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Írásbeli kérdés

„A borászok problémáira van-e válasza a kormánynak?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Németh Imre miniszter úrhoz . Kérdésemre válaszát
írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt időszakban több a borászati ágazatban dolgozó választópolgár keresett meg
kérdéseivel. Tapasztalataik szerint az utóbbi években nem könnyebbedett az életük, sőt az idő
múlásával állítható, hogy több problémával kell szembenézniük .

Ezek közé a problémák közé tartozik az idénymunkával kapcsolatos szabályozás A
rendelkezések szerint a munkavállalóknak Alkalmi Munkavállalói Kiskönyvet kell kiváltani,
akik ettől különböző okok miatt ódzkodnak. A munkaadók sem kedvelik a kiskönyvvel
kapcsolatos többletadminisztrációt . Meglátásuk szerint más uniós tagországhoz hasonlóan
egyszerűbb módon is lehetne kezelni a helyzetet. Amennyiben a munkaadó az idénymunka
előtt bejelentené, hogy hány embert kíván foglalkoztatni, s ezek után személyenként és akár
előre befizetne egy méltányos összeget, mindenki élete könnyebbé válna . Így akár jelenléti ív
alapján is ellenőrizhető lenne, hogy túllépte-e a dolgozó a bejelentett keretet . Az egyszerű
megoldás következtében átalányt lehetne fizetni egy munkavállaló után egy hónapra, az
államkassza is ]ól járna, s a termelőknek sem kellene rettegni az ellenőrzésektől, büntetésektől
- vélik a vállalkozók .

Másik, ám korántsem kisebb gond az, hogy a szocialisták és a szabaddemokraták
2004. január elsejével növelték az adóterheket . Az adóraktárak eddig 1000,0 hl bort
forgalmazhattak ahhoz, hogy ne kelljen jövedéki biztosítékot letenniük . A jövedéki törvény
rendelkezései szerint ez az összeghatár 500 ezer forint jövedéki adót jelentett éves szinten 5
forint jövedéki adóval számolva . 2004. januárjától a literenként befizetendő jövedéki adó
mértéke 8 forintra e melkedett . Az 500 e zer forintos összeghatár viszont nem változott 800
ezer forintra, így a forgalmazható szőlőbor mennyisége 1000,0 hl-ről visszaesett 625 hl-re . Ez
főleg a kisebb adóraktáraknak okoz súlyos problémát . Az emberek azon tanakodnak, hogy
miért is kellett a kormánynak ilyen intézkedést hoznia . . .

A termelők még egy őket hátrányosan érintő kérdésre hívták fel a figyelmemet . A
vendéglátó egységeknek 2004. augusztus 1-től újra naponkénti italkészlet-elszámolást, a
standolást kell végezniük . Borfesztiválokon, kiállításokon való kitelepülésnél a borászoknak
ugyanúgy kötelező lesz napi záráskor adminisztrálni a készletet, mint a vendéglátósoknak . A
termelők a ehezen fognak m egbirkózni a hasonló feladatokkal, így előfordulhat az is, hogy
kevesebben fognak kitelepülni a borfesztiválokra mint eddig .



Tisztelt Miniszter úr!

•

	

Gondolkodnak-e az idénymunkával kapcsolatos adminsztráció könnyítésén?

•

	

Elfogadhatónak tartja-e a termelők által felvetett az EU egyes tagállamaiban működő
rendszer meghonosítását,

•

	

Mi a válasza azoknak a termelőknek, akiket hátrányosan érint a jövedéki adóteher
növekedés? Várható-e ez ügyben pozitív változás?

•

	

Ön szerint elképzelhető-e az, hogy italkészlet-elszámolás kötelezettsége alól
felmentsék a borfesztiválokra kitelepülő nem a vendéglátásból élő termelőket?

Várom válaszát!

Budapest, 2004 . július 5 .
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