlása volt a készleteknek. 
Helyet csináltak, úgymond, a gazdálkodók, a borászati cégek az új borkészlet 
betárolására, és ez nem nagyon történt meg a ’18-as évben valamelyest.  

Most hangosan gondolkodom, hogy miért feszegetem ezt a kérdéskört 
az import tekintetében, meg hogy miért nem találnak egymásra a piaccal 
rendelkező cégek, azokra, akiknek meg készletük van, és úgy néz ki, hogy 
csökkent a piaci eladási lehetőségük, miközben, mint említettem, tavaly 
parlamenti vitatéma is volt az úgynevezett alacsony árak kérdésköre. Bár 
mindig hozzátettem és teszem most is, hogy nem elégséges a 
kilogrammonkénti árat nézni, hanem az egy hektárról leszüretelt mennyiséget 
is legyünk szívesek mellé tenni. Ezt a gazdák nem nagyon szeretik, ők mindig 
csak árban gondolkodnak, de amikor azt nézik, hogy na és egy hektáron 
mennyi a bevétel, azzal azért nem volt baj a tavalyi évben, mert magasabb volt 
átlagosan mindenfajta szőlőnél az egy hektáron termelt mennyiség. Tehát az 
egy hektárról levett árbevétel szerintem magasabb volt, mint a 2017-es évben, 
amikor magasabb volt ugyan az ár, de alacsonyabb volt a termés. Tehát ezek 
azért elég szépen kikompenzálták magukat, de tény az, hogy árcsökkenés 
történt a ’17-es árakhoz képest a ’18-as árakban. Gondolom, ez statisztikailag 
is kimutatható. No, ezek az én gondolataim, hogy miért szeretnék elébe menni 
a nyárnak, hogy abszolút készen legyünk minden adattal, hogy triviális legyen. 
Sokszor a kellemetlen információ sokkal jobb az érintetteknek, mintha nincs 
információjuk, mintha egy tévhitrendszerben keringeti, tartja magát mind a 
termelő, mind a pincészet, és közben nem igaz az ő tévhite. A krach akkor 
következik be, amikor a szüret berobban, megindul és szembesül, hogy megint 
nem kötöttem szerződést, senki nem akarja megvenni, segítsen a kormány. 
Rendszerint ez az egyszerű logika szokott a vége lenni a történetnek, amiben 
tudjuk, hogy a kormány nem tud segíteni. De mindenki a csodát várja 
ilyenkor, amikor baj van. Amikor nincs baj, akkor a piac elrendezi ezt a 
szokásos kapcsolatot, de amikor baj van, akkor mindenki a csodát a 
kormánytól várja, akár klasszikus piaci helyzetben is. Mi magunk, akik itt 
ülünk az asztalnál, azért tudjuk, hogy a kormány nem mindenható, és éppen a 
szabad piacra tud a legkevésbé nagy hatékonysággal beavatkozni, százféle 
tiltás és egyebek miatt, ezért jobb, ha felkészítjük az érintetteket minden valós 
információval, hogy esetleg ez az év nehezebb lesz. Lehet, hogy zöldszüretre 
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kell majd ösztönözni a gazdálkodókat, nagyobb termésmennyiség 
leválogatására, vagy nem tudom, még mik történhetnek, amik eddig nem 
voltak szokottak, de sokkal jobb a kellemetlen információt is az érintettek 
tudtára adni, minthogy, mint említettem, egy tévhitben tartsa magát, és csak a 
legvégső pillanatban szembesül majd a kellemetlen információval. Mert 
akinek már van egy kellemetlen információja, hogy mi fog történni, az elkezd 
rá felkészülni, az elkezd gondolkodni, hogy akkor most mit csináljak, és nem 
fokozza még a bajt azzal, hogy a maximális termést várja, és nagyon magas 
árat vár. Mert egy szőlőtermelő mit várna? Nagy termést meg magas árat. Ez 
triviális, csak ez nem fog bekövetkezni, vagy így a kettő együtt nagyon ritkán 
szokott bekövetkezni. 

No, elnézést a monológom miatt, de az érintetteket akarom inspirálni, 
hogy ezzel tudnak-e azonosulni, hogy miért feszegetem ezt a kérdést, és 
esetleg milyen terveik vannak arra, hogy kitisztázzuk, és legyünk őszinték, 
minden paraméter tekintetében, és erre esetleg majd hogyan készítjük fel az 
érintetteket, pincészeteket és szőlőtermelőket. Helyettes államtitkár úr! 

 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm. Akkor megint magamhoz ragadnám a szót. Valóban az eszközeink 
korlátozottak, ahogy az is igaz, hogy március tájékán még egy kicsit korai 
megítélni, hogy mennyi lesz. A készletfelmérés eredményéről, úgy gondolom, 
hogy a HNT bizonyos szempontból számot ad, vagy erről tudunk beszélni. 
Tehát ennek nem szeretnék elébe vágni. Viszont a saját monológomhoz akkor 
tennék egy kiegészítést.  

Tehát arra, hogy a borászati termékeink kivitelének a dinamikája 
hogyan alakult 2018-ban, ezt a fordított görbe kifejezést alkalmaztam. A 
fordított görbe valójában azért fordított, mert nagyon magas volt az induló. 
Tehát, ha összehasonlítjuk, mondjuk 2016-2017-et 2018-cal, akkor azt látjuk, 
hogy 2016-2017-ben, mondjuk, januárban 50-60-70 ezer tonnás exportokkal 
jellemezhető a hónap, ugyanez 2018-ban még 110 ezer tonna, februárban már 
120 ezer tonna. Tehát nagyon magasról indul már az év elején a kivitel. 
Emlékszem, hogy annak idején beszéltünk is róla, tehát az gyakorlatilag az 
első negyedévben dupla kivitelt jelentett havonkénti bontásban a korábbi 
évekhez képest. Ehhez képest szüret tájékán, mondjuk, 100 ezer hektoliteres 
nagyságrendben ment ki a bor, ami egyébként teljesen összevág a 2016-2017-
es adatokkal. Tehát ott is ebben az időszakban. Csak azért fura a görbe, mert 
sokkal magasabbról indul. De abszolút értékben meg nominál értékben a 
szüret környéki kivitel, tehát úgymond, a készletkisöprés megegyezett a 
korábbi évek mennyiségével. Ugyanakkor, ha a korábbi évek trendjét nézzük, 
akkor azt látjuk, hogy ez abban az évben, abban a hónapban vagy azokban a 
hónapokban egy kiugró értéket jelentett, amelyben az is segített, hogy kiugró 
legyen, hogy akkor meg a franciáknál meg az olaszoknál gyenge volt a termés, 
tehát ők nem tudtak kivinni, itt egy óriási előnyben voltunk, hatalmas szívó 
hatása volt a külpiacnak.  

Ezt csak mint érdekességet mondtam, de a lényeg az, hogy abszolút 
értékben, ha megnézzük, 2016-2017-2018-at, 100-110-120 ezer hektoliter 
ment ki szüret tájékán. Mondjuk, ha a szeptember hónapot nézzük vagy 
augusztust, gyakorlatilag megegyeznek az értékek, csak a görbék állnak 
fordítva. A készletekkel kapcsolatban pedig akkor átadom a szót. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
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HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 2018. évi szüret után a 
nagyobb felvásárlók arról számoltak be - azokról a nagyobb felvásárlókról 
beszélek, akik általában hosszú távú szerződésekkel rendelkeznek -, hogy ők a 
piaci igényeik felett mintegy 20-30 százalékkal több szőlőt vettek át 
szerződéses partnereiktől.  

Hasonló jelenség volt megfigyelhető több olyan régióban, ahol 
korlátozott a felvásárlói kapacitás. Ott is sokan arról számoltak be, hogy 
megoldották, valamilyen módon, de egyértelműen az volt a cél, hogy szőlő ne 
maradjon a tőkéken. Tehát többet vásároltak fel a felvásárlók - elsősorban a 
bortermelőkről beszélek, nem a kereskedőkről természetesen - annak 
érdekében, hogy ne következzen be az, ami azt jelentené, hogy fölöslegesen 
termelt szőlőt a szőlőtermelő.  

Ugyanakkor ez értelemszerűen negatívan hatott az árakra, hiszen 
senkitől nem várható el, hogy ha neki nincs a végtermékre egyértelmű piaca, 
akkor az alapanyagból olyan szinten tárazzon be, aminek az értékesítése 
bizonytalan, és ezután volt egy olyan általános vélemény a piaci szereplők 
körében, hogy körülbelül 1 millió hektoliter bor keresi a helyét a piacon. 
Említettem, hogy ez negatívan hatott az árakra. Valóban a HNT által közzétett 
árprognózishoz képest - amire elnök úr is utalt - a tapasztalat az, hogy 
mintegy 5-10 százalékkal alacsonyabb a vizsgált szerződések alapján, a 
tényleges ügyletek alapján vizsgált árszínvonal, mint ami abban az 
árprognózisban szerepelt, amit a szőlőtermelői oldal egyértelműen 
alacsonynak ítélt az elmúlt ősszel. Egyébként érdekes jelenségek játszódtak le 
a médiában is, ha valaki figyelemmel követte az eseményeket. Először a HNT 
által közzétett szőlőárprognózis, amiről itt is és ezúttal is szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem egy kívánatos árszínvonalat jelöl, tehát nem a 
méltányos szőlőárat, vagy a felvásárlási minimumárat, hanem egy olyan 
árszínvonalat, ami a piaci körülmények alapján valószínűsíthető a szüret 
egésze tekintetében. Tehát ezt mindenki alacsonynak tartotta, míg a szüret 
második felében már nem az árakkal volt a probléma, hanem azzal, hogy nincs 
felvásárló. Ahogy említettem, azért az ágazat összefogott, és megpróbálta ezt a 
problémát megszüntetni. Úgy gondolom, hogy eredménnyel.  

Elnök úr is utalt arra, hogy ennek ellenére, hogy ott, ahol megfelelő 
terméshozam volt, ott még ezen alacsony ár ellenére is magasabb lehetett a 
termelő bevétele. Ezt meg tudom erősíteni. Ugye 5-10 százalékos 
árcsökkenésről vagy árkülönbözetről beszélünk az árprognózishoz viszonyítva, 
ugyanakkor, amíg 2017-ben a hektáronkénti hozam országosan nem érte el a 
79 mázsát hektáronként, ez 2018-ban 90 mázsa volt, tehát egy 11 mázsás 
többlet. Ez természetesen egy átlagadat, ami nem feltétlenül jelenik meg 
minden egyes szőlőtermelő tekintetében, de valóban a magasabb hozam 
kompenzálta az árcsökkenést. A HNT egyébként ebben az évben törekszik 
arra, hogy az árprognózisban megjelenjen immár a hektáronkénti hozam is. 
Ennek a technikai kidolgozása kicsit bonyolultabb a gyakorlatban, mint talán 
első pillantásra tűnik, de dolgozunk ezen.  

