
 

Ikt. sz.: MGB-41/25-2/2019/SZ. 

SZ-3/2019. sz. ülés 
(SZ-5/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága  
Szőlő-, bor-, pálinka albizottságának 

2019. november 18-án, hétfőn, 9 óra 32 perckor  
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 6 

Tájékoztatás a népegészségügyi termékadó (neta) 
kiterjesztésének piaci hatásairól a pálinkára, a gyógynövényes 
italokra és a gyümölcspárlatra vonatkozóan 6 

Kanyó Lóránt tájékoztatója 6 

Kérdések, hozzászólások 8 

Szüret utáni helyzetkép, valamint kitekintés az európai 
bortermelés tapasztalataira 17 

Tarpataki Tamás tájékoztatója 17 

Kérdések, hozzászólások 21 

Légli Ottó tájékoztatója 24 

További kérdések, hozzászólások 27 

Válaszok, reflexiók 35 
Tarpataki Tamás 35 
Légli Ottó 36 

Elnöki zárszó 37 

Egyebek 37 

Az ülés berekesztése 38 

 



 3
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Köszöntöm az albizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik az egyes 
napirendi pontokhoz meghívottként jelen vannak, és köszöntöm mindazokat, 
akik albizottságunk nyílt ülését figyelemmel kísérik! A napirendtervezetet 
megkapták az érintettek. Napirendipont-cserére teszek javaslatot: 1. és 2. 
napirendi pontunk van az egyebek mellett, és azt javaslom, hogy először a 
népegészségügyi termékadóval kapcsolatos kérdéskört tárgyaljuk meg, ami a 
pálinkára és a legalább hét gyógynövényt tartalmazó alkoholos italokra és 
párlatokra vonatkozik. Kérdezem, hogy ezzel a javaslattal az albizottság 
szavazati joggal rendelkező tagjai egyetértenek-e. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Igen, ezt a cserét megtettük, és így azt kérdezem, hogy 
a módosított napirendi javaslat szerint tárgyalhatunk-e, mert ezt is meg kell 
szavaznunk a formalitás miatt. (Szavazás.) Igen.  

Tájékoztatás a népegészségügyi termékadó (neta) 
kiterjesztésének piaci hatásairól a pálinkára, a 
gyógynövényes italokra és a gyümölcspárlatra vonatkozóan 

A napirendi pontok cserével létrejött új sorrendje szerint az 1. 
napirendi pont kapcsán köszöntöm Kanyó Lórántot – bocsánat, az előadói 
pozíciót néztem, de így is rendben van –, a Pénzügyminisztérium 
főosztályvezető-helyettesét és sokszoros meghívott vendégünket, Bogdány 
Viktort, aki a jövedékiadó-ügyekben szokott bennünket tájékoztatni, 
mindketten a Pénzügyminisztériumtól vannak itt, és ennél a napirendi 
pontnál külön köszöntöm még a Pálinka Nemzeti Tanács elnökét és 
munkatársait, akik jelen vannak. Megadom a szót a főosztályvezető-helyettes 
úrnak egy rövid tájékoztatásra.  

Kanyó Lóránt tájékoztatója 

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): 
Elnök úr, nagyon köszönöm. Köszöntöm a tisztelt albizottság munkatársait! 
Nem akarom hosszan igénybe venni a türelmüket, annál is inkább, mert 
valószínű, hogy akik itt jelen vannak, pontosan tudják, milyen a jogszabályi 
környezet és a jogszabályi helyzet. Előzetesen vagy előzményként csak annyit 
szeretnék jelezni, hogy a gyümölcspárlatok és a legalább hét gyógynövényt 
tartalmazó gyógynövényes italok több éven át kivételt képeztek a 
népegészségügyi termékadó hatálya alól, amely az alkoholtermékekre 
vonatkozott. Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság indított egy 
kötelezettségszegési eljárást, amely eljárás több éven át zajlott… (Az 
ülésteremben áramszünet következik be.) Milyen romantikus… (Tarpataki 
Tamás: Most mindent el lehet mondani! – Derültség, közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Reméljük, hogy nem az esetlegesen Budapest bombázására 

induló ellenzéki erők megtévesztése miatt sötétítünk el, mert régen, ugye, így 
kellett védekezni, hogy elsötétítették a házakat, hanem csak a villanyszerelő 
mestert kell újra hadrendbe állítani. Valami új kávéfőző gép van? Mert 
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állítólag az csinálja a kalamajkát… (Dr. Steinmetz Ádám: Vagy túl régi!) Vagy 
régi, igen, ez a másik lehetőség. De ha régi, akkor eddig ezt nem csinálta, tehát 
itt valami nincs rendben. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.)  

Azt kérem szépen, hogy a személyes beszélgetéseket most minimálisra 
csökkentve az előadó mikrofon nélkül, de ebben a kis teremben talán 
hallhatóan folytassa a hozzászólását, a gyorsíró jelezte, hogy ő készen áll így is 
folytatni a munkát, és az ő munkájának a figyelembevétele miatt azt kérem, 
hogy legyünk teljesen zajmentesek. Egyben jelzem, hogy fél 12-ig lesz 
lehetőségünk ebben a teremben tartózkodni, mert utána főbizottsági ülés lesz, 
ezt mindenki legyen szíves majd figyelembe venni időkerete tekintetében!  

Továbbra is a főosztályvezető-helyettes úré a szó. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm. Az Európai Bizottság által folytatott kötelezettségszegési eljárás 
tehát körülbelül két éven át zajlott, több körben kaptunk megkeresést az 
Európai Bizottság illetékes szakterületétől, illetve adtunk arra kimerítő 
választ. Igyekeztünk védeni a szabályozást azzal, amit egyébként a szabályozás 
törvénybe iktatása során is képviseltünk, nevezetesen hogy korántsem lehet 
összehasonlítani a hét gyógynövényből készült gyógynövényes italok, illetve a 
gyümölcspárlatok egészségügyi kockázatát más jellegű alkoholtermékek, 
szeszesitalok egészségügyi kockázatával, ezt a szempontot, körülményt az 
Európai Bizottság nem fogadta el, és az Európai Bírósághoz kívánt fordulni. 
Ilyen körülmények között mérlegeltük azt, hogy milyen lehetőségei vannak 
egy esetleges európai bírósági eljárásnak, és a kormány végül arról döntött, 
hogy bár a szakmai álláspontunkat továbbra is tartjuk és helyesnek véljük, de 
egy ilyen bírósági eljárásnak nem feltétlenül célszerű kitenni magát a 
szabályozást; mindannyian tudjuk, hogy egy-egy bírósági eljárásnál sosem 
lehet teljesen biztosra menni, még akkor sem, hogyha a meggyőződésünk elég 
erős. Ezzel együtt történt meg 2019-től a gyümölcspárlatoknak és ezeknek a 
gyógynövényes italoknak a népegészségügyi termékadó hatálya alá vonása.  

Amit ezzel kapcsolatban szeretnék még kiemelni, az az, hogy a 
népegészségügyi termékadóban mennyiségi alapon történik az adóztatás, az 
alkoholtermékeknél természetesen az alkoholfokot is figyelembe véve egy 
differenciált mértékrendszer van hatályban, ennél fogva azért a minőségibb 
termékekre relatíve kisebb hatást gyakorolhat a népegészségügyi termékadó.  

A forgalmi adatokat szeretném még a tisztelt bizottságnak elmondani. 
Mi azt tapasztaltuk, hogy a 2018. év végén egy nagyon komoly készletezés volt 
megfigyelhető a szabadforgalomba bocsátott pálinkák, gyümölcspárlatok 
esetén, decemberben a szokásos havi mennyiségnek a háromszorosa, 
novemberben körülbelül a kétszerese, és októberben is jelentősen magasabb 
volt a korábbiakhoz képest a szabadforgalomba bocsátás, aminek a 
folyományaként a 2019. év elején az egyébkénti mennyiségeknek a fele volt az, 
amit a szabadforgalomba bocsátottak. (Az ülésteremben helyreáll az 
áramszolgáltatás.) Jelenleg a szeptember-október-november-decemberi 
forgalom adatai még értelemszerűen nem állnak rendelkezésre. Ennyit 
szerettem volna elmondani a tisztelt albizottságnak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy van-e 

kérdés, észrevétel. A képviselő úrra nézek. (Dr. Steinmetz Ádám bólint.) 
Megadom a szót.  
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Kérdések, hozzászólások 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, és nagy 
tisztelettel köszöntök mindenkit a mai nap folyamán! Külön örülök, hogy a 
Pénzügyminisztérium részéről is küldtek előadót, nagyon régóta várjuk már 
ezt a pillanatot, úgyhogy nagyon megtisztelő ez számunkra, és a teljesség 
igénye nélkül élnék is a kérdezés lehetőségével.  

Elöljáróban szeretném megjegyezni, és ezzel szerintem az elnök úr is 
egyetért, hogy a Mezőgazdasági bizottság és mellette az Agrárminisztérium – 
remélem, ezt Tarpataki Tamás úr is meg tudja erősíteni – a pálinkások mellett 
van, a hungarikum megvédése mellett van, tehát nem igazán tudjuk elfogadni 
az Európai Uniónak ezt a ránk erőltetett kötelezettségét, aminek ugyan most 
nekünk meg kell felelnünk. Viszont szeretnénk megoldást találni a kérdésre, 
mert nem igazán értjük, hogy a népegészségügyi termékadó alá vont termékek 
– és itt most szeretnék akkor egy párat felsorolni közülük –, mint például a 
taurint tartalmazó energiaital, a cukrozott kakaópor, az üdítőital, a szörp, a 
sós snack, az ételízesítő, a gyümölcsíz mellett a pálinka is népegészségügyi 
termékadóval, mondjuk azt, hogy csipszadóval, ami kicsit populárisabb 
megnevezése ennek a dolognak, sújtott most, miközben nagyon jól tudjuk, 
hogy a pálinka élettani hatásai megfelelő mértékű fogyasztás mellett 
kifejezetten előnyösek. Hogy csak egy példát hozzak: például itt ülnek az 
asztalnál egyébként a szőlő-bor ágazat képviselői is, és mondjuk az Irsai Olivér 
szőlő egy egészséges termék, az abból készült bor szintén egy egészséges 
termék, egy abból készült pálinka pedig már népegészségügyi termékadóval 
sújtott, amivel kapcsolatban szeretném a szaktárca álláspontját felolvasni: „A 
neta egyik célja az egészségi kockázatot jelentő termékek körének szűkítése, 
fogyasztásuk és előállításuk visszaszorítása és az élelmiszerpiac kínálatának 
kedvező irányba mozdítása.”. Ez nem fér a képbe, tehát óriási az 
ellentmondás, én úgy érzem, és – továbbmegyek – tudjuk, hogy a pálinkák 
kapcsán is vannak a magánfőzdék, tudjuk, hogy vannak a bérfőzdék, és 
vannak a kereskedelmi főzdék, és a neta adóval a kereskedelmi főzdék vannak 
sújtva.  

Szeretném a félreértéseket megelőzni, nem amellett vagyok, hogy akkor 
most a magánfőzdében és a bérfőzdében készült pálinkákat is vonjuk a neta 
alá, hanem hogy kezdjünk valamit a helyzettel, lehetőség szerint ezt a 
hungarikumot, a magyar pálinkát próbáljuk meg megvédeni. Akkor vívjunk 
egy harcot Brüsszellel – elég sok harcot vívunk az utóbbi időben –, illetőleg 
hogyha ezt a harcot nem tudjuk sikeresen megvívni, én arra biztatom önöket 
és a szaktárca képviselőit is, hogy ha ezt a harcot nem tudjuk megvívni, akkor 
pedig hozzunk létre egy olyan jogszabályi környezetet, amiben a 
Pénzügyminisztériumnak is partnernek kellene lennie, hogy a most a 
kereskedelmi főzdéket egyértelműen sújtó adót, ezt a fajta bevételkiesést 
kompenzáljuk valamilyen szinten. Itt ülnek a PNT képviselői, nekik van, lesz 
majd elképzelésük, bízom benne, hogy ők is szót kapnak, és el fogják tudni azt 
mondani, mert ez már nagyon szakmai kérdés.  

A kérdéseimre rátérve nekem elég furcsa, hogy a neta adóalapja a 
hektoliterfok, és egyben az áfának is ez az alapja, tehát itt felmerülnek olyan 
aggályok, hogy itt is kettős adóztatásról beszélünk, és hogyha még a jövedéki 
adót is idevesszük, akkor ez egy igen csúnyán megsarcolt termék, és – még 
egyszer mondom – szerintem méltatlan, hogy egy hungarikumot így 
agyonadóztatunk.  
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Látjuk a számokat, és a következő kérdésem arra irányult volna, hogy a 
január 1-je óta bevezetett netával hogyan változott a kereskedelmi 
forgalomban előállított pálinkák kereskedelme. Drasztikus a visszaesés, ezt 
lehet látni, és értelemszerűen ebből az adóbevétel is drasztikusan visszaesett 
mind az áfa, mind a jövedéki adó tekintetében. Kérem, válaszoljanak a 
kérdésre, hogy miután bevezettük ezt, mennyi a bevétel a netából, és mennyi a 
bevételkiesés igazából a jövedékiadó- és az áfacsökkenés miatt, tehát legyen 
egy pontos képünk, hogy ennek az adónemnek a bevezetésével, a 
kereskedelmi forgalomban előállított pálinkák netaadóztatásával a központi 
költségvetés egyébként nyert-e, vagy veszített, és hogyha veszített – én ezt 
gyanítom –, akkor mennyivel.  

Ezt a blokkot lezárva még egy kérdéssel annyit, hogy beszélve itt 
pálinkásokkal többen panaszkodnak, hogy a szomszédunkból, Romániából 
nagy tételben érkezik az országba etilalkohol, amit 700 forint/liter áron 
árulnak aromásítva, mintegy ezzel helyettesítve a különböző szeszesitalokat. 
Érkezett-e a NAV-hoz, a Pénzügyminisztériumhoz jelzés ezzel kapcsolatban, 
tudnak-e erről a problémáról, és mit kívánnak tenni ez ellen? És akkor majd 
folytatnám a kérdéseket később.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mihályi Lászlónak, a Pálinka Nemzeti 

Tanács elnökének adok szót.  
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. Én is üdvözlök mindenkit a bizottságban! Igen, ahogy 
elhangzott az előbb, az elsőszámú hungarikumainkról beszélünk, mert az 1. és 
a 2. sorszámot a pálinka és a törkölypálinka viseli a hungarikumlistában. 
Nemzetünk italáról beszélünk, és mi sem értjük azt, hogy hogyan kerülhet ez 
– pont ahogy az előbb elhangzott – a neta alá, mert a neta definíciójával 
összeférhetetlen ez a dolog.  

Mi is megértjük azt, hogy volt itt egy úgynevezett kedvezményezett 
helyzet a pálinka és a hétgyógynövényes szeszesitalok kapcsán, de továbbra is 
azt reméljük, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amellyel pótolható ez a kiesés, 
ami most nagyon drasztikus, és egy picit ellentmondanék a főosztályvezető 
úrnak, mert januárban 69 százalékos volt a visszaesés, nem 50 százalék, 
egészen márciusig 60 százalék fölötti visszaesésről beszélhetünk, és a mostani 
állás szerint – mi szeptemberig ismerjük az adatokat – 51 százalék a 
visszaesés, tehát jelenleg is több mint 50 százalék a teljes visszaesés.  

Mi tavaly nyáron írtunk egy levelet a miniszter úrnak, Varga miniszter 
úrnak, amelyben kiszámoltuk pénzügyileg, hogy ez körülbelül mit jelenthet. 
Akkor ’17-es adatokkal számoltunk, amelyek szinte teljesen megfeleltek volna 
a ’18-asnak az utolsó három hónapot nem nézve, mert ott tényleg elszálltak a 
kitárolások, és körülbelül 2 milliárd forint, picivel több mint 2 milliárd forint 
származott volna a netabevételből, ezzel szemben mivel mi azt 
diagnosztizáltuk, hogy éves szinten körülbelül 50 százalék lesz a visszaesés, 
tehát akkor csak 1 milliárd körüli a bevétel, a kiesett szeszadó és áfa pedig 
nagyságrendileg 5-6 milliárd, pénzügyileg tehát teljes mértékben látszik, hogy 
ez nem jó megoldás. Ráadásul a pálinkának… Nem szeretném a két dolgot, a 
pálinkát és a gyógynövényes italokat egymással szembeállítani, de annak 
igazából nincs helyettesítő terméke, a pálinkának rengeteg, tehát mind a 
magán- és bérfőzött termékek, mind pedig – ahogy most hallottuk – a 
külföldről behozott gyümölcspárlatok vagy inkább azt mondom, hogy 
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illegálisan behozott gyümölcspárlatok, vagy akár a vodka a pálinkával 
szemben egy helyettesítő termékként működik.  

