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Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése
alapján K/1468 . számon hozzám benyújtott, „Pancsolják a Tokajit?” című írásbel i
kérdésére a következő választ adom.

A Tokaj Kereskedőház Zrt . Magyarország egyetlen állami borászata . A társaság
az egyetlen közvetlen eszköz az állam kezében, hogy a helyi borászati folyamatokról ,
esetleg a Tokaj név megítélését hátrányosan befolyásoló tényezőkről első kézből és
késedelem nélkül értesüljön . A Tokaji borvidék a Világörökség része is egyben és a
társaság a Hungaricum Klub alapítói közé tartozik. A cég helyi szinten jelentős
munkáltató, továbbá felvásárlási, integrátori szerepkörében több ezer háztartás
megélhetéséhez járul hozzá és biztosítja a térségben élők életminőségének a javítását .

A Zrt. elkötelezett amellett, hogy a borvidék megújuljon és a fogyasztók kivál ó
minőségű termékekhez jussanak. Ennek érdekében a 2013 januárjában felállt új
vezetés fő célja az átlátható és a transzparens működés kialakítása, amelynek
segítségével a társaság kettős feladat ellátására válik alkalmassá és meghatározó
súlyához mérten a jöv őben jelentősen befolyásolni tudja a Tokaji borvidék gazdaság i
fejlődését .

A Zrt. célja, hogy tevékenységével támogassa a versenyképes minőség alapját
jelentő már létező, jelentős magán és uniós forrásokból beruházásokat megvalósító
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sző lő termelőket. Ezen túlmenően erős gazdasági termelési közösséget kínál a borvidé k
termelő inek. Az integrátori szerep megengedi, hogy közép vagy hosszú távon maj d
egyfajta szövetkezetként működjön, szorosabb, akár tulajdonosi összefonódást is
engedve a borvidék hosszú távú min őségi orientációja mellett elkötelezett
sző lőtermelő inek .

A társaság a régióban betöltött vezető szerepével összhangban a 201 3
márciusában lezajlott hegyközségi választásokon dönt ő szavazati joghoz jutott, íg y
lehetősége nyílt a kitűzött célok megvalósítására. A Hegyközségi Tanácso t
hozzásegítette a megújuláshoz és támogatja a szigorúbb eredetvédelemi szabályo k
kialakítását, illetve betartását . Készen áll arra, hogy az egész borvidék érdekében
központi szervező feladatokat lásson el . Ennek legjelentősebb hozadéka, hogy a Tokaj i
Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2013 . október 30-ai ülésén elfogadta a tokaji boro k
készítését meghatározó termékleírás módosítását . Ennek köszönhet ően az
eredetvédelmi el őírások meger ősítése mellett az aszúborok hegyközség i
nyilvántartásba vétele is változott .

A megújulás fontos feltétele az eredetvédett tokaji borkészítés szabályaina k
maximális betartása . A 2014. május 8-án elrendelt készletzárolás és vizsgálat a
múltban gyökerező , 2013 . január előtti gyakorlattal történő szakítást jelent és a
társaság ennél korábbi évjáratú bortételeit és készleteit érinti .

A cég ügydöntő felügyelőbizottsága szeptemberben a menedzsmentet — a
vizsgálóbizottság jelentése alapján — részletes intézkedési tervjavaslatok kidolgozásár a
kérte fel, amelynek részletesen ki kell terjednie a személyes jogi felel ősségre
vonásokra is (munkaügyi, büntetőjogi, polgárjogi-kártérítési) . A javaslatok
kidolgozása folyamatban van, 2014 . október végére kell elkészülnie, annak
költséghatásait is megvizsgálva .

Kérem válaszom szíves elfogadását .

Budapest, 2014 . október „o”
Üdvözlettel:
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