Említettem már, hogy készletfelmérés zajlott le február 28-ra 
vonatkozóan. Ilyen időpontra vonatkozó készletfelmérés korábban nem volt. 
Ennek a készletfelmérésnek két célja van. Az egyik az, hogy legyen információ 
az esetleges intézkedésekhez szükséges döntésekhez, de ahogy helyettes 
államtitkár úr is utalt rá, sajnos a szőlőpiacon nagyon kevés olyan 
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piacszervezési intézkedés van, akár az állam részéről, akár a szakmaközi 
szervezet részéről, ami markáns és a piaci folyamatokba, a kereslet-kínálat 
alakításába történő markáns belenyúlást tenne lehetővé. Ugyanakkor ez a 
készletfelmérés szolgáltat olyan információkat, amiket már el lehet kezdeni 
kommunikálni, tényadatokat el lehet kezdeni kommunikálni a piaci szereplők 
felé. Ugyanis az elmúlt két évben hatályba léptetett piacszervezési 
intézkedésnek korántsem az árprognózis közzététele és az árszínvonal 
befolyása volt az elsődleges célja, hanem, ahogy a nevében is benne van, a 
piacszervezés. Tehát szűnjön meg az az állapot, hogy a szőlőtermelők a szüret 
alkalmával kezdik el keresni a felvásárlókat, hanem alakítsanak ki minél előbb 
szerződéses kapcsolatokat akár csak az adott évre, akár többéves szerződés 
viszonyt annak érdekében, hogy védve legyenek olyan helyzetekkel szemben, 
mint amilyen a 2018-as is volt, hogy a piaci értékesítési lehetőségeket 
meghaladta mind a belföldi termelés, mind Európában magasabb termelésről 
érkeztek adatok, illetve tapasztalatok. Tehát, amikor kínálati piac alakul ki, 
akkor legyen, ami biztosan megveszi tőlük a szőlőt, és nem marad a nyakukon 
azért, mert nem gondoskodtak a kellő időben szerződéses partnerről.  

Látni kell azt is, hogy a magyar belföldi fogyasztás sajnos nem igazán 
érte még el azt a színvonalat, ami a 2008. évi világgazdasági válság előtt 
jellemző volt. Az alkoholpiac egy meglehetősen korlátozott piac, itt a 
különböző ágazatok általában egymással versenyeznek. Tehát abban bízni, 
hogy a belföldi fogyasztás olyan mértékben megemelkedik rövid távon belül, 
ami ellensúlyozza a növekvő kínálatot, azt gondolom, hogy nincsen realitás 
egyelőre. Az export hiába növekszik, azt a többletet nem tudja levezetni, ami a 
belföldi piacon van. Tehát, ha egy egymilliós készletfeleslegről beszélünk, ezt 
sajnos még az exportunk nem tudja megfelelő áron levezetni. 

Tehát valóban arra kell felkészülni, mind a szőlőtermelőknek 
elsődlegesen, de a bortermelőknek is, hogy a 2017. évi viszonylag 
szerencsésnek mondható piaci helyzet után 2019-ben ismét egy nyomott piaci 
helyzet várható. Tehát mielőbb kezdjenek el gondoskodni arról, hogy vevőt 
találnak, akár a szőlőjüknek, akár a boruknak, de hangsúlyozom, ez 
elsősorban a szőlőtermelők érdeke, hogy értékesítési lehetőségről 
gondoskodjanak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne, hogy egyáltalán 

milyen beavatkozási lehetőség van elméleti síkon - most nem rögtön és 
azonnal. Régen volt ilyen, hogy borlepárlás, ezt már kivezettük, tizenöt éve ezt 
nem használjuk, ha jól emlékszem. Léteznek még ezek a lehetőségek? 
Említettem egyet, a zöldszüretet. Ezt időnként a nyugat-európai országokban 
külön meg is finanszírozták. Szakirodalomban olvastam, hogy ez 
Magyarországon szintén nem volt bevezetve. Tehát egyáltalán milyen 
mozgástér van arra, ha netán nem mozdul meg a piac, akkor elébe menjünk 
egy kellemetlenebb szituációnak? 

Itt azért Hajdu Zoltán említett egyet, a magyar borfogyasztási szokás 
kérdéskörét. Ebben alakul-e ki - persze nem lenne baj, ha itt már a Turisztikai 
Ügynökség jelen lett volna - tehát egy borfogyasztási szokásokra felkészítő, 
nevelő, tehát egy kulturált borfogyasztásra való felkészítés, hogy az miért jó, és 
hogy kellene, és ne a lerészegedés legyen a cél, hanem az élvezet, hogy a hazai 
fogyasztási piacot is megmozdítsuk. Közismert, hogy jóval alacsonyabb a 
magyar borfogyasztás egy főre vetített száma, mint a klasszikus nagy szőlő-, 
bortermelő országoknál - tehát Franciaországra, Spanyolországra, 
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Olaszországra utalok. Talán fele, de valami nagyon jelentősen kevesebb 
Magyarország egy főre vonatkoztatott borfogyasztása. Tudom, hogy nagy 
konkurens a sör, és ha jól értem, most már a világ sörtermelése három vagy 
négy multicég kezében összpontosul, amihez most belépett Kína is bődületes 
erővel és tőkével, és ez a koncentráltság egyben azt is jelenti, hogy félelmetes a 
marketingeszköz bevetésének a lehetősége reklámok, fesztiválok és minden 
tekintetben. Ezek már stratégiai helyzetek, tehát nem ad hoc beavatkozási 
lehetőségek. Ezzel valaki elkezdett-e foglalkozni érdemben, hogy akkor 
hogyan kellene az általunk, szőlészek, borászok által sokkal egészségesebbnek 
gondolt alkoholos ital, a bor érdekében esetleg egy marketingtevékenységet, 
fogyasztási kultúrát, fogyasztási szokást, fogyasztási mennyiséget is 
befolyásoló kampányt elindítani? Vagy ez hogy épülne fel? Van-e valakinek 
erre már igénye, hogy ezzel akkor érdemben el kellene kezdeni foglalkozni? 
Tehát beavatkozási lehetőségek, így összességében kérdezném.  

 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen. Piaci szempontból alapvetően két elméleti lehetőség van, 
és ahogy elnök úr is mondta, ezeknek az alkalmazására igazából nem szokott 
sor kerülni, ugyanis mint minden piaci beavatkozási eszköz, ezek is komoly 
korlátokkal rendelkeznek.  

Az egyik lehetőség valóban a lepárlás. Erre az Európai Unió közös 
piacszervezésről szóló rendeletének 216. cikke ad lehetőséget krízishelyzetben, 
a bor nemzeti boríték legfeljebb 15 százalékának mértékéig, de ez nem a bor 
nemzeti borítékból elvont pénz, tehát külön kell erre forrást biztosítani. Ez is 
nyilván egy plusznehézség az intézkedés alkalmazásával kapcsolatban, de 
nemzeti támogatás fordítható lepárlásra. A lepárolt borból készült alkoholt 
viszont csak egyéb célokra lehet felhasználni, tehát azt el kell távolítani 
gyakorlatilag a szektorból. Ilyenkor, ha nagy mennyiségek vannak a piacon, 
akkor az egyik probléma, amibe beleütközik az ember, az a költségvetési 
kérdés, hogy van-e rá pénz, a másik probléma, hogy van-e kapacitás lepárolni. 
A harmadik probléma, hogy hova helyezi el azt a lepárolt mennyiséget. 
Ráadásul jellemzően ilyenkor a lepárlók nem tudnak jó árat fizetni a borért. 
Tehát itt a literár nagyságrendekkel tér el attól az ártól, még egy olcsó ártól is, 
amit egy borász elvárhatna. Ezt lehet megpróbálni valamilyen támogatással 
nyilván megcélozni. Minél magasabb a literár, értelemszerűen annál kisebb a 
lepárolt mennyiség. Tehát, ha nagyobb mennyiséget kell lepárolni, akkor a 
támogatás sem fog érdemben segíteni azon a gyenge áron, amelyért ilyenkor 
felajánlható a mennyiség. Tehát ez egy kétes alkalmazhatóságú eszköz, de 
elméletileg rendelkezésre áll. 

A másik a zöldszüret. Ez nemcsak a szőlő-borágazatban, hanem a 
zöldség-gyümölcságazatban is elérhető. Szintén egy olyan elméletileg 
alkalmazható eszköz, amely viszont meglehetős előrelátást igényel az 
alkalmazóktól, egyrészt, másrészt pedig itt is nagyon szigorú szabályok 
vonatkoznak erre, ha jól tudom, akkor Olaszországban már volt rá példa, talán 
Lengyelországban és Szlovéniában is. A zöldszüretnél az ellenőrzés a kritikus 
pont, ugyanis az Európai Bizottság különösen ügyel arra, hogy ami 
zöldszüretben lekerült a tőkéről vagy gyümölcs esetében a fáról, vagy zöldség 
esetében, teljesen mindegy, az semmilyen egyéb módon ne kerüljön 
hasznosításra, tehát ne készüljön belőle, mint tudom én, konzerv vagy 
valamilyen tartósított termék, borecet, véletlenül bor és a többi. Tehát, hogy 
ne lehessen játszani ezzel az eszközzel, ezért valószínűleg tényleg idejekorán 
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kell leszüretelni, és ilyenkor azért kétely szokott ébredni az emberben, hogy 
tényleg le kell-e szedni zölden azt a mennyiséget, vagy sem. Úgyhogy 
elméletileg a lepárlás és a zöldszüret olyan eszközök, amelyek alkalmazhatók, 
a gyakorlatban ezen eszközök alkalmazásának számtalan buktatója van, illetve 
nehézsége. 

A promócióval vagy a marketinggel kapcsolatban két megállapítást 
tennék. Egyrészt, hogy az AM háttérintézményeként, nonprofit kft.-jeként 
működő Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a borászati termékek, borok 
promóciójával, közösségi marketingjével már nem foglalkozhat. Tehát az 
elkerült tőle, nincs benne most a portfoliójában. Ugyanakkor amennyire 
rálátásom van a dolgokra, a HNT-nél egy nagyon életszerű kezdeményezés 
indult arra, hogy akár a nemzeti borprogramból végre újra Magyarországon is 
komoly és átgondolt borpromóció valósulhasson meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Köszönöm szépen. A helyettes államtitkár úr három problémát 
jelzett az esetleges krízislepárlással kapcsolatban, én egy negyediket tennék 
hozzá. Egy ilyen intézkedés imázsa vajon miként nézne ki? Hogyan 
befolyásolná az a magyar bortermelés megítélését a külpiacokon, ha arról 
terjednének hírek, hogy a magyar állam külön költségvetést biztosít lepárlási 
intézkedésre, mivel nem tudnak piacot találni a magyarok a megtermelt 
borukra?  