A főzdék olyan szintre jutottak el, hogy több olyan főzdevezetővel 
beszéltem, aki leépítéseket, súlyos leépítéseket csinál, húsz éve ott dolgozó 
alkalmazottakat kell elküldeni, és körülbelül a tíz évvel ezelőtti állapotra 
állnak teljesen vissza mind gyümölcsvásárlásban, mind pedig úgy számolnak, 
hogy ennyi terméket fognak tudni értékesíteni.  

Maga a neta ráadásul sávosan van megállapítva, és nem is a 
hektoliterfokhoz van kötve, ahogy az előbb itt elhangzott, hanem egy 
szeszfokhoz, tehát a szeszadóhoz sem tudjuk pontosan párosítani, de tőlünk 
biztos hogy bekerül a költségvetésbe, míg mások, akik különböző alkoholokat 
hoznak be, nem biztos hogy megfizetik, mivel nálunk folyamatosan jövedéki 
ellenőrzés van, tehát a NAV kollégái kinn vannak, látják, hogy befizettük-e a 
netát, vagy nem fizettük be, és ha nem, abban a pillanatban megjön az e-mail, 
hogy elcsúsztunk valamivel, amíg másoknál ez nincs. Én nem gondolom, hogy 
mondjuk egy kakaópornál olyan gyakran mérnék a cukortartalmat; ők 
bevallják, hogy ennyi cukor volt benne, mert az még neta alatti, vagy esetleg 
fölötte volt, és akkor befizetik, de én nem tudok arról, hogy ezt mennyire 
vizsgálják és ellenőrzik, a pálinkánál viszont nem lehet ezzel játszani. 
Ráadásul külön nem mérhető, legalábbis azt kaptuk, hogy külön nem tudják 
megmondani, hogy mennyi a netabevétel.  

Én csináltam egy viszonylagos számítást, és ezt megcsináltuk akkor is, 
amikor a miniszter úrnak ezt a levelet megküldtük. Megbontottuk a kitárolt 
mennyiséget egyharmad-kétharmad arányban, azt gondoljuk, hogy 
egyharmada az, ami 45 térfogatszázalék feletti, és kétharmada az, ami inkább 
az alatti a kitárolásból, pontosan ezeket a számokat nem ismerve így is látjuk, 
hogy nagyságrendileg körülbelül olyan 790 millió forintnyi neta folyhatott be 
az I-IX. hónapban a pálinkából, viszont a kiesés, ez a hiánya a költségvetésnek 
mind a szeszadó-, mind pedig az áfakiesés miatt sokkal nagyobb.  

Egyértelműen azt szeretnénk elérni, hogy valamilyen kompenzációt 
kapjanak a pálinkafőzdések, hogyha Brüsszellel nem tudják megvívni ezt a 
harcot, mert nem a magánfőzők ellen beszélve, hanem pont a magánfőzők 
mellett szintén, azokkal az emberekkel senki nem foglalkozik, akik nem 
tartják be ezeket a liberális szabályokat sem, tehát senki nem foglalkozik 
jelenleg azzal, hogy valaki 86 litert állít elő otthon, vagy 523 litert. A 
jegyzőkhöz van utalva ez a történet, de semmi esély arra, hogy a jegyzők ezt 
egy kis faluban vizsgálják, mert nagy valószínűséggel olyanokat kellene 
feljelenteniük, akik lehet hogy a szobáját festik, vagy az autóját szerelik, és 
nem fogja megtenni. Nagyon kérjük, hogy ebben az egy dologban módosítsuk 
a jogszabályt, és kerüljön a NAV hatáskörébe ez a dolog, ez nagyon sokat 
segítene a főzdéseken, és mellette pedig azt kérjük, hogy találjunk olyan 
támogatási formát, amellyel ezeket a főzdéket megmenthetővé tesszük, mert 
jelenleg legalább tíz főzdét tudunk, amely eladó, de nagyon-nagyon sokan 
foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy felszámolják a kereskedelmi főzést, és 
el fog tűnni a hungarikumunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Igen, Halász Róbert! 
 
HALÁSZ RÓBERT igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és 

Terméktanács): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak megerősítendő az elnök úr, 
Mihályi elnök úr által mondottakat: én csináltam egy számítást 2018. és 2019. 
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I-VIII. hónap kapcsán a jövedéki adó, illetve a neta befolyásáról, és itt mínusz 
4 milliárd forint van az I-VIII. hónapban, tehát az 5-6 milliárdot, amit az 
elnök úr mondott, az I-VIII. hónap alátámasztja. 

A másik, és ezt a szeszekre, az összes szeszre vonatkoztatva is mondom, 
hogy a neta beszedése kicsit eltávolodik – hogy mondjam? – a tényleges 
piacra kerüléskor, mert a szabadforgalomba helyezéskor, amikor az 
adóraktárból kijön, akkor rögtön beáll a kötelezettség, tehát meg kell fizetni a 
jövedéki adót, viszont egy hónappal később van a neta bevallása, ha jól 
mondom, vannak itt az adózástól is, és ennek a bevallása kapcsán viszont mi 
nem vagyunk nagyon meggyőződve arról, hogy ezt mindenki rendesen 
bevallja, ami a piacon, hogy úgy mondjam, az árakban egyenlőtlenségeket 
okozhat. Ezek is piaci zavarokat okozhatnak. Egyébként amit az elnök úr 
mond…  

A másik, ami a pálinkával kapcsolatos, volt valamikor régebben, hogy 
azt a de minimist, nem tudom, javasoltuk vagy mondtuk, amivel a kisebb 
cégek támogatására van lehetőség az EU-ban, ez a pálinkásoknak például, 
hogyha megoldható jogilag, akkor ez egy megoldás lehetne. Köszönöm szépen 
a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kénytelen vagyok visszaterelgetni a 

napirendi pont címében található témához a tanácskozást, mert rendkívül 
szélesre nyílt ki a gondolati kör.  

Tisztázzunk néhány dolgot! Tudom, hogy a Pálinka Nemzeti Tanácsnak 
most van egy kezdeményezése szakmai megbeszélésre a 
Pénzügyminisztériummal, és ilyen szakmai kérdésekben, amelyet Halász 
Róbert igazgató úr említett, az adózás bevallásának az időpontja, s a többi, 
ebben érdemi vitát itt nem fogunk tudni folytatni, ezért vannak ezek a szakmai 
tanácskozásra szóló lehetőségek, hogy esetleg akkor csatlakozzanak azokhoz a 
kérdéscsoportokhoz, amelyeket a Pálinka Nemzeti Tanács már összeírt, és 
amelyekről az adózásért felelős államtitkársággal a beszélgetést megkezdte, 
hiszen magam is tudok 15-20 olyan kérdéskört, amely nyitva áll a tárgyalások 
előtt, és érdemes megvitatni. Természetesen az a felvetés itt számunkra nem 
megvitatható, hogy az otthonfőzés lehetősége kerüljön a NAV igazgatása alá, 
ez már súlyos, és a kormányzat és az adópolitikáért felelős minisztérium 
hatáskörébe tartozó dolog pro és kontra érvekkel. Persze mint bizottság mi 
mondhatjuk ezt, de nem mi vagyunk a jogosultak és a döntéshozók ennek az 
információnak a végrehajtásában. Ezért azt kérem szépen, hogy egyelőre 
tereljük vissza a nagyon szerteágazó gondolatkört a népegészségügyi 
termékadó témakörére.  

Ha jól érzékeltem, akkor itt nem arról van szó, hogy a pálinka külön 
sújtásra került, még akár úgy is, hogy a hungarikumok körében van, hanem 
hogy van egy általános irányelv, amely szerint az alkoholos italokra 
kiterjesztett népegészségügyi termékadó köréből nem vonható ki a pálinka és 
a legalább hét gyógynövényt tartalmazó alkoholos ital úgy, mint ahogy mi azt 
megtettük a jogalkotáskor ’14-15 környékén, és egy kétéves birkózás után 
kényszerítették ki az EU részéről, hogy nem lehet egyedi mentességet adni egy 
adott ország alkoholos termékére, még akkor sem, hogyha azt mi 
hungarikumnak nevezzük. Ne értsék félre, de a brüsszeli csapatot abszolút 
nem érdekli, hogy ezt az alkoholos terméket mi hungarikumnak nevezzük, az 
azt mondta, hogy jogtalanul különböztettük meg az adóterhelésben, és ezáltal 



 12

versenyhátrányt okoztunk az összes többi alkoholos terméknek, nekik ez az 
álláspontjuk ebben a kérdésben.  

Az más felvetés, hogy van-e arra technikai lehetőség, hogy mivel a 
pálinkák, gyümölcspárlatok gyümölcsből készülnek, és ezzel a mezőgazdasági 
termelésre kedvező a hatásuk, már hogy felvásárlóként piacra lépnek a 
pálinkafőzdések is, és ez egy kedvezőbb eladási pozíciót jelent a 
gyümölcstermelők részére, ezt a munkájukat lehet-e kompenzálni a 
pálinkafőzdéseknek akár a de minimis elv alapján. Ez már egy sokkal 
érthetőbb vita lenne, mint az, hogy van egy hungarikumunk, és arra ne 
vonatkozzon egy adótétel, mert akkor mondhatnánk, hogy akkor jövedékiadó-
tétel se vonatkozzon rá, sőt áfa se legyen rajta, csak 5 százalékos, tehát akkor 
elmehetnénk a végtelenségig. E logika mentén tehát nem tartom 
célravezetőnek ezt a vitát.  

Viszont a főosztályvezető-helyettes úr adatai kapcsán megértem, hogy 
lehet, hogy nem 50 százalék, hanem 63, én ebben nem is akarok vitatkozni, de 
ha jól értem, történt egy nagyon nagy kitárolás és egy betárolás a 
kiskereskedelmi áruházláncok részéről, hogy a ’19. évet még netamentesen 
tudják megkezdeni. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy ez a készlet most 
már kifutóban van-e, és ha igen, akkor most már egalizálódik a piac, azaz 
minden kiskereskedelmi forgalomba kerülő pálinka kapcsán meg kell jelennie 
a netaterhelésnek.  

Nem értek egyet azzal a logikával, amit itt képviselőtársam, Steinmetz 
Ádám említett, hogy akkor a jövedéki adóra is meg a netára is terhelődik áfa, 
tehát kettős adóztatás van. Ne értse félre – én 16 évig a pénzügyi bizottságnak 
is tagja voltam, és közgazdászként egész sokat foglalkoztam a jövedéki 
ügyekkel és az adózás ügyével –, de szakmailag teljesen érthetetlen ez a 
megfogalmazás! Nincs olyan ország, amelyben ne így működne, ahol 
egyáltalán létezik általános forgalmi adó – márpedig az európai és az egyéb 
kultúrországokban az létezik –, ott ha egy alaptermékre van még egy 
valamilyen oknál fogva felmerülő adófajta, mint az ásványolajokra, és még 
sorolhatnék egy-két ilyen különleges terméket, akkor ott az után az adófajta 
után, az összes árképződés után is képezni kell az áfát, nincs mese, ez egy 
nagyon triviális eljárási rend ebben a folyamatban. Lehet ezt kettős 
adóztatásnak is mondani, de ennek egy elég világos, az áfa fogalmi rendjéből 
adódó következménye, hogy ezt így kell képezni.  

Annak a mértékén persze lehet vita, hogy az áfa Magyarországon miért 
27 százalékos. Erre a kormánynak elég egyértelmű álláspontja van, azt 
mondja, hogy a fogyasztási típusú adókban túl nagy mozgást nem akar 
eszközölni, mert aki valamilyen áfával terhelt termékből többet fogyaszt, az 
fizessen több adót is, a másik, ennek az ellentételezése pedig, hogy a munkát 
terhelő adók mértékének a csökkentése mellett tette le a garast a kormány, 
amit három-négy évvel kezdett el, a szociális járulékokat említeném meg: a 
munkabért terhelő szociális járulékok kapcsán 27 százalék helyett most, azt 
hiszem, 16,5 százaléknál tartunk, és körülbelül 12-13 százalékra is lemehet ez 
akár a tervek szerint, ha jól értettem, ha a GDP-növekedés és a bérkiáramlás 
ilyen mértékű lesz a későbbiekben is. Tehát a munkát terhelő adók 
mértékének a csökkentését, nem pedig a fogyasztást terhelő adók 
csökkentését támogatja a kormány, az az álláspontja, hogy aki többet fogyaszt, 
az fizessen többet, ilyen egyszerű ez a logika. Ezen persze lehet vitatkozni. 
Lehet, hogy azt mondják majd egyszer, eddig a szocialisták, meg majd egyszer 
valakik, akik nem a Fidesz-kormány tagjai, hogy ők meg a fogyasztást terhelő 
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adókat szeretnék csökkenteni, és a munkabért terhelő adókat szeretnék 
növelni, akkor majd ez egy éles különbség lesz, és majd a társadalom 
mérlegeli, hogy milyen kormányokat szeretne megválasztani irányítónak, 
hogy szerinte melyik helyes egy társadalom esetében. 

Úgyhogy én nagyon kérem – és majd visszaadom a szót a 
főosztályvezető-helyettes úrnak –, hogy ami a napirendi pontot érintő 
megszólalás volt, arra reagáljon. Mondom, én éreztem, hogy sokkal szélesebb 
megszólalások voltak, és nem is csodálkozom azon, hogy a Pálinka Nemzeti 
Tanács elnöke sokkal szélesebbre nyitja a kaput, őneki az a dolga, azért 
választották oda meg, hogy a pálinkások csapatáért küzdjön. Ugyanígy 
tudomásul veszem ezt Halász Róbert részéről is, akivel tíz-húsz éve közösen 
mozgunk ezen a pályán, mármint úgy, hogy ő egy nagyon komoly országos 
szakmai szervezetnek az álláspontját képviseli, még akkor is, hogyha ezek az 
álláspontok ütköznek a jelenlegi kormányzat vagy netán a bizottságunk 
képviseletét ellátó egy-egy képviselő álláspontjával, ezt én tudomásul veszem, 
de mégis szeretném visszaterelni az ülést a napirendi pontok felé. Ezért most 
újra szót adok a főosztályvezető-helyettes úrnak… 

 
REZAK SZABOLCS gyümölcstermesztő: Elnök úr! 
 
ELNÖK: Igen! 
 
REZAK SZABOLCS gyümölcstermesztő: Elnézést kérek! 
 
ELNÖK: Röviden, kérném szépen! 
 
REZAK SZABOLCS gyümölcstermesztő: Üdvözlök mindenkit! Én 

gyümölcstermesztő is vagyok, és csak így kívülről nézve kérdezem, hogy nem 
lehetne azt, hogy aki felvásárol gyümölcsöt, ott támogatja pálinkásokat, hogy 
aki a gyümölcsöt felvásárolja, a netát ott visszaadni nekik? 

 
ELNÖK: Igen, erre utaltam azzal a de minimis kifejezéssel, ami egy 

egész bonyolult eljárás, gondolkodunk rajta. Ilyen típusú eseteket… 
 
REZAK SZABOLCS gyümölcstermesztő: Elnézést kérek, csak én mint 

termesztő kérdezem. 
 
ELNÖK: Esetleges ilyen típusú támogatásra gondoltam, csak itt nem 

akartam ezt még jobban kifejteni, mert nem napirendi témánk… 
 
REZAK SZABOLCS gyümölcstermesztő: Igen, köszönöm szépen, nem 

szólok hozzá többet. 
 
