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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a

Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium

vezetőjéhez

„A széttagolt állami struktúra hátráltatja a hatékony bormarketinget?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az állami borok marketingjének ügyében nem is olyan rég már fordultam Önhöz eg y

kérdéssel, melyben arra voltam kíváncsi, hogy miért kapott egy személy 3 milliárd forin t

költőpénzt és annak milyen gyakorlati haszna volt a magyar borokra nézve . Most újra a hazai

borok marketingjének ügyében fordulnék Önhöz, bár ezúttal egy sokkal inkább gyakorlat i

problémát felvetve, mely több szakértő szerint is a magyar borok népszer űsítésének

legnagyobb problémája és gátja, ami nem más, mint a bormarketing struktúrájának rendkívül i

széttagoltsága . E széttagoltságnak tudható be, hogy a területre szánt források nem jó helye n

kötnek ki, illetve, hogy hatékony működésekről korántsem beszélhetünk .

A magyar bor, mint Hungarikum és mint agrártermék az FM hatálya alá tartozik, mely soka k

örömére, pár éve saját helyettes államtitkárságot hozott létre számára . A probléma az, hogy

még ennek következtében sem sikerült olyan szint ű marketingaktivitást elérni, a Nemzeti

Borkiválóság Programjain kívül, amely értéket teremtene . A Nébih Borászati és Alkoholos

Igazgatósága működteti az Országos Borszakértő Bizottságot, a testület tagjai társadalm i

munkában tevékenykedő elismert borászok, akik munkájuk gyümölcseként csupán a magyar



borok felemelkedését szeretnék elérni . Itt kell még megemlíteni a Környezetügyért,

agrárfejlesztésért- és hungarikumokért felel ős államtitkárságot, mely a Tokaj i Aszú

menedzselését hivatott lefolytatni . A bormarketing jogszabályi felelőse a Nemzeti Fejlesztés i

Minisztérium háttereként működő Magyar Turizmus Zrt . egyik vezérigazgatósága, a

korábbi Agrármarketing Centrum . De, hogy ez se legyen elég, harmadik minisztériumként

még belép a Külgazdasági és Külügyminisztérium, amely külön rendszerű zárt borversenyt

működtet, nyilvánvalóan csak a tőkeerős, lobbista termékeknek ad helyet, a valódi minőségi

termékek helyett . Persze nem állítom, hogy nem szerepelnek ezen a listán minőségi borok, de

ezt minden bizonnyal a szakértőknek kellene eldönteni, nem a KKM munkatársainak . A

minisztériumok munkája mellett a Nemzeti Kereskedőház is foglalkozik a borokkal, bár

még nem láttunk hiteles statisztikát, hogy működésük révén hány palack bort értékesített az

ágazat . Aztán dolgozik még a Balassi Intézet 19 országban, de ott vannak a nagykövetségek ,

amelyek mind-mind önálló entitásként saját bormarketinget visznek. Többnyire azon az

alapon, melyik borásztól sikerül kikönyörögni egy kis bort a rendezvényre ingyen . A borral

kapcsolatos marketing tevékenységbe sorolható még a Nemzetgazdasági Minisztériu m

Turisztikai F őosztálya, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és különböző

fejlesztési tanácsok, többek között a most éppen vezetőváltáson átesett Tokaj Fejlesztés i

Tanács . Éppen most váltották le élérő l Tombor Andrást, akinek a neve az UD Zrt . üggye l

forrt össze. Jelenleg az állami tulajdonú Tokaj Kereskedőház FB elnöke, így az ottani több

százmilliós külföldre irányuló luxusbormarketing-szerződés jóváhagyója is. A sok-sok

felesleges apparátus mellett a Hungarikum Bizottság és a nemrég alakult Nemzeti

Kommunikációs Hivatal munkáját még mindig nem sikerült integrálni a bormarketingge l

kapcsolatos feladatokhoz .

A strukturális széttagoltság tehát kézzel fogható, így egy egységesített intézményrendszer

létrehozása, mely hatékonyan népszerűsítené borainkat, elengedhetetlen a hosszú távú

sikeresség és a nemzetközi versenyképesség érdekében. Tagadhatatlan, hogy egy ilye n

rendszer sokkal inkább tudná a magyar borok érdekét szolgálni, mint egy luxus -

bormarketingre milliárdokkal megtömött személy, akinek eredményessége ráadásul abszolút

kifogásolható. Garancia persze manapság semmire sincs . . .

Mint ahogy arra sincs garancia, hogy a források megfelel ő kezekben összpontosulnak és a

megfelelő helyre kerülnek onnan . Felmerül ugyanis az, hogy a szakmaiság érvényesülés e

helyett az érdekelvű politizálás, és az ehhez kapcsolódó el őnyöket jelentő profitorientáltság

áldozatául eshet az egész ágazat . Különösen akkor indokolt ettől tartani, amikor tudvalévő leg



több hírforrás is arról számolt be az elmúlt időszakban, hogy a bormarketing központ i

ellenőrzésének magához vonása érdekében a Miniszterelnök Úr főtanácsadójaként a

köztudatban szereplő Habony Árpád és köre is tett lépéseket, ráadásul egy olyan személye n

keresztül szeretné mindezt realizálni, aki az els ő Orbán-kormány idején a bábolna i

tevékenységével állítólag magára vonta Orbán Viktor haragját, minek következtében hirtele n

távoznia is kellett.

Nem is csoda, hogy ennyire népszer ű a bormarketing büdzsé, hiszen óriási potenciál van haza i

borágazatban, bárcsak ennyi energiát fordítanának a hatékony bormarketingbe is! A z

bizonyos, hogy a Fideszen belüli harcok és helyezkedések nem tesznek jót a magyar

boroknak, a magyar borok népszerűsítésének .

Kérdezem ezek alapján Tisztelt Miniszter Urat, hogy várható-e a közeljöv őben egy

egységesített intézményrendszer és – más bortermelő országokkal versenyképes –

egyközpontú forrás a magyar borok népszerűsítésének hatékonysága érdekében? Van- e

esély arra, hogy ne a hazai borágazat legyen a bels ő csatározások újabb áldozata és

végre a világ bortérképén is jegyezzék méltán híres borainkat?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . október 26 .
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