És akkor át is térnék a borpromócióra. Valóban, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa döntést hozott arról, hogy saját forrásból egy 150 millió 
forintos összeg elkülönítésével megkezdi azt a borpromóciós tevékenységet, 
amit a későbbiekben, bízva abban, hogy a nemzeti borítékon belül ismét 
rendelkezésre áll majd a promóciós támogatás, nagyobb volumenben - értve 
ez alatt mind a pénzügyi összeget, mind a programok kiterjedtségét - folytatni 
tud. Tudjuk valóban azt, hogy ez a 150 millió forint csepp a tengerben, de 
mindenképpen indokolt, hogy elkezdjük azt a fajta munkát, hiszen hosszú 
távon úgy néz ki, hogy valóban csak a magyar bor presztízsének az emelése 
mind idehaza, mind a nemzetközi piacokon az, ami megoldást nyújthat az 
ágazat problémáira. Belföldön is érezzük, hogy van már egyfajta eltolódás a 
minőségi fogyasztás irányába, ami ugyanakkor hátrányosan érinti azokat, akik 
az üzletek alsó polcaira termelnek bort. A promóciós munka alapja megvan, 
hiszen a HNT 2017-ben elvégeztetett egy olyan fogyasztói felmérést, ami a 
magyar borfogyasztási szokások feltérképezését szolgálta. Az MTÜ az elmúlt 
két évben lehetőséget biztosított arra, hogy ugyan egy szerény összeggel, de 
megjelenjünk két olyan térségbéli üzleti borbemutatón - az egyik a prágai 
IWSP, a másik pedig egy önállóan szervezett varsói üzleti borbemutató -, 
amivel az egyértelműen elsődleges célpiacainkon legalább a köztudatban 
tudjuk tartani azt, hogy van minőségi magyar bortermelés. (Dr. Steinmetz 
Ádám helyéről felállva: Elnézést kérek, de el kell búcsúznom, egy másik 
bizottságba kell mennem. Köszönöm szépen a tájékoztatást. A kérdéseimet a 
múltkor már föltettem, úgyhogy köszönöm. Viszontlátásra! - Dr. Steinmetz 
Ádám távozik az ülésről.) Természetesen, minden jót.  

De ezek a kiállítások valóban csak azt az eredményt tudják elérni, hogy 
a köztudatban tartjuk azt, hogy létezik Magyarországon minőségi bortermelés. 
Ahhoz, hogy ezeket a piacokat valóban meghódítsuk, gyakorlatilag egy 
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folyamatos marketingtevékenység szükséges, ami az ágazat saját forrásaiból 
egyelőre nem tud megvalósulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak megszólítom a NAV jelen lévő 

munkatársait, hogy van-e bármilyen olyan észrevétel, tapasztalat a mostani 
borászatok működésével kapcsolatosan, ami nem megszokott, eltérő, valami 
más van, akár az ezer hektó alatti kisüzemi borászatok rendszerbe lépésével 
kapcsolatosan, hogy fölvették-e a ritmust, tudják-e, hogy mit kell csinálni, 
satöbbi. Nem provokálni akarom, csak egyáltalán tájékoztatás, hogy minden 
rendben van egyébként, mindenki teszi a dolgát, a szokásos kisebb-nagyobb 
nézeteltérések megvannak, de kiküszöböljük, segítünk nekik értelmezni az új 
helyzetet. Megadom a szót.  

 
SZABÓ GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal): Köszönöm szépen. Kivitelhez és behozatalhoz tudtam volna 
hozzászólni. 

 
ELNÖK: Nagyon szívesen vesszük. 
 
SZABÓ GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal): Adatainkat megosztottuk a minisztériummal, úgyhogy 
ugyanazokról a tendenciákról tudnánk beszámolni mind kivitel és behozatal 
tekintetében. Kérdésére visszatérve, nincsen problémánk a borászatokkal, úgy 
mind az egyszerűsített adóraktárakkal, kisüzemi bortermelőkkel. Az új 
törvény hatálybalépésével mindenki szépen beállt. Ügyfélbarát 
adóhatóságként segítjük a munkájukat, és semmi olyan negatív 
tapasztalatunk nincsen, ami akár itt szót érdemelne. Tehát mi úgy látjuk, 
minden rendben van a területen.  

 
ELNÖK: Ritkán hallunk ilyen jó híreket. Maradjon is így.  
 
SZABÓ GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal): Kisebb adminisztrációs hibák persze vannak, de segítünk. Itt 
beszélgettünk is Mihályi úrral, hogy azon a területen is előfordulhatnak 
adminisztrációs hibák, ezeket tudjuk kezelni. Nem feltétlenül az elsődleges 
célunk, illetve első alkalommal sem az azonnali bírságolás, hanem a 
figyelemfelhívás, javítás, segítés és a jogszabályoknak való megfelelő 
működés. Úgyhogy nem tudok ilyen problémáról beszámolni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az első napirendi ponthoz 

bárkinek hozzászólása van-e. Bár egy kicsit már belefolytunk a második 
napirendi pontunkba, ami kapcsán többször megemlítem, hogy innen azért 
elég erősen hiányzik a Magyar Turisztikai Ügynökség hangja.  

Az első napirendi ponthoz nincs… (Jelzésre:) Bocsánat! Parancsoljon! 
 
OLÁH LÁSZLÓ ügyvezető (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): 

Oláh László vagyok, a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetségétől. Köszönöm 
szépen, elnök úr. A termésfelesleggel kapcsolatban szeretnék visszakérdezni, 
amit a helyettes államtitkár úr is mondott, illetve a HNT is említett, hogy ha 
egymillió hektolitert látunk most jelen pillanatban feleslegesen a piacon, és a 
tagjaink részéről is nem ez a nagyságrend, de közel ez a nagyságrend 
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jelentkezett, hogy eladásra vár, a minisztérium számolt-e azzal kapcsolatban, 
hogy a krízislepárlásból, ebből mekkora mennyiség tudna kimenni a piacról. 
Perpillanat tudom, hogy imázs és egyéb más problémák is felvetődhetnek, de 
megoldás lenne-e egy gyors megoldás, és hosszú távon, amit az elnök úr is 
említett, hogy akár a bormarketing területén, akár a kulturált borfogyasztás és 
egyéb más, ami nem azonnali megoldás, hanem egy hosszú távú építkező 
munka, abban a HNT-nek bármiféle stratégiája van-e az egyszeri 150 milliós 
borpromóció mellett. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, aki érintettnek érzi magát 

válaszadás tekintetében! 
 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen. Valóban, ennyire mélyen nem terveztem belemenni a 
kérdésbe, de teljesen releváns a felvetés. Ugyanis részletes számításokat 
végeztünk, és azt látjuk a lepárlással kapcsolatban - most ezt nyilván 
mindenki el tudja helyezni magában, hogy ez jó vagy rossz-e adott esetben az 
ő szempontjából, de ha, mondjuk, egy 800 ezer hektoliteres többletről 
beszélünk, vagy akár az egymillió hektoliter felé hajazó többletről, erről is 
megoszlanak a vélemények, és figyelembe vesszük azt, hogy a bor nemzeti 
borítékunk 29,1 millió euró, ennek 15 százaléka használható fel 
krízislepárlásra, függően attól, hogy mennyi a literár a krízislepárlásban, vagy 
mennyire támogatható ez meg. Legfeljebb 100-200 ezer hektoliter az, ami a 
krízislepárlással kezelhető lehet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Valóban, a HNT elnöksége is több alkalommal, már a 2018. évi 
szüret alkalmával tárgyalta az esetleges központi beavatkozás lehetőségeit, de 
valóban, a probléma az, hogy strukturális problémákat, strukturális 
nehézségeket egyszeri piaci beavatkozással nem igazán lehet kezelni. Tehát 
kivonható, ahogy hallottuk, körülbelül kétszázezer hektoliter a piacról, de 
tekintve akár az ültetvényeink korösszetételét, akár az európai termelési 
trendeket, a fogyasztási trendeket, ezzel gyakorlatilag azt érnénk el, hogy 
egyszer enyhítünk a piaci helyzeten, ami következő évben ugyanúgy 
előállhatna. Úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló forrásokat érdemes 
akkor a hosszabb távú intézkedésekbe fektetni. 

Ahogy Oláh úr is felvetette, valóban a HNT, ahogy említettem, ez a 150 
millió, nagyon jól tudjuk, hogy ez az elinduláshoz elegendő. Ugyanakkor a 
program megvalósítása vagy az akciók megvalósítása terén már szeretnénk 
felkészülni arra, hogy ha ez uniós források igénybevételével történik, akkor 
azokat a komplex programokat már gyakorlottabban is, lehetőleg az 
adminisztratív, illetve egyéb végrehajtási hibák elkövetése nélkül tudják 
megvalósítani akár a HNT, akár az arra jogosult egyéb piaci szervezetek, tehát 
szakmai szövetségek például. Tehát egyértelműen ebben gondolkodunk, ezért 
is nem kezdeményezett például a HNT akár zöldszüretet, akár krízislepárlási 
intézkedést, mert tudjuk, hogy ez valóban csak a legeslegutolsó eszköz lehet. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Megkérdezem, hogy az első napirendi pontot lezárhatom-e. 
(Senki sem jelentkezik.) Igen, úgy látom. Ezt most meg is teszem. 

Tájékoztatás a bormarketing tevékenység új borarculati 
koncepciójáról 

A második napirendi pontra térek rá. Itt csak a HNT-t tudom egyelőre 
megszólítani, de bárkinek van erről információja, akkor szívesen vesszük, 
hogy hol tartunk most az örök témánkkal, a bormarketing tevékenységgel, 
netán új borarculati koncepció kialakításával.  

 
HAJDU ZOLTÁN szakmaközi részlegvezető (Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa): Köszönöm szépen, elnök úr. Attól tartok, hogy körülbelül olyan 
feladatok előtt állok, mintha a csókolózásról kellene érzékletes szóbeli 
beszámolót adnom, hiszen az új magyar borarculati, közösségi arculati 
elemekről úgy beszélni, hogy most akkor mindenki képzeljen el egy zöld-
fehér-piros köralakú logót, nagyon nehéz.  

Amit el tudok mondani, az az, hogy az MTÜ-től kapott ígéret szerint 
márciustól intenzíven folyna az új arculat megismertetése. A HNT részére, 
illetve a HNT által működtetett szakmaközi bizottság részére történő 
bemutatója az új arculati elemeknek februárban történt meg. Ott az hangzott 
el, hogy márciustól ezek az elemek megismerhetőek lesznek. Én úgy tudom, 
hogy a március 1-jei borjog és bormarketing konferencián megtörtént szintén, 
de ez az ott részt vevők számára volt megismerhető. Én, bevallom őszintén, 
még a szaksajtóban különösebben nem találkoztam ezekkel az elemekkel.  

Az üzenet lényegével - most kizárólag a saját személyes véleményemet 
tudom elmondani - én egyet tudok érteni. Ez az üzenet az, hogy a magyar bor 
varázsa legfőképpen a személyességben rejlik. Rendkívül gazdag, rendkívül 
széles körű a magyar bortermelés, és az arculat, a borászok, a bortermelők 
személyességét állítja a középpontba, és ezen keresztül kíván egy érzelmi 
azonosulást elérni a magyar borokkal kapcsolatban. Nem mondanék többet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Értem, érzem, hogy ennél most nincs több benne. 

Nem véletlenül mondom, hogy a másik láb, az MTÜ nagyon hiányzik.  
A parlament egy érdekes ülésezést kénytelen ebben a félévben véghez 

vinni. Ez azt jelenti, hogy az uniós választás miatt szüneteltetni fogja mintegy 
ötven napig az ülésezést, és május 27-én a tervek szerint - ez egy hétfői nap - 
indul újra, és július második hetéig fog ülésezni a mostani tervek szerint.  