ELNÖK: …, és ez egy olyan megbeszélést jelentene, ami már részben 

meg is indult. Igen, ilyen típusú esetleges kompenzációkra gondoltunk.  
Főosztályvezető-helyettes úr! 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm a szót. Az elnök úr tulajdonképpen Steinmetz képviselő úr 
felvetéseire, kérdéseire nagyrészt válaszolt is. Annyi kiegészítéssel élek 
Steinmetz képviselő úr felvetésére, hogy tulajdonképpen ezeket a küzdelmeket 
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az Európai Bizottsággal már megvívtuk. Eléggé világosak voltak az 
álláspontok, a Bizottság álláspontja is és a mi álláspontunk is. Ők azzal 
érveltek a népegészségügyi termékadó kapcsán, hogy mivel a népegészségügyi 
termékadó az egészségkockázatot jelentő termékekre vonatkozik, az 
egészségkockázat az alkoholtermékek egészén belül a terméknek az 
alkoholfokára és az alkohol mennyiségére vonatkozik, és az alkoholnak a 
tényére, arra, hogy abban az adott termékben alkohol található. Ebből 
kiindulva gondolták ők azt, hogy az a kivétel, amelyet több éven át 
tartalmazott a szabályozás, nem megfelelő, nem illeszkedik az adó céljához, ez 
egy diszkriminatív szabálynak minősül, különös tekintettel arra, hogy a 
gyümölcspárlatoknak az előállítása tipikusan belföldi előállítás, a terméknek 
tulajdonképpen a 90 százaléka vagy talán több is mint 90 százaléka a hazai 
piacon hazai előállítású termék.  

Érveltünk azzal – válaszolva a képviselő úrnak –, hogy természetesen a 
gyümölcspárlatnak alkalmasint vannak pozitív egészséghatásai, vagy a 
gyógynövényes italoknak is van pozitív egészséghatása, legalábbis nem 
annyira negatívak, mint mondjuk más szeszesitaloknak az egészséghatása – 
mindannyian voltunk egyetemisták, tudjuk azt, hogy más a másnap akkor, 
hogyha valaki rumpuncsot fogyaszt, és más, hogyha egyébként minőségi 
gyümölcspárlatot. Sajnos ezekkel az érvekkel – úgy is, hogy egyébként 
alátámasztottuk európai bizottsági véleményekkel is – nem sikerült 
meggyőzni az Európai Bizottságot. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy nem 
látom különösebben értelmesnek ezt a vitát újrakezdeni az Európai 
Bizottsággal.  

Ami a népegészségügyi termékadó általános célját illeti, ott kettős 
célról beszélünk: egyfelől hogy természetesen ezeknek az alkalmasint 
egészségkockázatot jelentő termékeknek a forgalma csökkenjen, másfelől 
pedig hogy ezekből a termékekből, hogyha egyébként a fogyasztás fennmarad, 
bevétel keletkezzen. A Pénzügyminisztérium számára nyilvánvalóan a 
legfontosabb vagy fontos elem az, hogy ezekből a termékekből bevétel 
keletkezzék.  

Itt térek rá arra, hogy hogyan alakult a gyümölcspárlatok 
szabadforgalomba bocsátása, forgalma ebben a 2019. évben. Valóban, a 2019. 
év első három hónapjában a felénél nagyobb mértékben csökkent a forgalom, 
ugyanakkor az év további részében meg lehet figyelni egy 
forgalomemelkedést, illetve azt is meg lehet figyelni az idősori adatokból, hogy 
az év végén bizonyos értelemben mindig erősebb forgalom volt. 
Összességében tehát az egész évre vonatkozóan még nem nagyon lehet 
messzemenő következtetéseket levonni arra nézve, hogy hogyan alakul a 
gyümölcspárlatok forgalma, hiszen nem áll rendelkezésünkre az egyébként 
erősebb október-november-decemberi forgalmi adat.  

Ami a támogatást illeti, abba én nem mennék bele a részleteit illetően, 
az igazából nem adózási kérdés. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értem – az éves fogyásról én is 

olvastam valamilyen adatot –, ilyenkor, karácsony és szilveszter környékén 
kerül megvásárlásra a szeszesitalok egész éves fogyásának valami 
30 százaléka, vagy nem is tudom, valamilyen bődületes számot olvastam. Ha 
tehát jól értem, az év elején egy nagyon komoly visszaesés történt a 
termelésben, de ez annak köszönhető, hogy az előző évben egy őrült nagy 
felpörgése volt az alkoholos italok gyártásának éppen a neta bevezetésére 
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előre spekulálók részéről, ezért aztán, gondolom, az I. félév egy pangó 
termelési adatot mutatott, mert nem volt rá szükség, mert még voltak 
betárazások, és majd most derül ki, amit említettem, hogy miután elfogynak a 
netamentes készletek, és jön a karácsonyi és a szilveszteri időszak, amikor 
már csak a netával terhelt termékek jelenhetnek meg a piacon, ekkor milyen 
lesz majd az évzárás. Ha jól értem a főosztályvezető-helyettes úr logikáját, erre 
jobb lenne visszatérni mondjuk a jövő év I. félévében (Kanyó Lóránt: Igen.), 
amikor szoktunk is tartani természetesen albizottsági ülést, úgyhogy 
kíváncsian várjuk majd, mert az adatsorból lehet majd következtetni.  

Egyébként a visszaesésnek én látom még egy paraméterét, ami 
általában az alkoholos italok, az égetett szeszes- és magas alkoholtartalmú 
italok fogyasztásának a csökkenése, tehát egy általános csökkenés is 
tapasztalható, függetlenül a netától meg minden egyéb tételtől.  

A képviselő úrra nézek, hogy van-e még olyan kérdés, amit ebben a 
témában fel kell tenni, mert különben hamarosan le fogom zárni a napirendi 
pont tárgyalását. Van-e még valami, amit meg szeretne kérdezni? 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Igen, köszönöm szépen, ugyan nem 

szigorúan a netához tartozik, de én azért megragadnám a lehetőséget, hogyha 
már a Pénzügyminisztérium képviselői itt vannak, a főosztályvezető úr itt van. 
Mihályi László úr is pedzegette ezt a kérdést: a NAV adatai szerint a tavalyi 
évben 23 662 regisztrált – hangsúlyozottan regisztrált –, tehát hivatalosan 
bejelentett, pálinkafőzésre alkalmas készülék volt Magyarországon, ezzel 
szemben a párlatjegyet kiváltó magánfőzők száma 6918 volt. Szeretnék egy 
választ kapni arra, hogy mi az oka a két szám közötti ordító különbségnek, és 
egyben arra is szeretnék választ kapni, hogy mit tesz a NAV, a 
Pénzügyminisztérium a feketézők ellen. Mert ez is rontja azért a tisztességes 
pálinkafőzdék, mind a kereskedők, mind a tisztességes magánfőzők, mind a 
bérfőzdék renoméját, arról nem is beszélve, hogy feltételezem, hogy ezeknek a 
személyeknek a nagy többsége nem megfelelő szaktudással, nem megfelelő, 
minőségi üstben készíti ezeket a – pálinkának nem nevezném – alkoholos 
italokat, és ez a pálinkának mint hungarikumnak is árt igazából, tehát ha ezek 
forgalomba kerülnek akár csak kézen-közön is, ez azért rontja a pálinka 
megítélését. Nem is akarom tovább húzni az időt, csak erre szeretnék egy 
választ kapni: mi az oka a különbségnek, mit tudunk tenni ez ellen, mert úgy 
érzem, hogy lépni kell.  

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót a Pálinka Nemzeti Tanács és a 

különféle országos pálinkafőző szervezetek képviselőinek, jelezném, hogy ez a 
kérdés nagyon erősen felmerült, erről nekem tudomásom van, mivel az egyik 
ilyen szervezetnek az elnöke is vagyok. Azt látjuk, hogy azt a jó szándékú 
intézkedést, amely 2010-ben és ’11-ben hatályos lett, hogy hobbi jelleggel 
otthon közforgalomba nem hozható pálinkát lehet főzni bizonyos eljárási 
szabályok betartásával, ezt a jó szándékú kezdeményezést néhányan 
rendkívüli módon kijátsszák, és az otthonfőzést színlelve gyakorlatilag illegális 
szeszfőzdékké nőtték ki magukat, olyannyira, hogy egyes adott térségekben 
szinte minden ilyen alkoholtípust fogyasztó személy pontosan tudja, hogy 
annál az embernél van az a pálinka, amit bizonytalan minőségi változatokban, 
de mindenféle adóterhelés nélkül meg lehet venni. Itt a nagyon nagy kérdés 
az, hogy a miatt a néhány gazember miatt, aki minden megyében és egy 
területen jellemzően most már kinőtte magát illegális pálinkafőzdévé, ezáltal 
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tönkreteszik ezt a jó szándékú elképzelést, vajon ezt a problémát hogy kell 
kezelni, hogy a jó szándékú elképzelés megmaradjon a hobbi szintű otthoni 
lepárlás kapcsán, amelynek szórakoztató és dicsekvő jellege van, hogy nekem 
ilyen pálinkám van, és azt megkóstoljuk este egy névnap alkalmával, tehát 
hogy ez a lehetőség megmaradjon, de a gazembereket meg szűrjük ki, mert 
most már kimutathatóan rongálják a bérfőzdések és a kereskedelmi főzdések 
gazdasági pozícióit. Ez most már egyértelműen tény. Valószínűleg ez lesz az 
egyik legsúlyosabb kérdés a PNT és az illetékes minisztérium főosztálya vagy 
államtitkársága közötti beszélgetésben, de ez a kérdés a mai napon direkt 
nincs is megnyitva.  

Az egy logikusnak tűnő feltétezés, hogy ha 23 ezer készülék van, és 
ebből csak 6700-an jelentették be, hogy ők főznek évente valamennyi 
pálinkát, az nem életszerű. Magyarul a többiek megvették a készüléket, és azt 
állítják, hogy azóta otthon nézik, mint régen az oroszoknál a szamovár ott volt 
dísznek a pulton, most valami ilyesmi van ezek szerint, hogy mintegy 14 ezer 
készülék dísznek van otthon – de azt nem nagyon akarjuk elhinni, hogy 
dísznek vették meg azt a néhány százezres készüléket.  

Nem tudom, hogy a NAV vagy a főosztály részéről meg akar-e szólalni 
valaki ebben a kérdésben, csak kérdezem.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): 

Mindösszesen csak annyit, hogy ez egy picit eltávolodott már a 
népegészségügyi termékadó problémájától, általában a jogszabályok betartása 
és betartatása kérdéskörébe tartozik. Ebben csak annyit lehet mondani, hogy 
mi mint Pénzügyminisztérium nyilván tolmácsolni fogjuk ezeket a felvetéseket 
és ezeket az adatokat a végrehajtó szerv számára, mert amit az elnök úr is 
mondott, az valóban elgondolkodtató információ. 

 
ELNÖK: Igen, én is ezt kérném szépen a NAV jelen lévő 

munkatársaitól, mert aki figyelte a közhíreket, tudja, hogy néhány elég 
brutális tevékenységet, e területen illegális tevékenységet végző pálinkafőzdét 
sikerült felszámolni, leleplezni. Ez eddig talán rendben is van, azt merem 
mondani, hogy ennek örülünk, és a szakmai védelem érdekében további 
hasonló elfogásokra buzdítjuk a NAV munkatársait. De engem még 
foglalkoztat egy apróság: és utána mi történt? Erről nincs információnk. Tehát 
rendben van, hogy ez megtörtént, de utána mi is történt eljárásban, a 
vádhatóság részéről, bírósági szakaszba került-e ez, volt-e büntetés, 
pénzbüntetés? Hogyha kaphatna egy ilyen információt az albizottságunk, 
hogy az utóbbi egy-két évben a nagy nyilvánosság által is megismerhető 
elfogások tekintetében mi történt, hogy az az ügy egyáltalán folyamatban van-
e, vagy lezárult ilyen pénzbüntetéssel, vagy netán súlyosabb, személyre 
szabható büntetéssel végződött, hogy mi történt egyáltalán ezekkel az 
ügyekkel, jó lenne, mert arról utána sosem hallunk, hogy mi lett a vége, a 
lefolyása az ügynek. A bizottságunk kérne egy ilyen jelentést.  

(Jelzésre:) Igen! 
 
ÁGOSTON KRISZTIÁN pénzügyőr alezredes, főosztályvezető (Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal): Köszönöm. Ágoston Krisztián vagyok a NAV részéről. 
Akkor természetesen a következő ülésre ezt el fogjuk hozni. Az említett két 
jelentősebb lefoglalásról annyit, hogy mind a kettő folyamatban van, tehát 
erről konkrét információt még nem tudok megosztani a bizottság tagjaival. 



 17

Általános esetben a lefoglalt jövedéki termékek elkobzásra, utána 
megsemmisítésre kerülnek, a desztilláló berendezések pedig alaktalanítással 
szintén megsemmisítésre kerülnek, tehát ezek nem kerülnek vissza sem a 
magánfőző tulajdonába…, illetve, bocsánat, ebben az esetben nem 
magánfőzőnek minősül a személy, hiszen értékesítette a párlatot, innentől 
kezdve magánfőzőről nem beszélhetünk. Tehát minden esetben lefoglalásra, 
elkobzásra, megsemmisítésre kerülnek ezek a termékek abban az esetben, ha 
bizonyított az, hogy a jövedéki szabályokat megsértve értékesíti az adott 
személy a párlatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor ezt a 

napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen.  

Szüret utáni helyzetkép, valamint kitekintés az európai 
bortermelés tapasztalataira 

Rátérünk a most már 2. napirendi pontra: szüret utáni helyzetkép, 
valamint kitekintés az európai bortermelés tapasztalataira. Két előadót 
kértünk fel, egyrészt az Agrárminisztérium részéről az ide delegált helyettes 
államtitkár urat, Tarpataki Tamást, akit köszöntök, és Légli Ottó elnök urat, 
valamint az ő segítőjét, Brazsil Dávidot, akinek a nevét azért említem meg 
külön, mert úgy is köszönthetjük, mint akit ezen szakmai feladatok elsődleges 
ellátására öt évre újra megválasztott a HNT a múlt heti kongresszusán, 
amihez gratulálok!  

Nem tudom, abban a sorrendben jó lesz-e, hogy a minisztérium 
képviselője kezdi az összképet – én itt adtam néhány támpontot, hogy 
körülbelül mire lenne az albizottságunk kíváncsi, ez elég széles körű volt –, és 
ugyanezt kérném majd a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától, hiszen itt 
felmerül a klasszikus szőlőprognózis, árbecslés, mennyiségre történő 
becslések, majd pedig a speciális intézkedések tapasztalatai, zöldszüret, 
krízislepárlás, eközben az európai helyzetkép a várható szőlőmennyiségről, 
különösen a Francia-, Olasz- és Spanyolországgal kapcsolatos információk 
összevetésével, illetve a szokásos, ekkor már látható kérdésünk a 
magyarországi szüret lezárultával adott valódi helyzetkép, hogy mit látunk, 
körülbelül mennyi lesz a beszüretelt mennyiség, ez mit jelent a várható 
borpiaci kilátás tekintetében az Európai Unió vezető tagországai, szőlő-, 
bortermelésben vezető tagországai között, milyen pozíció, keresleti vagy 
kínálati pozíció van, és a szokásos, amit soha nem engedek kihagyni, hogy hol 
tartunk most az I-től akár X. hónapig tartó borimport-adatoknál, esetleg az 
exportadatot is hogyha mellé tennénk! A helyettes államtitkár úrnak adok 
szót.  

Tarpataki Tamás tájékoztatója 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy tisztelettel köszöntöm az albizottság 
minden tagját, és ezúton is gratulálunk a főtitkár úrnak az újraválasztásához, 
és sikeres munkát kívánunk neki! 

Valóban nem az első ilyen típusú beszámoló ez, amit tartok ebben az 
albizottságban, viszont ez az év abból a szempontból mindenképpen 
különleges, hogy egyrészt sor került egy olyan borpiaci intézkedésre, amelyre 
eddig nem – tehát ilyen szempontból történelmi év volt –, ez a zöldszüret, és 
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sor került egy másik piaci intézkedésre is, a krízislepárlásra, amire volt már 
példa, de az sem tegnap volt. Miért volt ezekre szükség? Azért, mert az év 
elején, a tavalyi év végén, az idei év elején már elég jól körvonalazódott az, 
hogy Magyarországon akkora készletfelhalmozás van – ami egyébként eltért, 
illetve fáziskésésben volt az európai folyamatokhoz képest a készletek 
tekintetében –, amilyenre még nem volt példa, ezt megvitattuk ebben az 
albizottságban is, és ennek nyomán született az a döntés, amely lehetővé tette 
a zöldszüreti intézkedést, és lehetővé tette a krízislepárlást is.  

Szeretném többször aláhúzni a „lehetővé tette” kifejezést, ugyanis sem 
a zöldszüret, sem a krízislepárlási intézkedés bevezetése nem teremtett 
semmilyen kötelezettséget semmilyen szőlő- és borpiaci szereplő számára. 
Ezek az intézkedések nem kötelezőek, a piaci szereplők önmaguk, saját 
döntésük mentén vehettek részt ezekben az intézkedésekben, vagy nem, saját 
belátásuk szerint, még egyszer: semmilyen kötelezettséget nem teremtettek 
ezek az intézkedések.  

Azt gondolom, hogy mind a két intézkedés – bár a krízislepárlás még 
nyilván tart – olyan szempontból beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hogy 
az a pánikszerű helyzetértékelés, amely az év elejét jellemezte, nyár elejére 
gyakorlatilag teljesen elmúlt, és hogyha megnézzük az idei szüreti adatokat, 
akkor azt láthatjuk, hogy az a 4 millió mázsa körüli szőlőtermés és a 3 millió 
hektoliter körüli bortermés gyakorlatilag egy átlagos évinek felel meg. Hogyha 
megnézzük Európát, akkor nagyon hasonlót láthatunk, tehát az európai év 
eleji előrejelzések is sokkal magasabb terméseket prognosztizáltak, 
Európában nem a piaci intézkedések, hanem elsősorban a szélsőséges 
időjárási események voltak azok, amelyek a nagy szőlő-, bortermelő országok 
termését visszavetették.  

Leginkább a 2017. évihez hasonlítható az idei évi termésünk. 
Mindenféle adat rendelkezésre áll akár nálunk, akár a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsánál, amennyiben erre szükség van, vagy kérdés merülne fel azzal 
kapcsolatban, hogy hol mennyi szőlő termett akár fajtánként is. Hogyha az 
európai szintet nézzük, akkor azt látjuk, hogy Európában is rekordtermés volt 
2018-ban, 184 millió hektoliter bor és több mint 6 millió hektoliter must 
készült 2018-ban, ez valóban rekord volt, ez 14-15 százalékkal volt magasabb, 
mint az elmúlt öt év átlaga. Hogyha megnézzük, hogy mekkora termésre 
számíthatunk idén, akkor azt látjuk, hogy 2019-ben valamivel több mint 
160 millió hektoliter, tehát több mint 20 millió hektoliterrel kevesebb 
bortermés lesz idén Európában, egyedül Portugáliában várható nagyobb 
bortermés, mint tavaly. Olaszországban a becslések szerint 47,5 millió 
hektoliter, Franciaországban mintegy 43 millió hektoliter, Spanyolországban 
pedig mintegy 38 millió hektoliter borra van kilátás. Ahogy a ’18-as termés 14-
15 százalékkal magasabb volt, mint az elmúlt öt év átlaga, ez a 160 millió 
hektoliteres európai termés viszont megfelel az átlagnak, ez 14-15 százalékkal 
alacsonyabb, mint a tavalyi bortermés értelemszerűen.  

Az Európában megtermelt borok 50 százaléka teljesen helyben kerül 
felhasználásra, további durván 25 százaléka belsőpiaci exportra megy, és 
mintegy negyede, illetve a negyedénél kevesebb, 13-15 százalék hagyja el az 
Európai Uniót export formájában, a többi pedig egyéb módon kerül 
feldolgozásra. Azt látjuk, hogy az európai export stabil, tehát mintegy 
22 millió hektolitert exportál az Európai Unió, és ami viszont szintén jól 
látszik, és ez sajnos a hazai folyamatokkal ellentétes, hogy bár az európai 
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export mennyisége állandó, de az értéke folyamatosan növekszik – ellentétben 
a mi exportunkkal, de erről már nagyon sok szó esett.  

A válságkezelési intézkedésekről egy picit bővebben. Ahogy az év elején 
a Szőlő-, bor-, pálinka albizottságban is kitárgyaltuk ezt a témát, elég 
veszélyesen nézett ki a helyzet, és ezért kerültek bevezetésre azok a 
krízisintézkedések, a zöldszüret és a krízislepárlás, amelyeket végül 
alkalmaztunk is. Ezek rövid távú intézkedések, tehát ezeket éven belül lehet 
alkalmazni. Azt kell tudni erről a kettőről, hogy ez a kettő van, nincsen több, 
tehát a közös agrárpolitika keretén belül működik a borpiaci szabályozás is, és 
a borpiaci szabályozás, az európai borpiaci szabályozás ezt a két lehetőséget 
adja a tagállamok kezébe, a zöldszüretet és a lepárlást, ezekkel belátásuk 
szerint élhetnek, de még egyszer mondom: ez semmilyen kötelezettséget nem 
jelent a szereplők számára.  

Nagyon fontos különbség a két intézkedés között, hogy a zöldszüreti 
intézkedést a bor nemzeti borítékból lehet végrehajtani, amely a nevével 
ellentétben nem nemzeti forrás, hanem uniós forrás, tehát a zöldszüret teljes 
egészében uniós forrás, a krízislepárlásnál viszont, bár a lehetséges 
felhasználható összeg a bor nemzeti támogatási keretnek az összegéhez van 
kötve, annak a 15 százalékáig lehet elmenni, de ez nem azt jelenti, hogy uniós 
forrás, tehát ez csak egy viszony, ez csak egy viszonyítási alap, az teljes 
mértékben nemzeti forrás. Azt látjuk, hogy ha a zöldszüretnek a sarokszámait 
nézem, akkor durván 3500 hektáron valamivel több mint 1900 termelő 
hajtotta végre a zöldszüretet; erre be kellett jelentkezni, tehát voltak előzetes 
adatok is, hogy hányan tervezik úgy, hogy zöldszüretet hajtanak végre, 
mekkora területen, és nyilván ezek nagyobb számok voltak, bejelentkezés több 
mint 5 ezer volt, a bejelentett terület is több mint 5 vagy 6 ezer volt talán. (Gál 
Péter: 5600.) A végrehajtott területek kapcsán darabra, nem hektárra, 
háromezer-nyolcszázvalahány darab területre jelentettek be zöldszüretet, és 
ez összesen 3500 hektár volt. A támogatásokat november végéig fogja kifizetni 
az Államkincstár, és itt azt látjuk, hogy durván 2,5 milliárd forintnyi 
támogatási összeg fog kiáramlani a zöldszüreti intézkedésben.  

Ahogy említettem, a krízislepárlás ezzel szemben 100 százalékban hazai 
forrás, ennek a kerete durván 600 millió forint. Ez egyrészt igazodott a… 
Hivatalos készletadatok is vannak, de ez nem mond különösebben semmit 
arról, hogy mekkora a lepárlási szándék, az viszont nyilvánvaló, hogy 
gyakorlatilag egy lepárló van az országban, amelyik végre tud hajtani egy ilyen 
intézkedést, és annak végesek a kapacitásai, pláne szüreti időszakban, 
úgyhogy alapvetően ezekhez a kapacitásokhoz igazodott a lepárlás tervezése 
is. A jelenlegi adatokból azt látjuk – november végéig, december elejéig megy 
majd a lepárlás –, hogy az intézkedés 90 százalékban ki lesz használva. Azt 
gondolom, hogy ez alapvetően azt mutatja, hogy nagyjából helyesen sikerült 
megtervezni az intézkedést. Krízisintézkedésre tehát ebben az évben, hogyha 
igazak a számok, akkor 2,5 milliárd és 600 millió, tehát durván 3 milliárd 
forintnyi támogatás fog kiáramlani.  

Gyakorlatilag lezajlott a szüret, a terméseredmények nagyjából az 
átlaghoz közelítenek – ebben már benne van a zöldszüret is –, és azt 
gondolom, hogy ezek nélkül az intézkedések nélkül egy sokkal nehezebb 
szüret elé néztünk volna; egy sokkal nehezebb szüret elé néztünk volna! Ez az, 
amit bizonyítani sosem lehet majd, hogy mi lett volna, ha nincs zöldszüret, 
mennyi lett volna az átlagos szőlőár, mekkora mennyiségek kerültek volna 
felvásárlásra, mi lett volna, hogyha nincsen krízislepárlás, lett volna-e hova 
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tenni az új bort, vagy nem, ezek nyilván olyan költői kérdések, amelyekre nem 
lehet egzakt választ adni. Véleményünk szerint ezek nélkül az intézkedések 
nélkül sokkal-sokkal nehezebb lett volna a szüret.  

Visszatérve egy gondolat erejéig a zöldszüretre: hogyha megnézzük 
fajtánként vagy területenként, hogy hol hajtották végre, és milyen fajták 
tekintetében volt a legtöbb zölden leszüretelt szőlő, akkor azt látjuk, hogy 
egyébként megfelelve az országos arányoknak a Biancából és a kékfrankosból 
szüretelték a legtöbbet a zöldszüretben is, ezt követte a furmint, az Aletta, a 
kövidinka, illetve az egyebek. Hogyha a borvidékek tekintetében nézzük a 
bontást, akkor értelemszerűen a Kunsági borvidéken – ez következett nyilván 
a Biancából is – történt a zöldszüret közel fele, országos szinten pedig mintegy 
450 millió mázsa – ugye? (Gál Péter: 450 ezer!) –, nem, 450 ezer mázsa, 
bocsánat, a mázsával mindig gondban vagyok, tehát 450 ezer mázsa 
zöldszüret történt, igen, 4 millió mázsa az összes termés, tehát durván a 
10 százaléka volt az összes megtermelhető szőlőnek az, ami a zöldszüretben 
lement. A borvidékek tekintetében a Tokaji borvidék volt a második a Kunsági 
borvidék után mintegy 466 hektárral, azt követte a Mátrai borvidék mintegy 
280 hektárral.  

A lepárlási intézkedés kapcsán is meghaladták egyébként a bejelentések 
a 100 ezer hektolitert, hogyha mégsem kerül teljes mértékben kihasználásra – 
bár, hangsúlyozom, még nyitva van az intézkedés –, az elsősorban azért 
várható, mert a lepárlási árnál magasabb áron tudják értékesíteni adott 
esetben a lepárlásra szánt bort.  

Export, import, külkereskedelem. Sokszor elhangzott már a mai napon 
is, hogy az importunk a 2011. évben állt a maximumon. Nagyon sokat 
dolgoztunk azon közös erővel – ezt szeretném hangsúlyozni, tehát itt nem a 
minisztériumról van szó, hanem minden érintettről –, hogy ezt az importot 
leküzdjük, ami sikerült is, kevesebb, mint a tizedére lement, tehát 790 ezerről 
lement 72 ezer hektoliterre az importált mennyiség, a mélypont 2018-ban 
volt. Úgy tűnik, hogy ennél valamivel több lesz idén az importunk, de nem 
számottevően, jelenleg az I-VIII. hónapról rendelkezésre álló adatok vannak a 
birtokunkban, és 2019. január és augusztus között az importált mennyiség 
82 ezer hektoliter, tehát már meghaladta a ’18-as mélypontot egy 10 ezer 
hektoliterrel, időarányosan azonban, hogyha az előző évet, 2017-et nézzük, 
2017. január-augusztusban már 148-149 ezer hektolitert importáltunk, 2017-
ben összesen 206 ezer hektolitert. Nyilván nem bocsátkoznék becslésekbe, de 
hogyha az idei évi összes importot kellene megbecsülni, akkor valószínűleg a 
2017. év adatira lehet ez ügyben leginkább támaszkodni, bár, mondom, 
időarányosan most kevesebb, tehát feltehetőleg nem fog felmenni 200 ezer 
hektoliterig. 

Az exportunk tekintetében, legalábbis a mennyiség tekintetében viszont 
alapvetően pozitív a kép: a 2019. I-VIII. havi exportunk 629,5 ezer hektoliter. 
Megint csak azt mondom, hogy hagyjuk ki a tavalyi évet, amely nyilván 
rekordév volt, nemcsak a termés, hanem az export szempontjából is 
kiemelkedő volt, közel 1,3 millió hektolitert exportáltunk 2018-ban, ami egy 
soha nem látott szám, tehát ezt nyilván nem fogjuk elérni. De hogyha a 2017-
es exporthoz viszonyítjuk a jelenlegit – még egyszer: ’19-ben januártól 
augusztusig 629,5 ezer hektoliter volt az export, ugyanez a szám ’17-ben csak 
568 volt, tehát hogyha a ’17-es exportévhez viszonyítjuk –, ahol egyébként 
összességében 981 ezer hektoliter, tehát majdnem egymillió hektolitert 
exportáltunk, akkor most időarányosan jobban állunk ’17-nél.  
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Külön meg szoktuk nézni az import szempontjából, hogy mennyi az 
Olaszországból származó import, és erre is vannak adataink. Jelenleg a 
január-augusztusi importált bor mennyiségének durván a fele az, ami olasz 
importból származik. A korábbi számokat nézve – most konkrét adatok nélkül 
mondom, de hogyha valakit érdekel, akkor itt vannak – ez a valamivel több 
mint fele teljesen megfelel a korábbi arányoknak.  

Az export tekintetében már utaltam rá, hogy a mennyiséggel 
alapvetően jól állunk, itt az exportérték az, ami némi kívánnivalót hagy maga 
után, vagy amit – fogalmazzunk úgy, hogy – lehetne fejleszteni. A legnagyobb 
exportpartnerünk jelenleg Szlovákia, oda megy nagyjából az exportunk 
30 százaléka, azt követi Németország és Csehország mintegy 16-
17 százalékkal, utána jön az Egyesült Királyság 5 százalékkal, de azt kell hogy 
mondjam, hogy ez az 5 százalék érték szempontjából összemérhető mondjuk 
legalább a csehországival, bár mennyiség tekintetében jóval alacsonyabb, 
ugyanis átlagban kevesebb mint 1 euróért exportáljuk a magyar bort, ez 
Szlovákia esetében 64 cent literenként, Németország esetében 92 cent, tehát 
az átlag exportárunk alatt, átlagos exportárunk alatt értékesítünk 
Németországba is, nyilván ezek zömében lédig borok. A Csehországba menő 
exportunk literára 0,86 euró, az Egyesült Királyságban viszont már 1,58 euró, 
Lengyelországban 1,53 euró, tehát itt arányaiban nyilván magasabb a 
palackozott, minőségibb termék. Romániába is 1 euró fölött exportálunk 
átlagosan. Ahol a legmagasabb az érték, az Kína, bár nyilván oda kevés, 
mintegy 10 ezer hektoliter megy – ezek 2018-as adatok értelemszerűen.  

Az idei átlagra jelenleg nyilván egy becsült ár áll a rendelkezésünkre, 
hiszen idén még nincs vége az évnek. Úgy tűnik, hogy 1 euró fölé megyünk, 
1,07 eurós átlagárat várunk. Azért az arányaiban viszont javulás látható, tehát 
a 0,97-hez képest az 1,07 egy 9-10 százalékos javulás, ami mindenképpen 
örömteli.  

A behozatal időarányosan. Azt mondtam, hogy az idén január-
augusztusban behozott mennyiség 82 ezer hektoliter volt, a lédig behozatal 
ebből durván a fele, illetve – mondjuk ezt nehéz egzakt módon 
összehasonlítani – azt látjuk, hogy a lédig behozatalból a földrajzi jelzés 
nélküli vörös- és rozéborok viszik el a mennyiség kétharmadát, a földrajzi 
jelzés nélküli vörösborból több mint 21 ezer hektoliter jött be, rozéborból 
pedig mintegy 757 hektoliter. Összesen a lédigbor-importunk októberig 
34 ezer hektoliter. Ezen kívül bejött 7600 hektoliter finomított szőlőmust és 
valamennyi, 61 hektoliter, illetve 40 hektoliter, tehát mintegy 100 hektoliter 
must. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, különösen az utolsó adatokat. 
Azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az importmennyiség nem 
zavarhatja a magyar piacot, ahol eddig tavaly 3,6 millió hektoliter beszűrt 
borunk volt, idén 3 millió hektoliter, és azt tudni kell, hogy ha 3 millió 
hektoliter alá esnénk, akkor automatikusan importra szorulunk, mert az 
export és a magyar fogyasztás körülbelül 3 millió hektoliternél van 
egyensúlyban. Tehát látszik is ezekből az adatokból, hogy ezek már messze 
nem azok a 600-700 ezer hektoliteres importmennyiségek, mint amelyek 
2010-12-13 környékén voltak, abból nagyon jelentősen visszajöttünk, ami egy 
örömteli helyzet. 
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Miközben majd szót szeretnék adni Légli Ottó elnök úrnak, azért 
kérném szépen, hogy az elnök úr arra is térjen ki, hogy a két évvel ezelőtt 
bevezetett piaci intézkedés a HNT részéről, amelyben – véleményem szerint 
nagyon helyesen – szerződéskötési kényszer felé terelte a szőlőtermelőket és a 
borászatokat, majd pedig egy árajánlattételre kötelezte mindazokat, akik az 
előző három évben egy megfelelő mennyiségű borszőlő felvásárlásában voltak 
érintettek, aztán pedig a HNT egy árprognózist is közzétett borvidékekre és 
fajtákra lebontva, miért maradt el az idén. Mert volt az az elmúlt két év, 
amikor ’17-18-ban elég komolyan meg kellett értetni – és mondhatnám a 
„küzdeni” szót is – a szőlőtermelőkkel, hogy ez az ő érdeküket szolgálja, és 
minden érvet hadrendbe állítottunk annak érdekében, hogy ez a szerződéses 
viszony már a szőlő növekedésének, érésének az időszakában kialakuljon, 
hogy ne vaktában menjenek a különféle pincékhez, és ne legyenek 
kényszerhelyzetbe szorítva, de ez az idén valamilyen oknál fogva elmaradt, és 
én ezt hibának tartom.  