Azért mondtam ezt így el, mert nem szeretném annyiban hagyni ezt a 
bormarketing kérdést, de várhatóan csak az uniós választás után fogunk tudni 
visszatérni szintén egy albizottsági ülés keretében, amikor már azért 
előrehaladtunk annyit, hogy közeledvén az akkor, május-júniusban 
látottakhoz, a szőlő fenológiai állapota már mutat nekünk valamit az idei 
termésről, meg az eltelt 2-3 hónap is, hogy merre mozdult el a készlet, 
importarányok maradtak-e, vagy a belső felhalmozott készleteket próbálják-e 
egymás között megtalálni a piaccal rendelkezők. Nos, ekkor tervezem, hogy a 
május 27-e után induló mintegy hat hetet igénybe vevő ülésezési időszakban 
az albizottsági ülést szintén szeretném összehívni, és akkor ezt a témát újra 
visszahozom. Addig leegyeztetjük az MTÜ-vel ennek a félreértésnek az okát is, 
amiért ma itt nem jelentek meg képviselettel, hogy ez ne történjen meg a 
következő alkalommal, és talán addigra tisztázódik jó néhány dolog az ő 
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elképzelésükben is, meg lehet, hogy már látunk is új elemeket. De ezt ne 
hagyjuk annyiban, mert engem folyamatosan foglalkoztat az, hogy mi 
magunkat ősidők óta - most Magyarországra utalok - szőlőtermelő, 
bortermelő és borfogyasztó nemzetnek gondoljuk. Nem akarom itt irodalmi 
kultúránk sok-sok formáját idézgetni, de ez mintha valahogy nem jelentkezne 
most a borfogyasztás mennyiségében, sőt lefelé tendál, és mintha úgy 
hagynánk, hogy ez így rendben van. Persze hallok én ötleteket, hogy a 
zérótolerancia márpedig nem jó, abban engedjünk olyat, mint a franciáknál, 
olaszoknál, németeknél, hogy legalább egy ebéd közben egy deci bor 
fogyasztása megtörténhessen, és a többi, hogy hogyan lehetne még a 
fogyasztási hajlamot növelni. Én ehhez nem értek, csak gyűjtöm ezeket az 
információkat. A Pintér úrnak teljesen más az elképzelése ezzel kapcsolatosan. 
Tehát, amikor én ezt megpendítem neki, akkor ő nagyon súlyos statisztikai 
adatokkal magyarázza el nekem, hogy miért nem lehet kinyitni ezt a 
szegmenst. De az mégsem járja, már elnézést kérek a kedves sörös kollégáktól, 
de hogy egy ipari termékkel versengünk, aki globalizációban félelmetes 
karriert fut be - most a sörre gondolok, ahogy annak a piaci koncentrációját 
figyelem, csak olvasom, hogy mi történik a tulajdonosok tekintetében -, ehhez 
képest a borászat egy rendkívül szegmentált, és a személyhez, egyediséghez 
nagyon kötött termék. Tehát ennek egy teljesen más pozíciót kellene az én 
fejemben adni a fogyasztók fejében, hogy mivel különb ez.  

Merem azt mondani, mivel rendeztünk, tartottunk a bor élettani 
hatásaitól egy elég sikeresnek mondott konferenciát, azért merem mondani, 
mert alig van már belőle könyv, nem is tudom, hogy van-e, mert mindegyik 
felsőházi teremben tartott konferenciánkról könyvet szoktunk kiadni, de ezt 
szétkapkodták, tehát a bor élettani hatásáról. És ráadásul ebben egészen 
megalapozott állítások voltak azoktól az orvosoktól, tehát itt nem magunk 
dicsértük, hogy de jó a bort inni, hanem, akik ezzel élettani hatás szintjén 
foglalkoznak. Meg merem pendíteni azt, hogy lehet, hogy az orvoskollégákat 
kell ehhez segítségül hívni, hogy ők magyarázzák el, hogy mit jelent egy deci 
vörösbor, és nem több megivása naponta - polifenolok, antioxidáns, 
rezveratrol, rendkívül érdekes. És új kutatási terület, az orvostudomány 10-20 
éve foglalkozik ezzel mélyebben. Talán akkor még hitelesebb lenne az 
orvoskollégák által előadott történetek alapján a borfogyasztás ösztönzése. 
Nyilvánvalóan ez nem az alkoholizmus ösztönzése lenne, amelyre az Európai 
Unió alkoholizmusellenes ligája ráveti magát, hogy ne őrüljünk meg, ne 
csináljunk ilyet, hanem pont az a réteg lenne bevonzható, aki dilemmázik, 
hogy milyen alkoholtípust igyon esetleg, vagy nem is szokott ilyet inni, és csak 
az élvezeti és élettani hatása miatt azt mondja, hogy oké, akkor ezt is 
megpróbáljuk. Tehát ők biztos nem az idült alkoholisták táborából kerülnek 
ki, akik ennek az ösztönzésnek a hatására többször azt mondják, hogy 
érdemes egy nagyon klassz, ha nem is a csúcsborok kategóriájába tartozó, de 
egy tisztességes bort naponta otthon tartanom és megkóstolnom. No, ez csak 
az én fejemben van, de próbálok itt inspiratív ötletet adni azoknak, akiknek 
ezzel tudományos szinten kellene foglalkozni. Én ebben társ szeretnék lenni.  

Nem tudom, a második napirendi ponthoz valaki még szeretne-e 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Akkor én arra teszek ígéretet, hogy 
visszatérünk egy teljes körű napirendi pont keretében. Remélem, hogy 
minden jelen lévő érintett társaságában tartjuk ezt majd meg. A második 
napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Mihályi László PNT-elnök 
jelezte, hogy ehhez szeretne hozzászólni. Megadom a szót. 

Mihályi László hozzászólása 

MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Az első dolog, amivel az egyebekben szeretnénk foglalkozni, az a 
mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről szóló 
törvénymódosítási javaslat. Azt gondolom, hogy az alma és a meggy 
felvásárlásáról van szó ebben a törvényjavaslatban. Ez a mi ágazatunkat, a 
pálinkásokat nagyon hátrányosan érinti, mivel mi vagyunk az egyetlen ágazat 
a gyümölcsfeldolgozók között, akik csak magyar gyümölcsből dolgozhatnak 
fel. Míg egy gyümölcslé- vagy egy lekvárkészítő akár külföldi gyümölcsöt is fel 
tud dolgozni, mindaddig mi csak magyar gyümölcsöt dolgozhatunk fel. Azt 
gondolom, hogy ezért is érint minket különösen hátrányosan ez a javaslat. 
Szeretnénk elérni azt, hogy legyen egy olyan mennyiségi korlát benne, ami 
alatt nem kell a 60 százalékra előre megkötni a szerződést. Nagyon sokszor 
előfordul, főleg inkább a meggynél, nem is az almánál, hogy nem veszik át a 
gyümölcsöt, nem tudják eladni, felviszik a nagybani piacra, bedugul a piac, a 
termelő nem tudja eladni, mondjuk, egy pénteki napon, ő hétfőn azt már nem 
tudja visszavinni még egyszer a piacra. Ekkor megkeresi a pálinkafőzdéket, és 
egy tökéletes minőségű gyümölcsöt kínál eladásra, amit ilyenkor azért a 
főzdések meg is vásárolnak úgy, hogy előtte erre nincs szerződésük.  

Pont a tavalyi évben volt az, hogy nagyon olcsó volt a meggy, nem is 
akartunk feldolgozni annyi meggyet, látva az akkor már ismert, neta miatti 
gondokat, hogy az idei éven sokkal kevesebb lesz az eladás, viszont olyan áron 
hozták a gyümölcsöt, hogy tulajdonképpen kénytelenek voltunk megvásárolni, 
mert sem a termelővel nem akartunk kiszúrni azzal, hogy ott maradjon rá a 
termék, és azt láttuk, hogy mi pedig ebből a jó minőségű, viszonylag olcsó árú 
termékből nagyon jó minőségű pálinkát fogunk tudni elkészíteni. Az eladás 
már egy más kérdés. Itt az előbb elhangzott a lepárlásnál is, hogy utána mi 
lesz majd azzal, amit lepároltunk. Tehát ez egy elég nehéz dolog. 

Almánál egy picit másabb a helyzet, ott azért azt tudják még tárolni, de 
ott is komoly mennyiségeket vásárolnak fel a főzdék. Én megkérdeztem jó pár 
feldolgozót, almánál 500-600 tonna az az átlagos mennyiség, amit a 
nagyobbak feldolgoznak, de van azért 2000 tonna körüli mennyiség is. Azt 
azért érzékeljük, hogy a 2000 tonna egy nagyon magas mennyiség, tehát nem 
is abban gondolkodnánk, hogy azt húzzuk meg határnak, de egy ilyen 500 
tonna körüli mennyiség, azt gondolom, hogy a szektort kisegítené azzal, hogy 
ez megfelelő lenne. Meggyből egy ilyen 300 tonna körüli mennyiség az, amit 
feldolgoznak a nagyobb előállítók éves szinten. Tehát nehéz azt megtenni, 
mondjuk a meggynél, ha jól emlékszem, május eleje, hogy ott már árat 
tudjunk mondani, vagy egy komoly szerződést tudjunk úgy kötni, hogy még 
nem látjuk a meggy minőségét. Bejöhet egy komoly eső, amitől lerohad a 
termés, moníliás lesz, tehát egyszerűen szinte kivitelezhetetlen az, hogy ebben 
az időpontban mi már árakat tudjunk mondani, vagy egy olyan szerződést 
kössünk, ami aztán mind a két fél oldaláról betartható lenne.  

A második dolog, amivel szeretném, hogy egy pár mondatban 
foglalkozzunk, az a 110/2008-as EK-rendelet helyett hatályba lépő új rendelet. 
Március 25-én a mezőgazdasági állandó bizottság tárgyalja ezt az új uniós 
rendeletet, majd április 9-én a Miniszterek Tanácsa. Ebben, ami minket érint 
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legjobban, az az ízlekerekítésre használható cukor mennyisége. Úgy tudom, 
hogy folyamatosan Magyarország ezt elutasította, ennek ellenére a 
gyümölcspárlatoknál 18 gramm, a törkölyöknél pedig 20 grammot lehet majd 
használni. Van itt azért egy olya fontos dolog, hogy a PNT nem kapott erről 
soha semmilyen anyagot. Tehát igazából a mi véleményünket nem nagyon 
kérte ki a kormányzat, és a minisztériumtól kérésre se kaptuk meg ezt az 
anyagot, annak ellenére, hogy ezt a pálinkatörvény azért előírja. Tehát 
jelezném azt, hogy továbbra is szeretnénk ebben segíteni. Ugyan ebben most 
már nagyon nem fogunk tudni, itt majd azt kell eldöntenie a szakmának a 
kormányzattal együtt, hogy vagy elmegyünk afelé, hogy mivel az uniós 
jogszabály engedi a cukrozást, a lekerekítést, akkor változtatunk a 
pálinkatörvényen is - csak akkor hiába küzdöttünk hosszú éveken keresztül, és 
mondtuk azt, hogy a mi termékünkben nincs cukor -, vagy pedig kitartunk 
amellett, hogy ne tegyünk bele cukrot, viszont akkor egy gyengébb 
gyümölcspárlat, amit lekerekítenek, az a fogyasztó számára fogyaszthatóbb 
lesz, mint esetleg a mi pálinkánk. Hozzáteszem, hogy azért sem értünk ezzel 
egyet, mert sokkal könnyebb a rászoktatás egy édesebb alkohollal, mint egy 
kicsit karcosabb gyümölcspárlattal. Tehát, mondjuk, itt pont az előbb említett 
alkoholellenes ligának a felszólalását azért hiányoljuk ebben az ügyben, mert 
sokkal könnyebb rászoktatni az embereket arra, ami édesen könnyebben 
csúszik.  