Majd szeretném meghallgatni az érvelést, hogy miért maradt el ez az 
útmutató legalább abban a tekintetben, hogy körülbelül mennyibe kerül egy 
hektáron mondjuk a szűkített önköltséget tekintve – kevesen ismerik ezt a 
szót, de akik benne vannak a közgazdasági fogalmakban és az 
üzemvezetésben, azok tudják, hogy mit jelent ez – egy kiló szőlőnek az 
előállítása, megtermelése. Most eljutottunk arra a szintre, ami a 
szőlőtermelőknél egy drasztikus hektáronkénti árbevétel-kiesést jelentett, 
soha, pontosabban több tíz-húsz éves viszonylatban nem látott áresés 
következett be. Minimum 30, de sok helyen 40, közel 50 százalékos áresés 
következett be egyes fajták tekintetében a felvásárlási piacon, ami elindított 
egy olyan nem kívánatos szándékot a szőlőtermelők részéről, hogy most már 
azzal bombáznak bennünket, engem, a bizottságot, a bizottság elnökét, egyéni 
képviselőket a szőlőtermelők, hogy szabadítsuk fel az AKG-kötelezettség alól a 
szőlőtermelőket – az agrár-környezetgazdálkodási támogatásról beszélek –, 
mert ez egy ötéves kötelezettséget jelent annak, aki ezt annak idején 
pályázattal megnyerte, és most ez alól mentesítsük őket, mert ők azonnal 
kivágják a szőlőt. A másik ugyanilyen indíttatás, hogy a 
szerkezetátalakításban, a telepítési támogatásban érintett gazdálkodók, 
akiknek tízéves művelési kötelezettségük van ezen pályázat 
következményeként, ők szintén azt kérik, hogy kezdeményezzük jogszabályi 
úton, hogy ez a tízéves kötelezettség szűnjön meg, a művelési kötelezettség 
szűnjön meg, mert ők kivágják a szőlőt.  

Ez a logika teljesen ellentmond annak a szándékunknak, hogy őrizzük, 
dédelgetjük azt a mintegy 60 ezer hektáros, talán most már a termőfelület 
nagyságában picit följebb menő területünket, hogy valamilyen érdemi 
szereplői tudjunk lenni egyáltalán az európai borpiacnak, hogy ne csak nagy 
költőink verseiben emlékezzenek meg Tokaj szőlővesszejéről, ne a legenda 
éljen, hanem a valóság is, ami pedig szőlőtermő terület nélkül, termőalapok 
nélkül nem fog menni. Tehát hogyha még egyszer megismétlődik az, ami a 
jelenlegi évben volt, akkor katasztrofális irányultsága lesz az AKG ötéves 
lejáratkor a szőlőtermelők szándékának: ki fogják vágni a szőlőt. Ennek persze 
nemcsak a gazdasági kára lesz elég jelentős, hanem néhány táj- és 
kultúrkörnyezetben vétett seb is jelentős lesz, magyarul kérdés, mit fognak 
csinálni azokon a helyeken, ahol a talajeróziót és minden egyebet a 
szőlőkultúrával sikerült megelőzni.  
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Itt tehát egy sokkal összetettebb kérdésről van szó, mint hogy azoknak 
a termelőknek a bevételkiesésén sajnálkozni – és ezzel egyet kell érteni –, 
akiknek ez a nagyon komoly árbevételkiesése megtörtént, miközben a 
borászatokra 50 milliárd forintnál is nagyobb összeg került célzottan 
meghirdetésre, kizárólag borászatok technológiai pályázatára fordíthatták 
ezeket az összegeket. Emellett a szőlőtermelőket pedig ösztönöztük kertészeti 
gépek, korszerű gépek beszerzésére, ez is megtörtént nagyon jelentős, 
milliárdos összegekkel. Így aztán azt látjuk, hogy a KAP-rendszerben 
lehívható pénzmennyiséget, támogatható pénzmennyiségek legoptimálisabb 
elosztását javasolta az agrárkormányzat mind a borászatok, mind a 
szőlőtermelők felé, és mégis egy krízisállapot alakult ki az idei évben. Ennek 
valószínűleg sokkal több összetevője van, és ez szétfeszítené a mai ülésünk 
időkeretét, de ezek mellett nem mehetünk el szó nélkül.  

A zöldszüretnek egy nagyon érdekes következménye, ami egyértelmű, 
hogy segített a krízishelyzeten, hiszen az az igazság, hogy akik egyes 
szőlőfajtáknál zöldszüretre bejelentkeztek, azok jobban jártak egy hektár 
árbevétele tekintetében, mint ha a szabadpiacon próbálták volna meg 
értékesíteni, ez például a Bianca szőlőre tipikusan jellemző, de meg merem 
kockáztatni, hogy ez egyes vörös szőlők a nagyon alacsony felvásárlási ára 
kapcsán is bekövetkezhetett. Az megdöbbentett engem már az előrejelzés és 
most a végeredmény alapján is, hogy a furmint a zöldszüretben a harmadik 
legnagyobb mennyiségben leszüretelt szőlő lett, a furmint, amelynek a 
90 százaléka Tokaj térségében van. Aztán a végeredmény az, hogy az összes 
leszüretelt zöldszüreti mennyiségben a Kunsági borvidék az első, ami triviális, 
hiszen akkora felülettel rendelkezik, mintegy a felét, de legalább a 
40 százalékát jelenti az összes magyar szőlőterületnek, onnan származik a 
legtöbb leszüretelt zöldszüreti szőlőmennyiség, de a második helyen Tokaj 
van, az a Tokaj, amely különleges támogatási nagyságrendeket kapott 
különféle jogcímeken az elmúlt időszakban, ezek milliárdos nagyságrendek 
voltak, nem néhány tízmilliós meg százmilliós, hanem több milliárdos 
nagyságrendek, kizárólag az a borvidék, és ezek után ott a gazdálkodók úgy 
döntöttek, hogy zöldszüretben leszüretelik a furmintot, és, mondom, nemcsak 
az egyes típusok kapcsán, hanem még mennyiségben is a második helyet érték 
el.  

Én attól tartok, hogy itt a HNT-nek és az ehhez a területhez értő 
személyeknek – láthatóan itt vannak országos szövetségek vezetői – minden 
szellemi tudásukra szükség lesz, hogy ezt az évet kielemezzük, hogy ez miért 
történt meg, és utána a következő kérdés az, hogy mit tudunk tenni annak 
érdekében, hogy elkerüljük ezt a jövő évben, hogy ez ne történhessen meg még 
egyszer. Ez nem kis kihívás lesz, és itt a Soós István borászati iskola 
igazgatójára nézek, mindenkire, aki ebben a térségben valamiért érintett, a 
borrendi szövetség elnökére, a Borlovagrend, a szövetség elnökére és 
mindenkire, aki valamiért már közel került ehhez a területhez, tartok tőle, 
hogy mindenki szellemi tudására szükség lesz, és nem láttam még olyan 
konferenciát, nyílt konferenciát, ahol erről a húsbavágó kérdésről érdemben 
elkezdtünk volna beszélgetni. Mert a statisztikai adatokat most már nagyjából 
látjuk, de ennek a következményét még nem volt időnk megvitatni.  

Én ezt az ülést egy picit ennek az előszeleként is fogom fel, hogy néhány 
kérdés kikerülhetetlenül megvitatásra kell hogy kerüljön, mondom, még ha 
nem is ennek az ülésnek a keretében, mert ez kevés, és még talán az idő is túl 
közeli a szüreti helyzethez, akár a zöldszüret júliusi megindításához és a most 
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záruló tokaji szüret végéhez, de ösztönzöm az érintett, országos lefedettséggel 
rendelkező ágazati civil szervezeteket, egyesületeket, és különösen a HNT-t, 
hogy ezt a kérdést legyen szíves napirendre venni és megvitatni, hogy hogyan 
jutottunk el idáig, és milyen stratégiai magatartást kövessen a későbbiekben a 
HNT.  

Közismert, hogy 2013 óta, az új szőlő-bor törvény és a hegyközségeket 
szabályozó törvény bevezetése óta rendkívül szoros a kormányzat és az ágazati 
szervezetek képviselőinek az együttműködése, magyarul nincs olyan érdemi 
döntés, jogalkotás, amelyben a HNT és az irányadó szervek véleményét ne 
kérte volna ki a kormányzat. Mi ez előtt az együttműködés előtt továbbra is 
nyitottak vagyunk, de ezt akkor lehet megtenni, hogyha ezekre a kínos 
kérdésekre valamilyen formában néhány hónapon belül választ találunk, hogy 
ez miért történt meg, és választ találunk arra is, hogy hogyan kerülhetjük ezt 
el, hogy ne történjen meg ez 2020-ban és netán a későbbi években is.  

Légli Ottó elnök úrnak adok szót.  

Légli Ottó tájékoztatója 

LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Elnök úr, 
köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Köszönöm szépen 
a helyettes államtitkár úr részéről a nagyon pontos tájékoztatást, köszönöm az 
elnök úrnak a hozzászólása végén megfogalmazott kérdéseket. Mielőtt 
rátérnék a témára, és szeretnék a napirendnél maradni, de hogy a helyzetet 
pontosan definiáljuk, nyilván nagyon fontosak az idei számok, ahogy 
Tarpataki úr is említette, minden rendelkezésre áll, reméljük, nagyon sokan 
forgatják, és le tudnak belőle vonni következtetéseket.  

A helyzetértékeléshez, ha megengedi, egy félmondatot hozzátennék. 
Önmagában az, hogy sok borunk van, az – én mint bortermelő mondom – 
önmagában nem baj, és egy úgynevezett gazda- vagy paraszti gondolkodás 
nem is hiszem, hogy ilyet mondana. Alapvetően az a baj, hogy Európa 
legolcsóbb boraival a legnehezebb piacon versenyzünk, tehát ki kell mondani, 
hogy ennek a jelentős része úgynevezett tömegbor vagy tömegbor készítésére 
alkalmas szőlő. Én, és mondhatom ezt a szervezetünk nevében is, amikor itt 
azért, hogy saját szavamba vágjak… Meg kellett volna ezt mondanom? 
(Közbeszólás: Nem.) Nem, köszönöm szépen. …Azért azt szintén 
hangsúlyozni kell még itt a legelején, hogy ezt, ahogy az elnök úr mondta, 
nagyon pontosan törvény szabályozza, tehát a hegyközségi rendszer, a HNT 
mi vagyunk, a termelők, a teljes termelői kör, úgy is mondhatnám a mai 
témánknak megfelelően, hogy piaci szereplők önkéntes közössége, részben 
önkéntes, illetve kötelező is a tagság. Magyarán a legnagyobb felelőssége – 
nyilván mindenkinek a saját szerepének megfelelően –, ki kell mondani, a 
piaci szereplőknek, tehát a hegyközségi tagoknak, a termelőknek van, ezt 
hangsúlyozni kell, és azért kell ezt hangsúlyozni, mert nem mindenki gondolja 
így, sokkal könnyebb szidni egy kormányt, a HNT-t magát, ami nagyon 
érdekes, mert akkor saját magát szidja ez a termelői kör. Ez volt az egyik, 
illetve a második.  

A harmadik – és köszönöm, hogy a meghívóban így szerepelt –, hogy 
mi büszkék vagyunk a termelésünkre, de azért helyezzük el! Az európai 
termőterület 2,1 százalékával rendelkezünk, a borban még szerényebb a 
helyzetünk, 1,6 százalék, és – még egyszer – ez nem abban a sávban van, 
amire a területeink predesztinálva vannak, tehát egy minőség vagy magas 
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minőség, hanem a tömegnek is az alsó része, szoktuk mondani ezt a piramist. 
Ez az alapvető problémánk.  

A másik, amilyen irányba ment a mai ülésünk, szintén hangsúlyozni 
kell, hogy bár kétségtelen, hogy egy rendkívüli helyzet állt elő, de azért azt 
hiszem, struccpolitikát követnénk el, legalábbis a termelők minden bizonnyal, 
ha azt gondolnánk, vagy nem mondanánk ki azt, hogy ez évtizedek alatt 
alakult ki, itt a legpesszimistább különben 60 évet említ.  

A következő a strukturális helyzetünk. Nem ismerünk Európában olyan 
szintű termelést és annak a szervezését, ahol ilyen arányban elválik egymástól 
az alapanyag – a szőlő egy alapanyag, kivéve a csemegeszőlőt – és a bor, 
egyetlenegy van, Champagne, de aki ismeri a viszonyokat, az nagyon jól tudja, 
hogy annak mi az oka. Ezeket tehát mindenképp szerettem volna 
hangsúlyozottan elmondani, mielőtt egyáltalán konkrétan rátérünk például 
egy évnek az értékelésére.  

Ha a számokat nézzük, még azt is merném mondani – lehet, hogy ezzel 
szakmai vitát generálok –, hogy a termésmennyiség sem nagyon magas, arról 
nem is beszélve, hogy itt jelentős… Az átlag vagy kifejez valamit, vagy nem, de 
ha az országos átlagot nézzük, akkor a jelenlegi adat a mostani, a ’19-es 
feldolgozás alapján 84 mázsa/hektár, de emögött vannak 30-40 mázsások is, 
amiből semmi baj nem lenne, ha abból 10 eurós bor készülne, de nem az 
készül belőle. Kétségtelenül volt olyan év, ’14… Ugye, nagyon ki vagyunk téve, 
olyan kultúra vagyunk, ahol egy nagyon alacsony mennyiségről beszélhetünk. 
A hektárak nagysága gyakorlatilag 58 ezer körül, 58 340-58 350 körül 
stabilizálódni látszik, ezen is széles szakmai vita van, hogy szükség van-e 
ennyi ültetvényre, amikor – és ez is kétségtelenül nemzetközi trend, ez nem 
csak Magyarországon ismert – a borfogyasztás csökken, tehát a nagy borivó, 
az úgynevezett latin államokban is csökken, csak ott mondjuk 120-ról 85-re, 
nálunk meg 35-ről amennyire. Ennek is megvannak nyilván a mélyebb okai.  

Örvendetes, és mi is így tapasztaltuk, hogy arról a mélypontról, amit 
nem mondott ki az államtitkár úr, Európa utolsó vagy talán nem utolsó, 
hanem utolsó előtti exportára volt a ’18-as, ez a 0,9 vagy még az alatti, és talán 
erről el tudtunk mozdulni, ez az egyik legörvendetesebb hír. Természetesen ha 
kérdés merül fel, mondom, szinte borvidéki szinten, de megjegyzem azért, 
hogy egyre több programunk születik régiós gondolkodásban, minden 
adatunk rendelkezésre áll.  

A bor egy bizalmi termék, egy élvezeti cikk, és nagyon kényes dolog 
erről egy termelőnek és egy választott elnöknek is beszélni, de nagyban 
meghatározza a piac érzékenysége, igényessége, érdeklődése, és mi azt 
gondoljuk – készítettünk egy közvélemény-kutatást pár évvel ezelőtt –, hogy 
ez alapvetően nem életszínvonal- vagy pénztárcafüggő, sokkal fontosabb a 
sokat emlegetett borkultúra és a széles közönségnek az igényessége 
önmagával szemben, nyilván ez inspirálja a termelőt is.  

Amit még el szeretnék mondani, hogy elhangzott, és felkérést is kaptam 
rá, tehát erre mindenképp ki kell térnünk még egyszer, azt hiszem, hogy az 
átlagár, a szőlő átlagára, ezt rögzíteni kell, idén egy mélyponton van. Talán az 
a pár körülmény, amely mind európai elhelyezésben, mind a magyar 
szőlészet-borászat speciális helyzetéből adódik véleményem szerint 
alapvetően, arra egy-két elemet felvillantottam, de nyilván ez egy mélyebb 
értékelést és elemzést igényel, de csak csöndben jegyzem meg, elég régóta 
vagyok már a piacon, a borpiacon, és ezt körülbelül harminc éve hallom, 
minimum harminc éve hallom, hogy gondoljuk végig, hogy mit is akarunk, és 
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merre szeretnénk menni. Nyilván ez egy szabadpiac, a piaci szereplők döntik 
el alapvetően, hogy melyik irányba fognak menni, és hogy milyen módon 
próbálnak azzal a felelősséggel élni, hogy ők magyar bortermelők.  

Piacszervezési intézkedések. El is fogadom vagy fogadhatom az elnök 
úr értékelését, de én itt most képviselek egy közösséget, és ez a közösség a 
maga felépített rendszerében így döntött, tehát a 44 küldött, ami a 
legmagasabb döntési szint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa rendszerében, 
ezen a módon döntött, én azt gondolom, hogy megvannak az okai. Mik is ezek 
röviden? Először is, ha jól tudom, három éve vezettük be ezt az intézkedést, 
tehát egy nagyon rövid intézkedésről van szó, és – én kezdhetem ilyen mélyen, 
mert érintett vagyok mint termelő – egyáltalán az is nagy dolog volt, hogy 
beszélt egymással a szőlőtermelő és az úgynevezett felvásárló. Az alapvető 
célunk ez volt, hogy induljon el, amit ha kimondunk se szerencsés, hogyha ez 
nincs meg, egy minimális kommunikáció. Nyilván tudjuk, vannak hosszú távú 
szerződéssel létrejött, akár tízéves szerződéssel létrejött kontextusok, ahol 
megnézik, akár ellenőrzik is az ültetvényt, annak terhelését, és a többi, de 
alapvetően nem volt kommunikáció, nem volt piaci értelemben vett 
konzultáció a két szereplő között. Ezt tartjuk a legnagyobb eredménynek, és ez 
megtörtént aránylag rövid idő alatt, két év alatt, minden előzmény nélkül.  

A második, hogy lett egy szerződéses fegyelem. Azt gondolom, az is 
elvitathatatlan, hogy a mai világban, mondhatnám elegánsan, hogy ez az 
úgynevezett kifehérítés nem lehet kérdés. Csendben megjegyzem: azért van, 
akinél ez még kérdés.  

A legkényesebb elem az úgynevezett árprognózis volt, amit sajnos 
nagyon sokan – nyilván hibás volt maga a döntéshozó is, vagy amikor ezt 
kommunikáltuk – egy úgynevezett védőárként élték meg nem egy esetben, 
tehát nem pontosan lett értelmezve, hogy ez tudatos volt-e, vagy nem, abba 
most én nem mennék bele, és emiatt döntöttünk alapvetően úgy, és nyilván 
amiatt, hogy egy olyan helyzet állt elő, még egyszer, alapvetően Európában és 
Európának alapvetően a tömegbortermelő piaci sávjában, mert a felső 
szegmens, köszöni, jól van, erről nem szeretünk beszélni, mert mi csak 
irigykedünk arra, ahol 3-4 euró országos átlagban az exportátlagár, köszöni, 
jól van, de ebben a sávban ez a helyzet állt elő. Alapvetően ez a két dolog 
indokolta a tanács, a küldöttek előtt, hogy ezt a döntést meghozzuk.  

Köszönöm ennek a felvetését, és ha van mód és idő, akkor el is 
mondanám, hogy hogyan is alakul ki egy szőlőár vagy egy szőlőátadási ár, és 
örülök, hogy elhangzott az a kifejezés, hogy: „önköltség”. Anélkül, hogy 
nagyon belemennék a részletekbe, közel sem közgazdasági alapon történik. A 
mai termelők jelentős része például a saját munkaerejét nem számolja, nem 
most, harminc éve sem számolta, de a szakcsoportok létrejöttétől, tehát ’83-
tól nem számolta szerintem, és mivel integrálódott egy nagy felvásárlóhoz, 
ahol részben megmaradtak, ki kell mondani, a volt szocialista 
monopolhelyzetben lévők, tehát Somogyban volt egy húskombinát és egy 
borkombinát, ami nyilván azóta privatizálva lett, de alapvetően a helyzet nem 
változott, és mivel ezek a nagyüzemek sajnos nem mindig vannak a saját 
közlésük alapján – ők is tisztában vannak ezzel – abban a helyzetben, hogy 
úgy alakítsák ki a piaci pozíciójukat, hogy az úgynevezett versenyképességnek 
megfeleljenek, egy úgynevezett negatív árspirál mentén képezik az árakat, és 
hogyha ő annyiért tudta csak eladni, akkor sok esetben hátulról számol, 
elnézést a pongyola fogalmazásért, és azt mondja a szőlőtermelőnek, hogy 
ennyit tudtam fizetni.  
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A helyzet azért az, és azt is el kell mondani, aki él, és szereplője a 
piacnak, tudja, hogy ezt évekig, sőt, merem mondani, évtizedekig valamilyen 
ok miatt ezt a termelők is tudomásul vették. Nagyon idealisztikus válaszom 
van erre: olyan szinten szereti a magyar szőlőtermelő a munkáját, amely, 
ahogy az elnök úr is említette, tájalkotó elem, és a többi, hosszan lehetne 
mondani, és nem közgazdasági alapon fogalmazta meg a céljait, és nem 
alakult ki egy reális ár ilyen szempontból. Ez tehát megint csak hosszan és 
mélyre visszavezet. Én azt gondolom, hogy nem járok messze az igazságtól, 
hogyha ezt a választ adom az elnöki kérdésre. Köszönöm szépen.  

További kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Maradt még bennem egy-két kérdés ezután is. A főtitkár úr is 
szeretne hozzászólni?  

 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): A 

statisztikai adatokat elmondjam? 
 
ELNÖK: Igen, igen. 
 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Elnézést – köszönöm szépen –, csak a statisztikai adatokról szólnék nagyon 
gyorsan. Eddig összesen 37 ezer hektárról érkezett be termelési jelentés, tehát 
még körülbelül 20-21 ezer hektárra vonatkozóan várunk termelési jelentést. 
Nagyon sokszor ez a… 

 
ELNÖK: Meddig kell bejönnie jogilag? 
 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Tessék? 
 
ELNÖK: Meddig kell bejönnie? 
 
DR. BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

November 30-áig. De ezt csak azért szeretném elmondani – és a sajtó 
munkatársait szeretném kérni, hogy erre nagyon figyeljenek oda a 
közlésekben –, mert ez nem azt jelenti, hogy 37 ezer hektárról szüreteltünk 
eddig, hanem azt, hogy ennyiről érkezett már be a jelentés, mert ennyi van 
már feldolgozva a hegybírók által, aki most is várják a termelőket, hogy 
november 31-éig ennek eleget tegyenek.  

A jelenlegi elért, rögzített termésmennyiség 3,1 millió mázsa, tehát már 
meghaladtuk a 3 millió mázsát, és – csak egy nagyon rövid számítás – ha a 
maradék 20 ezer hektárról a jelenlegi 85 mázsa/hektárnál drasztikusan 
kevesebb mennyiség jön be, mondjuk 60 mázsa/hektár, akkor is el fogjuk érni 
a 4,2-4,3 millió mázsás szőlőtermést az idei évre vonatkozóan. Ezt csak azért 
szeretném elmondani, mert voltak olyanok – az elnök úr ma már poénkodott, 
ha szabad így fogalmaznom, a múlttal, és én a Tanú című filmet hívnám 
segítségül, hogy megbízható forrásból származó névtelen levél –, akik azt 
írták, hogy 3 millió mázsa sem lesz az idei évben a termés, és 4,2-4,3 millió 
mázsa termésre lehet számítani.  

A termésátlaggal kapcsolatban a felvásárlás, amit az elnök úr említett, a 
jelenleg rögzített 3,1 millió mázsával szemben 2,8 millió mázsát nem a 
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termelő dolgoz föl, hanem valakinek értékesíti a szőlőjét, és ez az, amire az 
elnök úr utalt, hogy ilyen helyzet, ilyen struktúra az Európai Unióban nagyon 
nincsen, hiszen alapvetően szövetkezetekre alapozott a termelés. Én ennyit 
szerettem volna elmondani.  

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Én azért változatlanul megjegyzem azt, 

hogy a két évvel ezelőtt – 2017-ről beszélek – meghozott, véleményem szerint 
helyes piacszabályozó intézkedésben álláspontom szerint súlyos törés volt az 
idei év. Én megértem azt, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 44 tagja 
döntött így, de ettől még állíthatom azt, hogy ez súlyos hiba volt, ugyanis azt a 
folyamatot, amit épp akkor prognosztizáltunk – sokan beszélgettünk róla, 
hiszen napi kapcsolatban voltunk, vagyunk a szüreti időszakban –, hogy 
várhatóan, mondtuk mi ezt 2017-ben, 2-3 évnek kell eltelnie, mire rendeződik 
az új szabályozó elvek alapján a termelő és a felvásárló közti kapcsolat. És 
pont most, a harmadik évben, amikor a rendeződés iránya felé mentünk 
volna, itt lett egy kicsit a lovak közé dobva a gyeplő, hogy nem történt meg egy 
iránymutatás a felvásárló felé legalább abban a tekintetben, hogy mennyibe 
kerül körülbelül egy kiló szőlőnek az előállítása, és mennyinek kellene lennie a 
felvásárlási árnak ahhoz, hogy ebből a család hosszú távon megéljen. Azért 
merem mondani ezt a „hosszú távon” kifejezést, mert a legnagyobb kihívás az 
egész magyar gazdaságban, de különösen a szőlőtermelőknél a 
generációváltás lesz, és roppant nehéz lesz elmagyarázni egy szőlőtermelő 
családfőnek, hogy, fiam, érdemes szőlőt termelned, és gyere ide, és ebben a 
környezetben élj, mert a gyerek kiszámolja a matekot, hiszen nem bolond, és 
azt mondja, hogy, apám, én ezért nem csinálom – és nem tudom, hogy mi lesz 
ennek a folyamatnak a vége, mert ez tömegével elő fog állni, hogyha ilyen 
helyzet többször, netán jövőre is és máskor is kialakulna.  

Én erre próbáltam utalni, hogy ebben a HNT-nek igenis sokkal 
markánsabb iránymutató szerepe kell hogy legyen, és helyes a 2017-es 
megindított év, és ezért sajnálom, hogy most, ’19-ben megszakadt ez a 
következetes fellépése, iránymutatása, a szerződéskötési terelése, a 
kommunikáció, a konzultáció, ahogy, elnök úr, említetted, és az árprognózis. 
Ez megszakadt, ebben törés következett be, és amely rendszerben ilyen törést 
megengedünk, ott az stratégiai hibához szokott vezetni, nehezen 
kiküszöbölhető hibához vezet. Úgyhogy én csak nagyon reménykedni tudok 
abban, hogy teljesen mindegy, hogy milyen európai uniós előrejelzések 
vannak, milyen a magyarországi borpiaci prognózis, a készletjelentés, ezektől 
függetlenül akkor is meg kell mutatni a HNT-nek, hogy, kérem szépen, 
szerintünk a szőlő árának körülbelül ennyinek kellene lennie, mert különben 
kihal a szőlőtermelői ágazat mind a gazdákra, mind pedig a növényre utalva.  

Megjegyzem, hogy már nyár közepén jelzés érkezett a francia és az 
olasz agrárattasénktól, hogy azokban az országokban 14 százalékos 
terméscsökkenés várható a 2018. évhez képest. Ennek lett a következménye, 
hogy lédigmust-exportőrök lettünk az utolsó pillanatban, mert itt olyan olcsón 
vásárolták fel a szőlőt, hogy azonnali kínálati piac, vevőpiac állt elő a nyugati 
oldalon. Tartok tőle, hogy ennek az lesz a negatív következménye, hogy a most 
olcsón megvásárolt magyar must borként meg fog jelenni azon harmadik 
országok piacán, ahol mi majd megküzdünk a saját mustunkkal, mert az 
olaszok fogják oda kiszállítani, ezekre a harmadik piacbeli területekre, legyen 
az a szlovák, a cseh, a lengyel és a német piac! Azt hiszem, csak Bulgária van 
az átlagár alatt, ha jól emlékszem, Magyarország export… (Közbeszólások: 
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Szlovákia!) Szlovákia, bocsánat! És értettem, amit az elnök úr mondott, hogy 
mi kis szereplői vagyunk ennek az európai borpiacnak, ezt pontosan tudjuk, a 
hallott 180 millió hektós termelések mellett a magyar 3 millióval nem 
lehetünk piacbefolyásolók, és a hektármennyiségünk is 2,1 százalékát jelenti 
az Európai Unió egyéb tagországai összes hektármennyiségének, na de 
Ausztria még ennél is gyengébb lábakon áll a termelői alapokkal, és 3 euró 
feletti az exportáruk literenként. Én értem, hogy ott sokkal közelebb van a 
termelő és a feldolgozó üzem kapcsolata, amire utalt is az elnök úr, hogy nincs 
ilyen távolság közöttük, de ez azt mutatja, hogy nem kell ahhoz piacvezető 
szőlőterülettel rendelkező országnak lennünk, netán Spanyolországnak, 
Franciaországnak vagy Olaszországnak, hogy 3 euró környéki átlagárat is el 
lehessen érni, erre Ausztria az élő példa az összes glikolos botránya után, meg 
s a többi, s a többi, nagyon szép tankönyvek vannak ebből, hogy hogyan 
építették újra az óriási ausztriai borbotrány után a teljes rendszerüket, ez 
tananyag, akinek kell, annak olvasgatnia kellene azt.  

Most adnék lehetőséget a hozzászólásra. A képviselő urat kérdezem, 
hogy megkezdi-e. (Dr. Steinmetz Ádám bólint.) Igen, Steinmetz Ádám! 

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

köszönöm szépen az elnök úrnak, a helyettes államtitkár úrnak, a főtitkár 
úrnak a beszámolót, és mindjárt arról szólnék, ami számomra nem meglepő, 
de nagyon örülök az őszinteségnek – az elnök úr, Légli Ottó is ezzel kezdte –, 
hogy a szőlő átlagára mélyponton van, és sajnos ezt nem először halljuk. 
Hogyha megengedik a most itt a bizottság ülésén részt vevők, bár ez egy 
országos probléma, egy helyi példával is alátámasztanám ezt, már csak azért 
is, mert személyesen is érintettek vagyunk a Balatonboglári borvidék 
kérdésében, nekem választókerületem, az elnök úr pedig ott gazdálkodik. A 
Balatonboglári Pinceszövetkezet publikus adatai alapján egy merlot-val 
gazdálkodó, merlot-t termelő szőlősgazda 2017-ben, két évvel ezelőtt 
1 millió 705 ezer forint árbevételt realizálhatott, az idei évben pedig 715 ezer 
forintot. De a chardonnayt is idehoznám példaként: 2017-ben 
1 millió 383 ezer forint volt az árbevétel, idén pedig 585 ezer forint – 
megdöbbentő és sokkoló adatok! És akkor még nem írtam mellé, hogy 
mindeközben az élőmunkaerő, a gázolajköltség és a permetezőszerek ára sem 
lett olcsóbb, és akkor finoman fogalmaztam.  