Lenne egy harmadik téma is, amiről már az előzőekben több 
albizottsági ülésen is esett szó, ez a minket érintő, január 1-től bevezetett neta. 
Fontos kiemelni, hogy a netát érintő változások átrajzolták mind a 2018-as 
forgalmi adatokat, mind pedig a 2019-eseket. Ennek az egyik fő oka az, hogy a 
szereplők készletezésbe kezdtek 2018 végén. Ha megnézzük az adatokat, 
akkor nagyon jól látszik, hogy 2018 szeptemberéig szinte ugyanazok az adatok 
voltak havi bontásban, mint ’17-ben, de 2018 októberében már egy 36 
százalékos növekedés volt a kitárolásban, novemberben 68 százalék az előző 
évi novemberhez képest, és általában a legerősebb decembernél pedig 186 
százalékos különbség volt. Ez azt eredményezte, hogy éves szinten körülbelül 
egy 30 százalékos növekedés történt meg ’17-hez képest a kitárolásban. 
Viszont utána jön a feketeleves. Az idei első hónapban körülbelül 69 
százalékkal volt alacsonyabb a kitárolás, mint az előző ’17-es vagy ’18-as évhez 
viszonyítva. A februári adatok még nem hivatalos adatok, azok még csak a 
főzdék által benyújtott adatok, de itt is ugyanazt látjuk, hogy itt is körülbelül 
nagyságrendileg ugyanez a 65 százalék körüli eltérés látható. Mi azt gyanítjuk, 
hogy azért ez nemcsak a negyedévben, hanem tovább is ki fog tartani. Nagyon 
nagy kérdés az, hogy ez majd visszaáll-e a ’17-es vagy ’18-as szintre. Mi attól 
tartunk, hogy egyelőre hosszú távon nem.  

Ami viszont a másik oldala a dolognak, hogy a netával szemben minket 
azért a magánfőzésben elharapódzott illegális bérfőzdék ügye is szorít a másik 
irányból. Pénzügyőrök jövedéki ellenőrzést tartottak egy Veszprém megyei 
kistelepülésen, ahol éppen három működő lepárlóberendezés volt, és mind a 
három működött is; 450 liter alkoholterméket, és több… 

 
ELNÖK: Mármint, hogy illegális, azért ezt tegyük hozzá. 
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Igen, illegális. 

Tehát egy elvileg magánfőző, aki illegálisan bérfőzést üzemeltetett. Tehát 450 
liter alkoholterméket és több mint 2500 liter lepárlásra váró cefrét találtak az 
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épületben. Megállapították, hogy az ingatlan tulajdonosa illegálisan 
működtette a pálinkafőző készülékeket, ezért a pénzügyőrök a 
desztillálóberendezéseket és az alkoholterméket is lefoglalták.  

A népegészségügyi termékadó bevallási adataiból sajnos nehéz 
megmondani, hogy mennyi a pálinka bevétele, mert erre a bontásra nem 
képes a bevallások alapján. Tehát mi a 35 térfogatszázalék feletti termékeket 
próbáltuk vizsgálni, amelyek közül ugye nagyon sok nem pálinka, de a 37,5 
alatti megint nem pálinka, tehát elég nehéz megnézni. Azt azért látjuk a ’17-es 
meg a ’18-as neta-bevételekhez hasonlítva, hogy literben a ’18-asnál kevesebb 
fogyott, viszont mivel adóemelés is volt, és nemcsak bekerült a pálinka és a 
keserűitalok egy része a neta alá, adómértékben viszont azért egy jó 70 millió 
forinttal több folyt be januári hónapban, mint az előző évben. Nagyon fontos 
lenne nekünk az, ha a NAV meg tudná bontani pálinkára ezt. Nem tudom, 
hogy a bevallásban erre van-e lehetőség, hogy jelöljük azt, hogy pálinkának a 
netája folyt be, viszont ahhoz, hogy az Unió által kért adatokat utána a 
minisztérium felé meg tudjuk adni, nagyon fontos lenne az, hogy az ilyen 
bontások meglegyenek, mert akkor tudunk hiteles adatokat szolgáltatni 
bárhova.  

Ez a három téma lett volna, amit, azt gondolom, hogy mindenképpen el 
kellett mondjak az albizottságnak. Úgy tudom, hogy majd a főbizottságon 
tárgyalják a gyümölcstémát. Nagyon kérném elnök urat, hogy képviselje a 
szakmánk kérését, hogy ezt a minimálmennyiséget vezessék be, vagy kerüljön 
bele a javaslatba, és ha lehet, akkor egy ilyen 500 tonna körüli almánál, és 300 
tonna körüli meggynél húzzák meg azt a határt, ami alatt nem kell megfelelni 
ennek a jogszabálynak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyanilyen sorrendben megpróbálok 

reflektálni egy-két gondolattal. Kérem, hogy ha bárkinek van alkotó 
gondolata, akkor azt utána tegye hozzá, hiszen itt megszólíttatott a NAV, 
esetleg az Agrárminisztérium. 

Az első témakör. Igen, van bent egy módosítás, pont ezt a problémát 
már jelzés alapján érzékeltük. A szakmai előterjesztés az 
Agrárminisztériumtól 100 tonna, hogy ez legyen a határ. Nagyon nagy kérdés 
nekem is, hogy aki mondjuk, 2000 tonna almát dolgoz fel - az már azért elég 
jelentős -, ő teljesen véletlenszerűen vásárolja valóban a piacról az almát? 
Tehát semmi szerződése nincs, hanem majd beesik a 2000 tonna úgy év 
közben valahonnan? Tehát ez azért már egy olyan nagyságrend, amiben azt 
gondolnám - lehet, hogy naiv vagyok -, hogy egy vállalkozó ott már 
programszerűen gondolkodik abban, hogy honnan lesz meg az almám. Tehát 
a szerződéses kapcsolat nem áll tőle távol, mert valószínűleg már eddig is 
elkezdett beszélgetni almatermelőkkel, hogy mire számíthat. Vagy hűtőházi 
kapacitással rendelkezők, akik exportálnak, és lehet, hogy exportból 
visszafordítják, mert nem vesznek át egy kamiont, és akkor ebben az esetben 
az megy a lepárlóba. Nem tudom. Én tehetek még egy huszáros kísérletet arra, 
hogy ezt a 100 tonnát megduplázom egyéni indítványommal, vagy ezt fogom 
javasolni, és fogalmam sincs, hogy ezek után ezt a kormányzat és a 
Törvényalkotási bizottság helyben hagyja-e, aki végső rendbeszedője az 
indítványok sorának. Talán ezzel a duplázással, ami 200 tonna lenne, azt 
merem mondani, hogy ezzel azért már elég jól eldolgoznak, mert ha jól 
értettem, elnök úr, a jelzésedet, ez a tonnamennyiség azért a magyar 
pálinkafőzdék döntő többségének elégséges lenne, de van néhány kiugróan 
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magas, nagy kapacitású főzde, akik ilyen 500-600 tonnával meg 2000 
tonnával dolgoznak. Ez darabszámban azért jóval kevesebb, ha jól érzékelem.  

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Igen, ott a 2000 

tonnásnál külön megkérdeztem a főzdetulajdonost, nincs szerződése, 
folyamatosan a hullott almát, amit éppen behoznak, amit bevisznek a hűtőbe 
és elkezd foltosodni, és már nem tudják úgy eladni, azt vásárolja fel. Megvan 
természetesen az a kör, aki odahordja, de szerződést előre sose kötnek, mert 
nem tudják megmondani, hogy mennyi az a mennyiség, ami éppen most nem 
fog bekerülni.  

Én is azt mondom, hogy az lenne az igazi, ha azért ekkora 
mennyiségeknél valamennyi szerződést kötnének, de sajnos jelenleg nem ez a 
jellemző. Hozzáteszem, hogy olyan termelővel is beszéltem, aki elmondta azt, 
hogy az előző években körülbelül 5-6 forinttal többet adott az almáért azért, 
hogy a termelő ne vágja ki az ültetvényét, mert olyan alacsony volt az ár, hogy 
azt mondták, hogy ha 25 forintot nem kapnak meg érte a következő évben, 
kivágják, majd az utána következő évben 40 forint volt az alma ára, de 
visszafelé az az 5-6 forint nem jött le az árból ugyanannak a termelőnek. Tehát 
sajnos még nem tartunk ott, ahol kellene, hogy az egyik évben mi segítünk 
nekik, a másikban viszont ők segítsenek nekünk.  

 
ELNÖK: Megjegyzem, hogy a szőlőtermelők se gondolták azt két évvel 

ezelőtt, hogy most már jó lenne elmenni szerződéses irányba, és most már 
mindenki látja, különösen tavaly ősz óta, hogy azért azok voltak biztonságban, 
akik szerződtek a szőlőfelvásárlókkal. Azok azért nyugodtabban nézték a 
szüret vége felé a túltermelést.  

Ez már persze csak szakmai kérdés, hogy ilyen bődületes mennyiségű 
alma lepárlása hova is megy utána, mi lesz ezzel a pálinkával, mert én nem 
látok ennyi almapálinkát a piacon, amit ilyen bődületes mennyiségben 
fogyasztanának az emberek. Inkább ritka, aki pálinkaivóként azt mondja, 
hogy de én almapálinkát szeretek inni.  

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Nagyrészt vegyes 

pálinkáknak az alapanyaga. 
 
ELNÖK: Értem, tehát ez a vegyes pálinka alapanyaga akkor nagyjából. 

Rendben.  
A 110/2008-as EU-rendelet az ízlekerekítésről. Egyrészt, ha jól tudom 

az uniós elvi szabályokat, az Uniónál hozott szabályokhoz képest szigorúbbat 
mindig hozhat egy adott tagország. Tehát mi akár megtilthatjuk a 
Magyarországon előállított termékeknél az ízlekerekítést. Ez nem oldja fel 
persze azt a problémát, amit említettél, hogy viszont a versenytársak, ha netán 
külföldről jön, azok meg ezzel az ízesített termékkel jönnek. Ez azért is 
izgalmas, mert mi a cukrot próbáljuk mindenhonnan száműzni. A neta pont 
erről szól egy másik, az élelmiszerfogyasztói területen, hogy vegyük ki, amit 
csak lehet, és ne cukrozzunk, itt meg pont ezt erősíti az EU, mert ebbe már 
tényleg belegabalyodunk, hogy akkor mikor járunk el helyesen. Viszont azt 
kérném a kormányzati szereplőktől, hogy ebben legyenek szívesek a 
legmagasabb szakmai képviseletet ellátó PNT-vel egyeztetni. Tudjuk, hogy ez 
egy EU-s eljárás, meg lehet, nem tudjuk kikerülni, de azért a szakmai 
szervezet véleménye szerintem sokat számíthat vagy segíthet esetleges további 
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tárgyalásoknál a magyar álláspont kialakításában. Úgyhogy kérem szépen, 
hogy ebbe vonják be a szokásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
a PNT-t. (Dr. Steinmetz Ádám visszatér az ülésre.) 