Arra szeretnék tehát egy választ kapni, hogy mi az oka annak, hogy 
mélyponton van a szőlő felvásárlási ára, miközben azt látjuk, hogy a 
szőlőtermelők a tartalékaikat élik fel, ugyanakkor egyes borászok pedig 
extraprofitra tesznek szert, mégpedig azért, mert a borok ára nem csökken a 
szőlő kilónkénti felvásárlási árával párhuzamosan. Valahol ennek a 
különbségnek tehát meg kell jelennie, és a szőlőtermelők panaszkodnak… És 
ezt komplexen kell kezelni, én ezt értem, és azért örülök, hogy a HNT-ben 
vannak szőlősgazdák meg borászok is, ezt komplexen kell kezelni, de egyes 
szőlőtermelők arra panaszkodnak, hogy igazából a borászok extraprofitra 
tesznek szert, és kimondják azt is, hogy árkartelleznek. És erre szeretnék egy 
választ kapni, hogy jogos alapja van-e ennek a felvetésnek. Egy példát is 
idehozok. Például a Varga Kft., amely jelentős mennyiségű szőlőt vásárol fel a 
Balatonboglári borvidéken, júliusban még mintegy 10 százalékkal magasabb 
árat kívánt adni a tavalyi felvásárlási árakhoz képest, de mivel látta, hogy a 
többi borász is csökkenti a felvásárlási árat, ő is ezt a szőlőtermesztőkre káros 
gyakorlatot követve nemhogy többet adott volna, hanem még kevesebbet 
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adott. 65 forint a chardonnay – igen, itt elhangzik –, és 65 forint a merlot 
kilónkénti felvásárlási ára, ami szégyenteljesen alacsony ár. Mi lesz ennek a 
vége? Mi lesz ennek a következménye? Maximálisan egyetértek Font Sándor 
elnök úrral, aki teljesen őszintén idehozza és felveti ezt a kérdést, ez szakmai 
kérdés, amellyel mindenféleképpen foglalkozni kell.  

És akkor, ha már Balatonboglári borvidék, az elnök úrhoz is van egy 
kérdésem. Az én ismereteim szerint ön is látta, és támogatja azt a 
kezdeményezést, hogy egy XXI. századi nyugat-európai modell alapján, akár 
zöldmezős beruházásként megépüljön egy modern szőlőfeldolgozó üzem a 
térségben, amely a helyi termelők használatába állna, úgymond egy széles 
körű termelői összefogással, és úgy tudom, hogy erre voltak is már 
költségkalkulációk. Hol tart ez az ügy? Mert az Agrárminisztérium mellettem 
ülő képviselője a legutóbbi ülésen, amikor feltettem ezt a kérdést, ha jól 
emlékszem, úgy fogalmazott, hogy ez a kérdés nincs napirenden, talán még 
tudomásuk sincsen erről, miközben Nagy István miniszter úr egy írásbeli 
kérdésemre, amelyet szintén körbeadtam, úgy nyilatkozik, hogy a 
Balatonboglári borvidéken természetesen minden magánbefektetői, széles 
körű termelői összefogással jelentkező beruházási projektet szívesen 
megvizsgálunk, és segítünk – tehát igazából erre, úgy látom, meg is van a 
fogadókészség. Tehát az elnök urat szeretném kérdezni, hogy tud-e erről, 
támogatja-e, és milyen szálakat mozgatott meg annak érdekében, hogy akkor 
összeérjenek a dolgok, és segítsen a túltermelésből adódó problémák 
levezetésében?  

Befejezve a gondolatmenetet, ha már problémák, mindenki 
gondolkozik a megoldáson, és úgy gondolom, egy országgyűlési képviselőnek 
nemcsak a problémákról kell beszélnie, mert azokról mindenki tud, a sajtóból 
is értesülünk róluk, hanem megoldási javaslatokat is le kell hogy tegyen az 
asztalra. Én ki is dolgoztam egy határozati javaslatot, bízom benne, hogy a 
következő bizottsági ülésen – nem a most következőn, mert azon nem szerepel 
napirendi pontként, de hamarosan – megjelenik, és azért kérném a HNT 
képviselőit, hogy ha lehetséges, akkor röviden véleményezzék ezt, segítsék a 
bizottság munkáját abban, hogy felelősen tudjunk dönteni, hogy ez a 
képviselői indítvány alkalmas legyen arra, hogy tárgysorozatba vegyük. 
Köszönöm szépen, és előre is várom a megtisztelő válaszokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem a két előadót, hogy 

jegyzeteljenek az egyes felszólalásoknál, mert a felszólalóknak, a kérdezőknek 
adok először szót, és utólag adok szót a megszólított előadóknak.  

Azt kérem, hogy tegye fel a kezét, aki hozzá szeretne szólni, aki 
egyáltalán valamikor hozzá szeretne szólni – ezt azért szeretném 
megkérdezni, hogy lássuk az időt, mert az kezd véges lenni. (Jelentkezések.) 
Három jelentkezőt láttam.  

Koczor Kálmánnak adok szót.  
 
KOCZOR KÁLMÁN elnök (Magyarországi Borrendek Országos 

Szövetsége): Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen, 
hogy meghívást kaptam erre az ülésre, és hogy itt lehetek. Nagyon örülök 
annak, amit az elnök úr felvetett, a problémát vetette fel. Köszönöm szépen a 
rendkívül szép statisztikákat, de a világon semmi megoldáshoz nem vezet, 
hogy mennyi volt a bor, hol volt a bor, hogy van a fogyasztás, ez a 
szőlőtermesztőt tulajdonképpen érdekli? A szőlőtermesztőt az érdekli, hogy 
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megtermelem, és el kell tudnom adni, úgy, hogy megéljek abból a 
szőlőtermésből. Megpróbálom nagyon röviden elmondani.  

1320-tól foglalkozunk ezzel, 1598-tól az őseim ott laknak, ahol anyám 
még ma is él, jelen pillanatban 25 hektáron termelek szőlőt, annak idején 
3 hektár szőlővel kulákok lettünk, az egyetemi felvételimet nem írták alá 
„megbízhatatlan származás” miatt, majd a főiskolára helyhiány miatt nem 
vettek fel, aztán később, mihelyst elmentem pincemunkásnak, munkásként 
rögtön felvettek a főiskolára. Amikor a szakmát kezdtem, 1974-ben a 
mezőgazdaság legjobb ágazata volt a szőlő-bor ágazat, igenis mindenkor volt 
beszéd a pincegazdaság, a szőlőtermelő termelőszövetkezetek, a szőlőtermelő 
termelőszövetkezetek szövetségében létrehozott pincészetek között, 
mindenkor volt. Ma eljutottam addig, hogy 25 hektár szőlőnél kiszámoltam 
azt a jövedelmet, hogy ha szőlőként értékesítenék mindent, akkor 8, azaz 
8 millió forint veszteséget állítottam volna elő a szőlőtermesztéssel. Azért 
csinálom a borászatot, a vendéglátást, a kereskedelmet, hogy a 
szőlőtermesztést kompenzálni tudjam.  

Nem hallottunk egyetlenegy szót sem arról, hogy Spanyolországban, 
Olaszországban, Franciaországban, az osztrákoknál mennyi a szőlő 
értékesítési vagy felvásárlási ára. Nem hallottunk egy szót sem arról, hogy 
például a szlovákoknál a lednicai egyetemnél bizonyos szőlőtáblát még annak 
idején a csapatunk oszlopozott és karózott, folyamatosan értékesítettem az 
elmúlt két év kivételével a szlovákok felé szőlőt, de befejeztem, mert a 
szlovákok észrevették azt, ami Magyarországon folyik, hogy olyan mértékű 
szőlőárcsökkenés állt elő, ami elviselhetetlen. Amikor azt mondtam, hogy 
igen, egy bor értékét vagy egy bor árát ott kell kiszámolni, a szőlőnek van 
fizikaimunkaerő-költsége, van neki amortizációs költsége és minden, na de 
ehhez ki kellene tudni legalább az országos vezetésnek számolni, vagy a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának ki kellene tudnia számolni a 
szőlőtermesztés önköltségét, és rá kellene tenni az önköltségre az elvárható 
nyereséget, hogy talpon maradjon az a szerencsétlen szőlőtermelő.  

Nem kell sokat várni, csak körül kell nézni a határban, én nagyon sokat 
járok az országban, és különösen a szőlővidékeken, elmondhatom, hogy 
Magyarországon térkép nélkül közlekedem az összes szőlővidéken, és 
egyszerűen katasztrofális az a helyzet, amit a Balaton-parton látunk, siralmas 
az a helyzet, amit az Alföldön kezdünk látni, és katasztrófa az, amit a tokajiak 
részben saját maguk, részben a saját szakmai átgondolatlanságuk 
következtében teremtettek maguk körül, és katasztrófa, ami ott van, hogy 
családi dinasztiák kínálják áron alul eladásra az ültetvényeiket és a 
pincészeteiket.  

Még azért szeretnék egy tárgyi tévedést is kiigazítani a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa elnöke által elmondottakkal kapcsolatban. Amikor 
megalakítottuk a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát – a megalakítók között 
szerepel a nevem –, amikor összehívtuk, az úgy szólt, hogy: törvényes 
kötelezettségen alapuló, alulról kezdeményező szövetség. Tehát nem az lett a 
tagja, aki akart, soha nem volt önkéntes, mindenkor törvényi kötelezettségen 
alapult a hegyközségi tagság, ma is azon alapul, mert nem hozhat forgalomba 
sem szőlőt, sem bort az, aki nem tagja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának.  

Ha nem alulról kezdjük a számolást, hanem beletemetkezünk a 
gyönyörű szép statisztikák elemzésébe, és megmutatjuk, hogy milyen 
műveltek vagyunk, és hogy körül tudunk nézni a világban, akkor a 
szőlőtermesztésünk oda jut, ahova jut. Ez nem az utolsó három év termése, ez 
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egy viszonylag hosszú folyamat, de ami az utolsó három-öt évben végbement a 
szőlőtermesztésben, amiatt igenis magunkba kell nézni. Miért engedjük? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két olyan személy van itt meghívottként, 

akik nem szoktak itt lenni. Rezak Szabolcs és Petri Imre a Kunsági borvidéken 
él, és az alacsony felvásárlási ár ellen való tiltakozásul egy félpályás útlezárást 
kezdeményeztek egy alsóbbrendű úton figyelemfelkeltő céllal. Azért kértem 
őket, hogy jöjjenek el, hogy lássák, hogy miről beszélget ez az albizottság, és 
esetleg az ő észrevételüket is figyelembe tudjuk venni. Megadom a szót. Ki fog 
hozzászólni? Nevet kérek bemondani. 

 
PETRI IMRE szőlőtermelő: Petri Imre vagyok, és én is üdvözlök 

mindenkit! 
 
ELNÖK: Az időkorlát miatt azt kérem szépen, hogy röviden. 
 
PETRI IMRE szőlőtermelő: Igen, az a baj, hogy elég kevés idő maradt, 

mert elég sok minden olyat hallottunk itt, amihez én csak azt tudom 
hozzáfűzni, hogy biztos vagyok benne, hogy az EU és a magyar kormány nem 
azért adta nekünk azt a támogatást azért, hogy szőlőt ültessünk, meg a 
traktorokra, hogy csődbe menjünk három év múlva, ebben biztos vagyok. A 
másik dolog meg, hogy a HNT-vel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, 
hogy egy építő javaslatot nem hallottam, csak a statisztikákat megint.  

Mi annak idején a kollégákkal együtt kidolgoztunk egy ilyen petíció 
jellegű dolgot, aminek az volna a lényege, hogy mi talán megoldást kínálnánk 
erre a problémára, mivelhogy nagyon érintettek vagyunk ebben, és látjuk azt, 
hogy a helybeli és a környékbeli borászatok tulajdonosai röhögve 
milliárdokról beszélnek, meg 10-20 millió forintot hagynak ott akár egy este is 
egy szórakozóhelyen, a termelők, mi meg csak szenvedünk évek óta. Mi úgy 
gondoljuk, hogy ezt a dolgot, ezt az ágazatot két helyen lehet rendbe rakni: a 
borászatok kapujában és az áruházláncok polcain. Jelen pillanatban ha én 
elmegyek a TESCO-ba, és leemelek egy palack bort a polcról, mindegy, hogy 
PET-palackos vagy üveges, azon van egy kódszám, amelynek a vége mondjuk 
73, és az összes olyan fehérbor kódjának 73 a vége. Miért nem rakunk még 
utána mondjuk egy 10 számjegyű valamit, és amikor a pénztáros lehúzza, 
akkor minden egyes palackról lenne információ, hogy itt adtuk el, ott adtuk el, 
nem lehet elcsalni az áfát attól a pillanattól kezdve, mert az összesről a 
TESCO-sok sem tudják lenyúlni, mert hiába van online kassza, jelen 
pillanatban nem látja senki. Most, teszem azt, itt vannak önök a 
Pénzügyminisztériumtól meg a NAV-tól, csak hogy megértessem önökkel: 
mondjuk oda lehúzom, és ugyanaz a kódszáma, ennek a Szentkirályinak 
mindegyiknek ugyanaz a kódszáma. Ha amögé raknánk még mondjuk 8-10 
számot, amikor megkapom a nyugtát az áruháztól, akkor például ott lenne 
rajta ez a 8-10 szám, és ezzel szerintem a valós fogyasztást látnánk, mert a 
valós fogyasztás, mi úgy gondoljuk, sokkal több, mint amit a rendszer lát, 
mert a tapasztalatunk az – hogy csak egy példával éljek –, hogy a termelők ott 
állnak 40-50 forintért sorba a borászatnál, a borászatnak a túlsó felén meg 
1400 négyzetméteres új raktárakat építenek, mert annyit nőtt a forgalom, 
hogy már nincs hova rakni a palackokat, nincs hova rakni a bort, fejleszteni 
kell, mi meg alul vagyunk fizetve. 2013 óta pont 50 százalékos áresés történt a 
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felvásárlási árakban, és mi úgy látjuk – és ez nemcsak a borra, hanem a 
pálinkától kezdve mindenre igaz –, hogy ha egy ilyen kódszámot raknának 
azokra az üvegekre, palackokra, akkor nem lehetne ezt a sok fekete eredetű 
terméket bevinni. Ez az egyik. 

A másik az, hogy a borászat kapujában, minden borászat kapujában 
van egy hídmérleg, amelyet mi bekötnénk online a NAV-hoz, önökhöz, uraim, 
amire mikor ráállok – most beszéljünk személyesen! –, ráállok a mázsára, 
megadom az összes adatomat, hogy honnan hoztam, mit hoztam, mennyit 
hoztam, az online egyből rögzítse a NAV-hoz az adatot, a mai világban ez 
szerintem nagyon könnyen kivitelezhető, mellérakni egy elektromos fokolót, 
amit szintén kamerával kéne ellátni, hogy ne lehessen csalni, hogy esetleg 
előre odakészítenek mellé egy másik vödörrel, megfokoljuk, és akkor rögtön 
tudjuk azt, hogy hány kiló ment be, és hány fokosan, és akkor már nagyjából 
lehet követni a mennyiséget. Tudom, hogy készül egy online pincerendszer, de 
szerintünk még azt is ki lehet játszani valamilyen szinten, de hogyha bemenne 
a valós súly és a valós cukorfok, akkor például minekünk a Biancát nem kéne 
szerintem 20-21 fokig kinn hagyni a tőkén, amikor már aszalódik, és úgy 
visszük be, hogy nincsen súlya, mert a borászat abban érdekelt, hogy 
cukorfoka legyen, hanem lehet, hogy 18 fokon 20 százalékkal többet tudok 
bevinni ugyanarról az ültetvényről. Ez a másik.  

A következő dolog, hogy itt azt halljuk a HNT-s vezetőktől, és elnézést, 
hogy megszólítom önöket személyesen, de mást sem hallunk, csak hogy így 
nem megy, úgy nem megy, de akkor azt kérdezném egyszerű, józan paraszti 
ésszel, hogy mit csinálnak benn a dolgozók, hogy ezen gondolkoztak-e, hogy 
ha nem megy a bor, akkor miért nem küldenek el egy dolgozót sem, miért 
nincs lerövidítve a munkaidő. Folyamatosan kérik a túlórát a dolgozóktól, ha 
nem túlóráznak, akkor elküldik őket. Ezt csak ilyen józan paraszti ésszel végig 
kell gondolni.  

A következő az, hogy ezeknek a borászatoknak a tulajdonosai, a 
tulajdonosi köre honnan tud ilyen eszméletlen mértékben költekezni, hogyha 
nem megy a bor, és nincs ára.  