A netával kapcsolatosan csak azt szeretném megkérdezni, ezt a szót 
használta többször, hogy a „kitárolás”. Tehát, ha jól értem, az történt, hogy 
szeptemberben-októberben látták, hogy benyújtásra kerül adótörvény, és 
akkor majd az olyan hatással lesz, hogy…, és ha jól értem ezek szerint, a 
kitárolás azt jelenti, hogy eladták az áruházláncoknak, és amit eladtak tavaly 
arra még nem vonatkozott a neta, csak az idén értékesítettre vonatkozik. 
Tehát, ami tavaly bekerült az áruházláncokba, kiskereskedelem polcaira, arra 
még nem kellett alkalmazni a netát, de aki már az idén fog vásárolni - 
kitárolni vagy betárolni, vagy nem tudom, mi ez, szóval vásárolni -, azoknak 
meg már netával együttesen kell? És akkor egy kettős árrendszer fog 
kialakulni most a polcokon, mert lesz még a tavalyi áron betárolt pálinka, meg 
az idein vásárolt pálinka, az meg egy ugrásszerű árral fog megjelenni, vagy 
hogy is kell ezt értenem?  

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Igen, az elejét 

tökéletesen mondta elnök úr. Tehát azért vásároltak a nagykerek, sőt már a 
végén az éttermek és a kiskereskedők is, mert a neta olyan magasra nyomta az 
árát az idei évben a pálinkának, hogy van olyan termék, aminél közel 30 
százalékos áremelés történt. 

 
ELNÖK: Tehát, hogy tisztázzuk. Január 1-je óta él a szabály. Akinek 

január 1-jén már saját kereskedelmi tulajdonban volt, arra nem kellett… 
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Arra már nem 

kellett. 
 
ELNÖK: Csak az 1-je után vásároltra. 
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Nagyon sokan 

megcsinálták nagykereskedők, hogy még hitelt is vettek fel azért, hogy 5-6-8 
százalékos hitelre megvásárolták a terméket, amit utána január 1-től 30 
százalékkal drágábban tudtak eladni.  

Tehát nagyon fontos azt látni, hogy például egy 11 ezer forintos 
literárnál, mondjuk, egy meggypálinkánál a neta, a szeszadó és az áfa több 
mint ötezer forint, 5086 forintra jön ki. És akkor még nem számoltuk azokat 
az adókat, ami az szja - attól függ, hogy egyéni vállalkozó-e -, egy céges adót, 
nem számoltuk a kamarai tagdíjat, ami kötelező, tehát azt is meg kell fizetnie, 
nem számoltuk a Nébih felé fizetendő díjakat, sem az alkalmazottak után 
fizetendő különböző járulékokat. Tehát, ha ezeket nem számoljuk, akkor is azt 
látjuk, hogy majdnem a felét adó terheli ennek a terméknek, tehát nagyon 
nehéz lesz az idei, meg én azt gondolom, még a jövő év is a piacon. 

 
ELNÖK: Hadd lépjek visszább, tehát, hogy kvázi 30 százalékkal 

drágábban tudják most értékesíteni, de ezt tisztázzuk. Ezt nem kellene nekik, 
hiszen a tavalyi terméket még nem kellett a netával terhelten forgalomba 
hozni, tehát lehetne egy piaci versenyelőnye is. Ezt csak elméletileg mondom. 

 



 25

MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Néhány cégnél 
van is, hogy nem teljes netát, csak fél netát, tehát a felét teszik rá arra. Tehát 
ott megint piaci előnyhöz jut azzal, hogy ki hogy tudja eladni. És nem a 
termelőnél marad pont ez az összeg, hanem most megint a kereskedőknél 
marad. 

 
ELNÖK: Látom Halász Róbertet és képviselő urat is, hogy jelentkeztek. 

Még egy alaphelyzetet is tisztázzunk. Tehát a szakmabeliek tudják - de a 
jegyzőkönyv kedvéért, és netán bármilyen hír ezzel kapcsolatosan kimegy -, 
hogy a neta kiterjesztése a szeszesipari termékekre már három vagy négy évvel 
ezelőtt megtörtént, de akkor, hivatkozva a nagyon speciális magyar 
termékünkre, hungarikumunkra, a pálinkára és a legalább hét gyógynövényt 
tartalmazó szeszesitalokra ez nem terjedt ki. Így fogadtuk el a 
szeszesitaltermékekre kiterjesztett netát négy évvel ezelőtt. Ebből aztán lett 
egy európai uniós feljelentés, egy vizsgálat, egy hosszas küzdelem az EU-val, 
aminek a vége az lett, hogy az EU jelezte, hogy vagy minden alkoholos 
termékre kiterjesztjük a netát azzal az egyforma mértékkel, amit a jogszabály 
meghatároz, vagy semelyik alkoholos termékre nem terjesztjük ki. Ha ennek 
nem teszünk eleget, akkor a pénzügyminiszter úr becsült adata szerint 
mintegy 40 milliárd forintos büntetési tétel vagy netán kieső adótétel lenne az, 
amellyel számolni kellene, és kerekperec ezt jelezték, hogy a költségvetés 
egyensúlyának érdekében ettől nem tudnak eltekinteni. 

Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy a jelenlegi neta kiterjesztése a 
pálinkára és a hét gyógynövényt tartalmazó alkoholos termékekre, ezeknek a 
termékköröknek volt 3-4 éves előnyük a többiekhez képest, mert arra még 
nem volt kiterjesztve. Tehát nem a magyar kormány egyértelmű szándéka 
volt, hiszen éppen az volt az egyértelmű szándék, hogy nem terjesztjük ki a 
pálinkára és a gyógynövényes termékekre, italokra ezt a netát, azonban az EU 
döntése kényszerhelyzetbe vitte a kormányzatot, és húztuk-halasztottuk 
ameddig lehetett, de ezt tavaly ősszel tovább nem lehetett húzni, és ekkor 
módosult az adótörvény idevonatkozó része is.  

Tehát, hogy tisztázzuk, egy hosszas európai uniós vita és egy döntés 
vége lett az, hogy nem mentesíthettük, szándékunk ellenére sem, ezt a két 
alkoholos terméktípust. Ezt tisztázni szerettem volna a jelenlévők és a 
jegyzőkönyv kedvéért. És akkor most a képviselő úrnak adjak szót, vagy 
meghallgassuk előtte Halász Róbertet, a Szeszipari Szövetség részéről, hátha 
mond olyan információt, ami segít képviselő úrnak? (Dr. Steinmetz Ádám: Én 
örülnék, ha tudna reagálni. Nem udvariatlanságból, csak azért, mert lesz 
olyan felvetésem…) Jó. Halász Róbertnek adok… (Jelzésre:) Ja, mégiscsak… 
(Dr. Steinmetz Ádám: Igen, és akkor Róbert tudna reagálni.) Értem, 
elnézést, pont fordítva gondoltam, képviselő úr. (Dr. Steinmetz Ádám: 
Rosszul kommunikáltam.) Elnézést, én sem figyeltem.  

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

Megmondom őszintén, engem meglepett, hogy a mai albizottsági ülés 
meghívójában a napirendi pontok között nem szerepelt a pálinka ügye, annak 
ellenére, hogy ezt ugye négyszemközt is felvetettem korábban, de ha jól 
emlékszem a legutóbbi bizottsági ülésen az egyebek napirendi pontban is. 
Halász Róbert, amikor legutóbb a szőlőfelvásárlási anomáliákról beszéltünk 
itt az albizottsági ülésen, már akkor is eljöttek a Pálinkat Nemzeti Tanácsból, 
és már akkor is fölvetették a neta ügyét. 
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Úgyhogy nem igazán értem, hogy miért nem lehetett még egy napirendi 
ponttal megtoldani ezt. Még egyszer mondom, nem azért, mert én kérem, 
mert az Állattenyésztési albizottság sem jön össze már vagy fél éve, hiába 
kérem, de itt van a szakma, és itt van rengeteg probléma, amivel úgy 
gondolom, elnök úr is egyetért. És most nemcsak a neta kérdésköréről 
beszélünk. Erről is szerettem volna kérdezni, illetőleg vannak más, sajtóban, 
illetve szintén a Pálinkat Nemzeti Tanács számításai alapján felmerült 
kérdések, például, hogy hogy lehet, hogy az elmúlt évtizedben a pálinkaexport 
a harmadára esett vissza, annak ellenére, hogy a fogyasztás számottevően 
növekedett. Aztán ilyen adatok, hogy 15 ezer be nem jelentett zugfőző készülék 
van az országban. Vagy egy másik, hogy 20 ezer lepárló készülékből csak 7 
ezret használnak Magyarországon. Mit javasol a szakma, mit teszünk az 
ellenőrzés, a szektor kifehérítése terén? És nem utolsósorban a neta 
kérdésköre, ami egyszerűen elfogadhatatlan, úgy gondolom, hogy a csipsszel 
és a gumicukorral, az üdítőitalokkal, az energiaitalokkal egy kalap alá veszünk 
egy hungarikumot, amikor tudjuk, hogy mértékletes fogyasztása, azt 
gondolom, egy minőségi pálinka élettani hatása is kedvező. Én tudom elnök 
úr álláspontját, hasonló a borral kapcsolatban, azt gondolom, ebben egyet is 
értünk mind itt az asztalnál ülők.  

A másik elfogadhatatlan az, hogy hogy lehet, hogy a kereskedelmi 
pálinkákat sújtja ez az adó, miközben az egyéb szektorból, a magánfőzdékből, 
vagy a bérfőzdékből jövőket pedig nem. Félreértés ne essék, én nem azt 
akarom mondani, hogy a netát terjesszük ki ezekre is, hanem pont azt, hogy 
gondoljuk át, hogy micsoda károkat tud okozni a neta a kereskedelmi főzdék 
megjelenésével kapcsolatban.  

Úgyhogy én is készültem sok számítással. Miután ez nem napirendi 
pont, az egyebekben én ezt nem szeretném felvetni, de ezúton is kérem, hogy 
legyen egy albizottsági ülés, ahol ezt meg tudjuk vitatni, ahol el tud jönni a 
kormányzat képviselője is, akár a Pénzügyminisztériumból is, mert én nagyon 
kíváncsi vagyok egyáltalán, hogy az Agrárminisztérium kért-e a 
Pénzügyminisztériumtól hatástanulmányt erre vonatkozóan, hogy amikor 
bevezették ezt a termékdíjat vagy kiterjesztették a kereskedelmi pálinkánkra, 
hogy egyáltalán ez pénzügyileg megállja-e a helyét. Mert úgy gondolom, hogy 
nemcsak szakmailag helytelen ilyen döntést hozni egy hungarikummal 
kapcsolatban, hanem anyagilag sem biztos, hogy megéri, hiszen tudjuk 
nagyon jól, hogy egyszerűen a fogyasztás vissza fog esni, ezáltal az alacsony 
export szintén kisebb lesz, áfabevételtől esünk el, és nem utolsósorban a 
kereskedelmi főzdék a gyümölcsfelvásárlásból azért jócskán kiveszik a 
részüket. Ebből is valószínűleg most ez is vissza fog esni, és igazából 
belekerülünk egy ördögi körbe, ami azt feltételezi, hogy megpróbálnak majd 
költséghatékonyabban, olcsóbb alapanyagokból előállítani pálinkát, ami a 
minőség rovására fog menni, és ha ez a minőség rovására megy, akkor 
értelemszerűen ebből aztán még kevesebbet fognak tudni eladni, és amikor 
ördögi körről beszélek, akkor itt utalok arra, hogy egyszerűen ez a neta 
indokolatlan, és azt gondolom, elfogadhatatlan.  

Úgyhogy summa summarum, kérem elnök urat, hogy mihamarabb egy 
albizottsági ülést hívjon össze, és szeretnénk, hogy akkor a szakma is 
elmondja az álláspontját, mert lennének még kérdéseim.  

 
ELNÖK: Igen. Képviselő úr, miközben nem voltál itt, jó néhány dolog, 

információ elhangzott ezzel kapcsolatosan (Dr. Steinmetz Ádám: Elnézést! 
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Igyekeztem visszaérni.), és tudomásul véve, hogy máshol is volt 
kötelezettséged. Azért azt tisztázzuk, ugyan akkor még nem voltál képviselő, 
tehát, amikor benyújtásra került a szeszesitalokra kiterjesztett neta, akkor 
egyértelmű szándékunk volt, hogy a pálinkát és a hét gyógynövényes 
alkoholos italokat mentesítjük. Ez volt a lényege. Hároméves uniós küzdelem 
után ők ezt úgy zárták le, hogy egy igen magas büntetési tételt helyeztek 
kilátásba, ha ezt a két terméket nem vonjuk be a neta körébe. 

Tehát a szándék a neta tekintetében egyértelmű volt a kormány 
részéről, de vissza kellett vonulni az uniós büntetés hatására, 
kikerülhetetlenné vált a két másik termék, két jelenlegi említett termékkör 
bevonása is. Tehát a kormányt azzal vádolni, hogy nem védte eléggé a 
hungarikumot… (Dr. Steinmetz Ádám: Én ezt nem mondtam.) Mindent 
megtett. Egyet lehetne (Dr. Steinmetz Ádám: De én nem állítottam ilyet.), 
minden alkoholos italra töröljük el. Tehát az Unió azt mondta, hogy akkor 
tessék eltörölni minden alkoholos italra a netát. Erre meg a pénzügyminiszter 
azt mondta, hogy ácsi, azért ezt a költségvetést nekem egyensúlyban kell 
tartanom felelősként, ráadásul az EU, ha figyeli képviselőtársam, már nem a 3 
százalékos költségvetési hiányszinttel elégszik meg - ami egyébként a 
törvényben előírt -, hanem azt mondja, hogy Magyarország bizonytalanul 
számítható gazdaságpolitikája miatt jó lenne, ha 2-2,5 százalékon tartaná ezt a 
költségvetési hiányt. Mondja, üzeni nekünk, miközben erre semmi 
felhatalmazása nincs. Tehát még lejjebb szeretné szorítani a költségvetési 
hiányt, és ez az a helyzet, amiben a pénzügyminiszter azt mondta, hogy ő 
viszont az egységes szerkezetért felelős, ettől a 40 milliárdtól, amit az egyéb 
szeszesitaloktól vonunk be, nem tud eltekinteni. És ebbe sodródott bele a 
pálinka és a hét gyógynövényes alkoholos ital.  

Tavaly október óta próbálunk több soron - ez a felszínen nem volt 
látható - a PNT-vel és az adóügyekért felelős államtitkárral konzultációt 
folytatni, több alkalommal erre sor került, hogy egyáltalán mi a mozgástér. 
Jelenleg is tart egy ilyen konzultáció, amelynek még nincs vége. Az önálló 
napirendi pont pedig azért nem történt meg, mert jeleztük a 
Pénzügyminisztérium felé, ők viszont jeleztek - ellentétben az MTÜ-vel -, hogy 
ebben az időpontban nem tudnak olyan kollégát rendelkezésünkre bocsátani, 
aki teljeskörűen tudna e témakör kapcsán nyilatkozni. Ezt nekem meg 
tudomásul kellett vennem, hogy az egymás közti felkérés, vita részét én 
lezárjam. Annyival azért büszkélkedhetek, az Állattenyésztési albizottsághoz 
képest, hogy az ígéretemnek megfelelően a lehető leggyorsabban összehívtam 
ezt az albizottsági ülést. Halász Róbert! 

Halász Róbert hozzászólása 

HALÁSZ RÓBERT igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 
Terméktanács): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Közben beszéltünk a PNT-
elnök úrral, hogy két részben adnánk választ a képviselő úrnak. Én először 
kiegészítést szeretnék tenni.  

A netánál az egy fontos dolog, hogy a jövedéki adó és a neta, az nem a 
NAV-nak ugyanaz a részlege, és a bejelentési módja is különböző, mert a 
jövedéki adó akkor válik kötelezővé, amikor szabad forgalomba kerül egy 
termék, tehát kikerül az adóraktárból, és napi jelentések vannak már erről. A 
neta-bevallás havonta egyszer történik. És most, hogy különbözőfajta neták 
voltak, tehát úgy értem, hogy neta nem volt, és volt egy mentesség, ezért mi 
ezt jeleztük a NAV felé, hogy bizonytalan ennek a beszedése, mert van, aki 
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önkéntesen vallja be, és azt mondja, ez a termékük nem kerül alá, mert volt 
olyan kategória is, hogy netamentes, meg volt olyan, hogy neta is. Most január 
1-től ez a probléma tulajdonképpen jórészt megszűnhet vagy megszűnik, ezt 
várjuk.  

A másik, hogy most a hungarikumok is bekerültek a neta alá. Ennek a 
neta, illetve a szeszesitalok adóztatása azért olyan értelemben nagyon erős 
lett, hogy ugyanarra, tehát az alkoholtartalomra vonatkozóan kétszeres adózás 
történik. Mert ugye a jövedéki adónak is az alapja az alkoholtartalom, illetve a 
netának is az alapja az alkoholtartalom, tehát kétszer adóztatják meg 
ugyanazt, ráadásul a netánál sávos, tehát egy ilyen 10 alkoholfok közötti sávra 
esik. Tehát azt jelenti, míg a jövedéki adónál 1 százalékonként számolják ki, és 
úgy emelik meg, ha mondjuk, egy 38 fokos ital van, akkor 38 fokot számolnak, 
de például, ha mondjuk, valaki a 42-es vagy egy alacsonyabb, akkor is azt a 
magasabbat, tehát a sávra esőt számolják ki. És amit a PNT-elnök úr is 
említett, hogy ezért nehéz megkülönböztetni, tehát nem lehet elválasztani, 
hogy most ebből mi a pálinka, mi az egyéb ital, mivel ezt ők önkéntesen vallják 
be, és egyösszegszerűen.  

Tehát a másik ez az egységessé tett neta, illetve adózás, itt 
mindenképpen a hungarikumnak kerestük a lehetőségét úgy, ahogy elnök úr 
ezt elmondta. Például volt ez a de minimis lehetőség, ami, mivel, hogy az adón 
belül ezen annyira nem lehetett lyukat találni, ezért próbáltuk azt, hogy a 
kisebb cégekre vonatozóan ezt, hogy valamiféle támogatást adni. Csak az a 
helyzet, hogy nagyon rövid volt az idő, és igazából nem tudtuk körbejárni, de 
valamiféle kedvezményt vagy valamit mindenképpen kellene a pálinkának 
találni, mert így nagyon nehéz. És ez a szélesebb körű szeszesital volt, és majd 
konkrétan a pálinka részre fog az elnök úr válaszolni.  

A pálinkán belül, amit én szeretnék megjegyezni, még nehézzé teszi a 
helyzetet, hogy csak a pálinkákról, párlatokról beszélünk, ott is nagyon nagy a 
megkülönböztetés, a magánfőzés, a bérfőzés és a kereskedelmi pálinka között, 
mert a bérfőzés nem fizet netát, az csak jövedéki adót fizet, a kereskedelmi 
pálinka mindegyiket fizeti. Tehát még nagyon szűk kategórián belül is nagy 
megkülönböztetés van a pálinkákon, párlatokon belül, és ezt nagyon nehéz 
feloldani. Köszönöm szépen.  

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

Ahogy elnök úr is elmondta, folynak az egyeztetések a 
Pénzügyminisztériummal. A de minimis támogatást vetettük fel többek 
között, hogy gyümölcsvásárlásra, vagy bármilyen olyan szegmenst találjunk 
rá, amivel a pálinkásokat meg tudnánk segíteni. Közel 140-150 cég foglalkozik 
jelenleg kereskedelmi főzdével. Úgy számoltuk, hogy ennek legalább a 85-90 
százaléka beleférne egy ilyen támogatásba. Tehát amennyi netát befizetnek a 
cégek, talán az a 10-15 százalék az, aki a támogatási határt már túllépné. Tehát 
ez egy segítség lehetne. Még folynak az egyeztetések ez ügyben, hogy ezt hogy 
lehetne kivitelezni.  

Ami elhangzott itt a bér- meg a magánfőzőkkel kapcsolatban. Míg a 
bérfőzde is saját célra, tehát saját fogyasztásra termel, mármint a főzető saját 
fogyasztására, nagyon fontos lenne azt elérni, hogy a kereskedelmi forgalomba 
ne kerülhessenek be ezek a termékek. Tehát azt kértük a minisztériumban az 
államtitkár úrtól, hogy erre találjunk ki valamit, hogy nagyon komoly 
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ellenőrzések legyenek arra, hogy kereskedelmi forgalomba ne kerülhessen se a 
magán-, se a bérfőzetett termék, mert ha most megnézzük - és itt a borosokra 
is utalok egy kicsit -, hogy ha valaki Irsai szőlőből bort készít, az egészséges, 
ha magánfőzésben lepárolja, az is egészséges, ha bérfőzésben lepárolja, az is 
egészséges, de ha már kereskedelmi főzdeként csinál belőle pálinkált, akkor 
netával terhelt. Tehát egy kicsit visszás a helyzet. De értjük a magánfőzéssel 
kapcsolatos dolgokat, hogy ha tényleg az lenne, hogy csak magáncélra 
főznének a magánfőzők, akkor nem lenne olyan nagy probléma, mint most 
van. Nagyon sok kerül be kereskedelmi forgalomba, vagy illegális csatornákon 
kerül eladásra. Tehát ennek a visszaszorítását nagyon fontosnak tartanánk. Az 
a szakmának egy lélegzethez jutást adna, még így a neta mellett is, főleg, ha 
valamilyen támogatási formában, mondjuk a gyümölcsvásárlásra lehetne 
fordítani ezt, és akkor mindenki, amennyi gyümölcsöt vásárol, az után tudná 
ezt csak igénybe venni. De azt hiszem, hogy jó irányba folynak az egyeztetések. 
Államtitkár úr is azt gondolja, hogy a szürkegazdaságot még lehetne fehéríteni 
ebben a témakörben.  