Mi úgy érezzük, hogy jelen pillanatban mi vagyunk ennek az ágazatnak 
a legnagyobb vesztesei, mert – mint ahogy az elnök úr is mondta – tízéves 
művelési kötelezettségünk van, és ki sem tudunk belőle lépni per pillanat. 
Igazából nem is szeretnénk, hanem önöktől várnánk azt – és itt főleg a NAV-
ra meg az agrárszektorra, a minisztériumra gondolok, és Font Sándor úr 
segítségét kérnénk –, hogy valamilyen módon úgy szabályozzák le ezt az egész 
ágazatot, hogy újra megérje dolgozni benne, hogy újra megérje termelni. A 
munkaerőkérdés is egyre nehezebb, és egyszerűen nem is tudunk 
gyakorlatilag a dolgozóknak megfelelő pénzt fizetni, lassan nincs miből, még 
megélni se, nemhogy még fizetést emelni vagy bért emelni a dolgozóknak, 
holott ők is megérdemelnék, hogy az ország javaiból vagy az előremeneteléből 
ők is részesüljenek.  

Legfőképpen ez volna, amit mi termelők látunk, és még egyszer 
hangsúlyozom, hogy ha esetleg a későbbiek során is mód lenne arra, hogy 
erről a kódról vagy valamiről kicsit jobban kifejtsem a véleményem, vagy 
esetleg ha érdeklődne a NAV vagy a Pénzügyminisztérium ez irányba, akkor 
állunk a rendelkezésükre, és a petícióból is adnánk önöknek, hogy esetleg 
hátha látnak még valami olyan észrevételt, ami érdekes.  

Még egyetlenegy dolog… 
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ELNÖK: Röviden, kérem, mert lassan be kell fejeznünk.  
 
PETRI IMRE szőlőtermelő: Igen, ez az utolsó gondolat. A másik dolog 

az – azt hiszem, ez a Pénzügyminisztériumot érinti –, hogy a járművek, a 
kamionok mozgása a borászatok körül most a telephelytől 15 kilométerig 
gyakorlatilag ellenőrizetlenül folyik. Ezzel egy olyan lehetőséget adnak a 
borászatok számára, hogy oda mennek 15 kilométeren belül, ahova akarnak, 
és azt csinálnak, amit akarnak. Ha a kaputól már ez az egész szabályozva 
volna, lehet, hogy az is egy kicsit más körülményt teremtene.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
PETRI IMRE szőlőtermelő: Én is köszönöm a lehetőséget.  
 
ELNÖK: Rókusfalvy Pál! 
 
RÓKUSFALVY PÁL elnökségi tag (Vindependent): Köszönöm szépen. 

Én a Vindependent képviseletében vagyok itt, és megpróbálok két-két és fél 
percben hatékony lenni. Örülök az előttem szólónak, sok tanács elhangzott, 
meg a turpisságok is, de ez szinte egy ágazati módosítás, ha jól értem, úgyhogy 
talán az egyebek napirendi pontba bele is mentünk félig. Én ehhez szeretnék 
csatlakozni, mert talán emlékeznek rá, július 1-jén a Vindependent felvetése 
volt az úgynevezett reprezentációs adó, ami szóba került, és a jegyzőkönyvből 
kiderül, az elnök úr is említette, hogy már évekkel ezelőtt pálinkaügyben ő is 
kezdeményezte. Mi akkor felvetettük, hogy a Pénzügyminisztériummal 
közösen nagyon szívesen lépnénk ebben, már csak azért is, mert így az év vége 
felé már nyilván tudják, hogy ha valaki bort akar ajándékozni, akkor az ilyen 
reprezentációs adóval terhelhető. Meggyőződésünk, hogy ez elsősorban 
politikai, nemzeti ügy. Nekünk, a Vindependentnek, a független szőlész-
borász szövetség tagjainak, a családi gazdaságainknak ez egy rendkívül 
jelentős és fontos kérdés, ezért nagyon szeretnénk ezt kérni, úgy, hogy az EU-
ban már egyébként máshol az elnök asszonyunk utánanézett, és nagyon nincs 
tapasztalat.  

Másfelől pedig azért is szeretnénk ez ügyben előrelépni, és fenntartani 
a napirendek között, illetve felkérni erre a Pénzügyminisztériumot, hiszen a jó 
kapcsolat, a korábban kialakult gyakorlat már a jövedéki törvény kapcsán 
megvolt a Vindependent elnöke, Wille-Baumkauf Márta és önök között, 
úgyhogy én felajánlanám az elnök asszony együttműködését, hogy egy ilyen 
munkacsoport vagy ezzel kapcsolatban egy gondolkodás alakuljon ki, ezzel is 
persze a sok rossz év után lehetőséget kapva arra, hogy javítsuk a borászok 
jövedelmezhetőségét, ez nekünk nagyon fontos lenne. Ezt szerettem volna 
felvetni, megismételni, életben tartani, hátha előbb-utóbb pozitív döntés 
születik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most adnék szót az érintett előadóknak. 

Nem tudom, hogy ki érzi úgy, hogy az egyes megszólalásokra reflektálni 
szeretne, illetve hogy milyen sorrendben szólnának – figyelem az előadókat. 
Az elnök úr, Légli Ottó… (Légli Ottó: Megválaszolom szívesen.) Ugyanolyan 
sorrendben? Jó, akkor a… (Légli Ottó: De parancsoljon!) Na, várjunk most 
már! 
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TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Jó, 
mindegy! Köszönöm szépen… 

 
ELNÖK: Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, Tarpataki 

Tamásnak.  

Válaszok, reflexiók 

Tarpataki Tamás 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen. Valójában azon, hogy a szőlőár mélyponton van, nincs mit 
vitatkozni, ez nyilván kijön a statisztikákból, a statisztikai adatok önmagukban 
nem hibásak semmiért.  

A termelői összefogással kapcsolatban: ez egy olyan szükségesség, 
amelyet az Agrárminisztérium feltétlenül támogat, legyen szó akár egy 
termelői összefogással létesített XXI. századi feldolgozóról, vagy akár csak a 
termelők összefogásáról úgy általában, ezt mindenképpen olyan 
szakmapolitikai célként kezeljük, amelyet a magunk eszközeivel próbálunk 
támogatni. Az uniós szabályozás ebben is kereteket ad nekünk, számtalan 
termelői összefogás lehetséges. Én most egyet szeretnék kiemelni: készülőben 
van egy szabályozás, miniszteri rendelet, amely a termelői szervezeteknek az 
EU-piaci rendeletben biztosított lehetőségeit képezi le a magyar viszonyok 
közé. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez most is egy nyitott lehetőség, tehát 
termelői szervezeteket most is minden ágazatban létre lehet hozni az 
1308/2013-as EU rendelet alapján, de annak érdekében, hogy ezt egy kicsit 
előmozdítsuk, egy hazai rendeletet készítünk hozzá, amely reményeink szerint 
a jövő év első felében meg fog jelenni.  

Miért fontos ez? A termelői összefogás jelentőségét, azt gondolom, nem 
szükséges különösebben magyarázni. Vannak olyan ágazatok a 
mezőgazdaságban, ahol a termelői összefogásokat termelői csoportok vagy 
termelő és értékesítő szövetkezetek néven az Európai Unió támogatja is, és 
egyrészt azt látjuk a közös agrárpolitika reformja során, hogy ez a típusú 
támogatás fenn fog maradni, sőt akár egyszerűbbé is válik vagy könnyebbé is 
válik, a termelői csoportok átmeneti támogatása állandósult formában jöhet 
be az új szabályozásba, tehát ezeknek a termelői összefogásoknak van 
perspektívája szabályozási oldalról is.  

Ami nagyon fontos, és amihez most a hazai szabályozási lábat készítjük 
el, az az, hogy az Európai Unió kinyitotta minden ágazat számára azt a típusú 
termelői összefogást, amely kimondottan a közös értékesítést célozza. Most 
csak egy gondolatot ehhez: vannak statisztikai adatok – elnézést, megint csak 
statisztikai adatokról van szó, de ezekből tudunk dolgozni –, vannak 
statisztikai adatok arra, hogy európai szinten milyen mértékű az összefogás a 
mezőgazdasági ágazatokban, és vannak statisztikai adatok arra, hogy 
Magyarországon milyen mértékű az egyes mezőgazdasági ágazatokban az 
összefogás, és nem érjük el az európai átlagot, tehát e tekintetben van mit 
fejlődnünk, termelői összefogás tekintetében van mit fejlődnünk. Reméljük, 
hogy ez a készülő szabályozás hozzásegít minket ahhoz, hogy emelkedjen a 
termelői összefogás mértéke.  

A közös értékesítés nyilván nagyobb árualapot, jobb alkupozíciót tesz 
lehetővé. Az egyetlen dolog, amit az Agrárminisztérium nem tehet meg, az az, 
hogy nem határozhat meg árat, ez teljesen biztos. Ezen kívül amiről például 
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nincsen statisztikai adat, az az önköltség, mert azt senki nem mutatja ki 
(Közbeszólás: Ez az!), nincsen rá hivatalos adat, de hogyha lenne, akkor sem 
tudnánk rá szabályozást építeni, hiszen nem határozhatunk meg árat. Azért ez 
is nagyon fontos. Ezzel együtt teljesen egyet tudunk érteni azzal, hogy a 
normális az lenne, hogy nyilván alulról építkezve alakuljon ki az ár, ettől 
függetlenül piacgazdaság van, ahogy az elnök úr is mondta, és az ár mindig a 
két szereplőnek vagy a két rétegnek, a termelői és a feldolgozói rétegnek az 
alkuján fog múlni nemcsak a szőlő-bor ágazatban, hanem minden más 
ágazatban is. Éppen ezért hangsúlyozzuk a termelői összefogásoknak a 
fontosságát, és nem győzőm hangsúlyozni, hogy erre igazából csak a 
mezőgazdaságban van lehetőség.  

Akik itt ülnek, mind a mezőgazdaságban érintettek, nem tudom, ki 
mennyire foglalkozik más ágazatokkal, a PM részéről talán meg tudják 
erősíteni, hogy olyan lehetőség termelői összefogásokra, mint a 
mezőgazdaságban, más ágazatokban nincsen. Nem megengedett az ilyen 
típusú összefogás máshol, csak a mezőgazdaságban. Ez egy versenyjogi 
kivétel, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján adott – 
és ezzel nem élünk.  

 
ELNÖK: Röviden, kérném szépen! 
 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Bocsánat, igen. Tehát ezeket a típusú kezdeményezéseket az 
Agrárminisztérium támogatja, akár csak a párbeszédet is, és mindenek felett – 
és itt elsősorban a termelői hozzászólásra reagálnék – az átláthatóság 
növelését teljes mértékben támogatjuk. Bízunk benne, hogy a készülő e-
pincekönyv hozzá fog járulni ehhez.  

Az adózási kérdésekre sajnos nem tudok reagálni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Légli Ottó elnök úr! 

Légli Ottó 

LÉGLI OTTÓ elnök (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 
szépen. Megpróbálok röviden, és inkább általánosságban szólni, bár a BB 
privatizációja és a pinceszövetkezet is megérne egy misét, hogy hogyan 
alakult. Igenis mindenből lehet tanulni, még a legegyszerűbb számokból is. 
Tárgyi tévedéseket szeretnék csak kijavítani, és lehet, hogy hátulról kezdem.  

Lehet, hogy nem hallatszott, hogy nem önkéntes, hanem kötelező a 
tagság – ez hangzott el a részemről –, de elhangzott, hogy a termelők 
felelőssége alapvetően, az ő gondolkodásukon, az ő szakmai színvonalukon 
múlik, hogy hogyan is áll ez a gazdasági kultúra.  

Három vagy négy éve alkottuk meg a stratégiánkat. Nagyon nehéz volt 
azt elérni, hogy nem egy céget bíztunk meg vele, hanem mi magunk izzadtuk 
ki magunkból – nézek egy-két szereplőre –, és nem láttam ilyen típusú 
panaszkodást és aktivitást sajnos, ezt magunknak mondom alapvetően, meg 
az elhangzott hozzászólásokra.  

A legtöbb esetben – csak ismételni tudom önmagam – a hegyközség 
nem egy piacszervező intézmény, az nem egy kereskedelmi cég, amely majd 
ezeket a felvetett problémákat megoldja. A hegyközségi rendszer – még 
egyszer mondom – a mi saját önkormányzatunk. Van egy települési szint, van 
egy borvidéki szint, önálló köztestület önálló költségvetéssel, úgy választjuk 
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szabadon. Hogy a két cég között, a legtöbb probléma szerintem erre vetődött 
ki, konkrét nevek is elhangzottak, mi a probléma? Az a két cég felelős, az ő 
szintjük, az ma már szerintem nem lehet kérdés, ha azt gondoljuk, hogy majd 
valaki harmadik, a minisztérium vagy a HNT-rendszer megoldja.  

A határozatot kérnénk elküldeni, és akkor azt nyilván megvizsgáljuk és 
megválaszoljuk.  

Azért egyet mindenképpen szeretnék elmondani. Aki ezt végighallgatta, 
ha mondjuk itt ült volna egy osztrák kolléga, azért azt szeretném elmondani, 
hogy ami itt elhangzott, az az, ami a nyitó mondatom volt, hogy a magyar bor 
hol szeretne most versenyezni. Ez alapvetően a tömegtermelésre és a 
felvásárlói rendszerre igaz, amit én most nem tudok pontosan, de nagyjából 
15-20 cég az érintett, és van a magyar szőlészet-borászatnak körülbelül 
20 százaléka, amely családi birtok, ahol az egész termelés egy kézben van, az 
alapanyagot önmagának termeli meg, és a végterméket, a terméket a saját 
felelősségére leteszi. Az a baj, hogy ez csak 20 százalék.  

A legtöbb válasszal igenis ez a probléma, hogy nem hangzott el 
megoldás, de – még egyszer – mindenki saját maga döntötte el annak idején, 
hogy miért annak és miért annyiért adja el a termését. Köszönöm szépen.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Várhatóan márciusban szeretném az albizottságot újra 
összehívni – most a probléma felvetését próbáltuk itt megtenni –, és remélem, 
hogy addigra előrébb jutunk abban is, hogy kinek mi a javaslata, majd pedig a 
feladata, hogy a 2020. esztendőben ne ismétlődjön meg ez a kellemetlen 
szituáció. Úgyhogy várhatóan akkor újra össze fogom hívni az albizottságot.  

A 2. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek  

Az egyebeket megnyitom, de rögtön le is zárom, úgyhogy Rókusfalvy 
Pál jó érzékkel jelezte. (Földesi Gyula jelzésére:) Igazgató úr…? Hát, 
egyperces! 

 
FÖLDESI GYULA igazgató (Soós István Borászati és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium és Szakközépiskola): Egyperces dolog. Beszéltünk itt sok 
mindenről, de nem tudom, tud-e az albizottság arról, hogy a mostani új 
szakképzési törvényben a borász szakmát mint olyat meg akarták szüntetni, 
tehát a nyáron volt egy ilyen dolog… 

 
ELNÖK: Nem tudunk róla, de te küzdöttél, és nem lesz megszüntetve.  
 
FÖLDESI GYULA igazgató (Soós István Borászati és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium és Szakközépiskola): Igen, most már nem lesz megszüntetve, 
de hogyha a sok problémát nézzük, akkor talán ezt a területet is át kellene 
nézni, mert a szakképzés, különösen az, hogy az informatikai területen 
szeretnének előrelépni, rengeteg olyan dolgot igényel, és az ágazati országos 
szövetség támogatását is, hogy ebben előre tudjunk lépni. Én úgy gondolom, 
hogy ha ez megtörtént volna, akkor ez elég komoly problémát jelentett volna 
mind a szakmai képzésben, mind a munkaerő-ellátásban, mindabban, amit 
megfogalmazott az elnök úr is, hogy igényes munkaerőt tudjunk prezentálni 
olyan adatokkal a háttérben, hogy – mit tudom én – 88 ezer ember, szabad 
munkaerő van mondjuk Borsodban, Dél-Baranyában 56 ezer, tehát így akkor 
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eléggé keserves ez a dolog, hogyha nem tudjuk megfelelő módon biztosítani a 
megélhetést. Ennek érdekében, én úgy gondolom, a szakképzés minőségi 
fejlesztése, egyáltalán ennek a megtartása és országos rendezése feltétlenül 
fontos lenne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a harcos kiállásodat, igazgató úr, a szakmai 

tudásodra pedig az itt vázolt problémák megoldása során az esetleges 
ötletelésnél számítunk. Köszönöm szépen.  

Az egyebeket lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc) 
  

Font Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