Amit itt előbb Robi elmondott, hogy a NAV-nak nem ugyanaz a 
részlege szedi be a netát és a jövedéki adót, ez egy nagyon fontos különbség. 
Ha jövedéki adót nem fizetjük be, abban a pillanatban orrunkra koppintanak, 
míg a netánál ez nincs meg. Államtitkár úr javasolni fogja a NAV felé, hogy ha 
van vizsgálat majd jövedéki ügyben, akkor legalább azt nézzék meg, hogy 
neta-bevallást tett-e az az illető vagy az az egység, akit éppen vizsgálnak, mert 
félelem van arról, hogy külföldről hozott termékek után nem nagyon fizetik 
meg a netát, mert előbb-utóbb eltűnik az a cég, és így versenyelőnyben van 
mind a többi céggel, mind pedig a pálinkásokkal szemben, mert olcsóbban 
tudja a termékét neta nélkül értékesíteni, mint mi. Úgyhogy keressük azokat a 
megoldásokat közösen, hogy hogy lehetne kifehéríteni ezt a részét a 
gazdaságnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Halász Róbert ismét.  
 
HALÁSZ RÓBERT igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 

Terméktanács): Én csak egy megjegyzést tennék kicsit előre szaladva, hogy a 
neta, illetve a jövedéki adó. Megjelent a Magyar Nemzeti Banknak a 330 
versenyképességet növelő intézkedése, és ott az egyik pontjában megjelent az, 
hogy a jövedéki adót növelni kellene a szeszesitaloknál. Mi csináltunk egy 
gyors számolást, mert úgy ítélik meg, hogy Magyarországon alacsony a 
jövedéki adó. 

Ha Magyarországon a jövedéki adót nézzük pusztán, akkor az Európai 
Unión belül, mondjuk, az alsó harmadba tartozunk. De ha megnézzük azt, 
hogy hozzátesszük a netát, akkor abban a pillanatban már Hollandia elé 
kerülünk, az EU-átlagot elérjük, és majdnem a középső harmad fölső részébe, 
tehát a legmagasabbakat, az extrém magasat fizető skandináv országok 
tövéhez értünk máris, és akkor még nem számoltuk az áfát is, de mi pusztán 
csak a közvetlen jövedéki adó és a neta összeadásával néztük. Ez jelentős 
emelkedés. Ha ezt még emelik, akkor ezzel tulajdonképpen olyan folyamatok 
indulnak el, hogy akkor itt sokkal jobban eltolódik olyan irányba, ami nem 
kereskedelmi irány, de mégis ki fogja elégíteni a piacot más forrásból. És 
akkor ott nem lesz igazán neta- meg jövedékiadó-befolyás sem.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam is azon vagyok, és ebben már 
többször segítő voltam, hogy örülök neki, hála istennek, hogy a Magyar 
Szeszipari Szövetség is sűrűn tájékoztatja a kormányt szakmai anyagokkal. A 
PNT-t is mindig arra kérem, és amikor lehet, tevőlegesen közben is járok, 
hogy kötetlen szakmai formális beszélgetéseket tartsanak, hogy tisztában 
legyenek a jogszabály előkészítői ilyen adatoknak, hogy hol is tartunk, és mi a 
következménye az egyes gondolatoknak. Kérdezem, hogy bárkinek még van-e 
kérdése. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Reflexiók 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen. Nem kérdésem van, csak röviden hozzászólnék az 
elhangzottakhoz.  

Az első felvetés, a termékpiacos törvény módosításával kapcsolatban 
történt. Nem akarok elébe menni a bizottsági megbeszélésnek, de azt látni 
kell, hogy a cél pontosan az volt, hogy egyrészt legyenek szerződések, másrészt 
pedig időben széthúzódjon az az alkuperiódus, ami a felvásárolt termékekre 
vonatkozik, legyen szó akár meggyről, akár almáról, szélesebb legyen az az 
idő, amelyben az áralku gyakorlatilag megtörténik. Úgyhogy nagyon bízunk 
benne, hogy sikerül új helyzetet teremteni. Pont ez volt a cél. Ezzel együtt 
nyilván nem célunk, hogy olyan kis mennyiségeket felvásárlók ezáltal 
nehezebb helyzetbe kerüljenek, akiknél ez nem cél. 

Az alma és a meggy termése között azért van egy nagyságrendi 
különbség is. Tehát, amíg almából, mondjuk, 600-800 ezer tonna terem egy 
évben, addig meggyből 60-80 ezer tonna. Úgyhogy ilyen szempontból is azért 
el kell gondolkodni ezen az alsó határon, de ahogy elnök úr már 
megelőlegezte, igen, tehát egyrészt értjük a kérést, másrészt szándékunk is, 
hogy ez ügyben módosuljon is a tervezet, méghozzá pont egy éves felvásárlási 
minimummennyiség kivételével. Tehát ágazatot nem tudunk mentesíteni, ez 
nyilván ellenétes lenne az uniós előírásokkal, hogy valakit csak a tevékenysége 
alapján mentesítsünk, de mennyiség alapján horizontálisan viszont lehet. 

A 110/2008-as uniós rendelet módosítása kapcsán történt egyeztetés 
ősszel, tehát amikor a rendelet módosítását a Bizottság bedobta, akkor 
megtörtént az egyeztetés. Most külön nem volt, tehát most a szavazás kapcsán 
külön nem volt egyeztetés, de ősszel megtörtént. Nem is változott az álláspont. 
Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy Magyarország tartózkodott, egyébként 
meg egyedül Görögország szavazott ellentétesen. Tehát minden tagállam 
megszavazta. Egyedül Görögország szavazott ellentétesen, Magyarország 
pedig tartózkodott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy bárkinek van-e még 

hozzászólása. (Jelzésre:) Megadom a szót a NAV képviselőjének.  
 
SZABÓ GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elég sok minden elhangzott 
itt az egyebekben. Két részre osztanám a válaszaimat. Mihályi elnök úr 
említette a neta hatálybalépését megelőzően megnövekedett forgalmat, illetve 
hatálybalépését követően lecsökkent termelést. Ez valóban így van. 
Adóbevételi adatokból ezt mi is látjuk. A hatálybalépést megelőzően szabad 
forgalomba bocsátott termékekkel ugyan a piac telítődött a készletezés 
tekintetében, amíg ezek a készletek ki nem futnak, addig, ahogy jelezte is 
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elnök úr, az újabb termelés valóban stagnálni fog, és amikor ezek a készletek 
kifutnak, akkor vélhetően újra növekedni fog.  

Az, hogy a hatálybalépést követően szabad forgalomba bocsátott 
pálinkáknál, jövedéki termékeknél mennyi a neta-tartalom, illetve mennyi 
netát fizettek be utána, ez valóban szintén elhangzott, ez nem a jövedéki 
szakterület hatáskörébe tartozik, de én ezt meg tudom ígérni, hogy fölvesszük 
a kapcsolatot a tervezési és elemzési részlegünkkel, és reméljük, valamilyen 
származtatott adatokból meg tudják majd nekünk mondani, hogy mennyi az 
annyi, és akkor ezzel jelentkezni fogunk.  

A magánfőzők ellenőrzésére visszatérve, azt tudni kell, hogy itt szintén 
osztott felügyelet van e tekintetben, hiszen alapesetben az önkormányzati 
adóhatóság jár el magánfőzők ügyeiben. A NAV-nak kizárólag a magánfőzött 
párlat jogsértő értékesítésével, illetve a magánfőzésnek nem minősülő 
jövedéki termék illegális előállításával kapcsolatban van ellenőrzési jogköre. 
Ezeket az ellenőrzéseket a NAV végzi is, akár bejelentés alapján, akár saját 
kockázatelemzés alapján. Jó példa erre, pár hete egyeztettünk is elnök úrral, 
tőlük is kaptunk különböző bejelentéseket, a különböző internetes felületeken 
- most megnevezem: Vatera, Jófogás, ezeken a használtcikk-árusító 
portálokon - már nem nagyon találni ilyen hirdetéseket. Tehát fölvettük a 
kapcsolatot az üzemeltetővel, ahol tudtuk, és láttuk, hogy megjelent ilyen 
hirdetés, ott próbavásárlás keretében is megpróbáltunk eljárni, illetve az 
üzemeltetők jelzésünkre folyamatosan törlik, veszik le ezeket mint jogsértő 
hirdetéseket. Egy tájékoztatót is elhelyeztettünk velük, hogy a felhasználók ne 
is tudjanak ilyen hirdetéseket föltenni. Egyrészt jogsértő, másrészt pedig 
azonnal törölni fogja a szolgáltató.  

A vendéglátóipari egységekbe történő magánfőzet vagy akár bérfőzetű 
párlat bekerülésével kapcsolatban szintén végezzük a dolgunkat. A NAV 
rendelkezik mobil alkoholvizsgáló laboratóriumokkal, ezek nagyon jól 
felszereltek, járják a vidéki vendéglátóipari egységeket, ott a helyszínen mintát 
vesznek, megvizsgálják, hogy az megfelel-e annak a terméknek, ami a címkén 
fel van tüntetve, és ha nem, akkor ugyanúgy eljárunk, mint bármely más 
jogsértő esetben, mint adózás alól elvont jövedéki termék értékesítésénél.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben a munkájukban szeretném 

megerősíteni a NAV-ot, hogy ezt tegyék, mert számomra nagy megdöbbenés 
volt, hogy belvárosi, nagyon magasan jegyzett étteremben is találtak 
utántöltött, nem márka- és címkehű pálinkát. Ez hihetetlen, hogy még ezen 
magas presztízsű éttermeknél is bepróbálkoznak ilyennel. Tehát ez szomorú.  

Egy mondatára hadd utaljak. Igen, a PNT nagyon szorgalmazná azt az 
eljárást, hogy a magánfőzésnek nem minősülő főzéssel szemben járnak el, 
akik az úgynevezett otthonfőzés keretében dolgoznak. Sajnálatos módon 
néhányan a magánfőzés leple alatt, az ön szakmai nyelvezetével fogalmazva, 
magánfőzésnek nem minősülő eljárásban folyamatosan főznek pálinkát. 
Felháborító, mert egy jó ügyet tesznek tönkre ezzel kapcsolatosan. Tehát a 
PNT sokszor kijelentette, hogy nem a magánfőzés mint intézmény ellen van, 
hanem azok ellen, akik ennek a fedezékében egyszerűen folyamatos, kvázi 
bérfőzést folytatnak a falu és a környező falvak népének. Ebben legyenek 
szívesek még hatékonyan közbenjárni, mert ez már tényleg nem a 
magánfőzés.  
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SZABÓ GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal): Igen, ahogy Mihályi úr is említette, nem is olyan régen volt az a 
konkrét eset, ahol valóban erről volt szó, hogy magánfőzésnek nem minősülő 
illegális tevékenységet végzett, és konkrétan három lepárlóberendezést 
működtetett az úriember.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az egyebekben van-e még bárkinek 
hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Akkor köszönöm szépen, különösen 
azt, hogy az egyebekben elég széles körben tudtunk erről érdemi beszélgetést 
folytatni. Kérem az itt elhangzottak figyelembevételével a további 
együttműködést is megtenni az érintettekkel. Az egyebeket is lezárom, és az 
ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 04 perc) 
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