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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)

Elnöki bevezető

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Mezőgazdasági
bizottsága Szőlészeti és borászati albizottságának ülésén. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy
a bizottságból, az albizottságból egyedül vagyok, ez azonban nem akadályoz meg minket
abban, hogy a magyar bor ügyét előrevigyük.

A minőségi magyar borok szerepe az Európai Unió Tanácsának magyar
elnöksége alatt

Az előzetesen kiosztott napirendi pontok alapján ma két ügyben tárgyalunk. A
legfontosabb az első napirendi pont: a minőségi magyar borok szerepe az Európai Unió
Tanácsának magyar elnöksége alatt. Szeretettel köszöntöm körünkben a Külügyminisztérium
részéről Robák Ferenc kormánybiztos urat, köszöntöm! Szeretettel köszöntöm az
Agrármarketing Centrum részéről Gál Helgát, aki a téma szakértője. Mielőtt megkérem a
kormánybiztos urat, hogy tájékoztasson minket a bor ügyéről, közlöm önökkel, hogy a
második napirendi pontunk az egyebek, amelynek keretében tájékoztatni szeretném
mindazokat, akik itt vannak, arról, hogy az albizottság következő ülésén milyen témákkal
fogunk foglalkozni. Természetesen szeretettel köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri az
albizottság munkáját akár a minisztériumok, akár a szakma részéről. Külön köszöntöm
körünkben a magyar borászszakma részéről, a HNT részéről Horváth Csaba urat, a
Vindependent részéről Molnár Péter urat, a Pannon Bormíves Céh részéről Árvay János urat,
valamint az MSZBSZ részéről Müller István urat.

Kormánybiztos úr, felkérem akkor, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Köszönöm szépen.

Robák Ferenc (Külügyminisztérium) tájékoztatója

ROBÁK FERENC (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Albizottság! Tisztelt Megjelentek! Magyarország, mint az köztudomású, a következő
félévben, január 1-jétől az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztjét tölti be. Ez azt jelenti,
hogy az Európai Unió legfőbb döntéshozó szervezetének a tanácsülésein Magyarország
elnököl. Van persze egy-két kivétel - itt most nem akarok a szakmai részletekbe belemenni -,
mivel a közös politika olyan szintre fejlődött, hogy egy-két tanácsi formációnál már állandó
elnök van, de a túlnyomó többségnél Magyarország elnököl.

Az elnökség alatt a hivatalos üléseknek tulajdonképpen a többsége Brüsszelben lesz.
Már régóta egy alapszabály, hogy a hivatalos üléseket Brüsszelben kell tartani, a soros elnök
országában az informális ülések megrendezésére van lehetőség. Tehát a többséget
Brüsszelben tartják, a brüsszeli hivatalos tanácskozásoknak a kiszolgálója pedig a brüsszeli
Tanács, a Tanácsnak az adminisztrációja, az ő éttermei és az ő háttere az, ami biztosítja a
brüsszeli tanácskozások hátterét.

A magyarországi események száma mintegy olyan 250 lesz, tehát 250-szer kerül sor
miniszteri szintű, szakértői szintű tanácsülésekre, konferenciákra, amelyek kifejezetten az
EU-elnökséghez kapcsolódnak. A magyarországi rendezvényeknél mi vagyunk a házigazdák,
nekünk kell gyakorlatilag mindent biztosítanunk - persze attól függően, hogy milyen szintű a
tanácskozás. A miniszteri tanácskozáson az érkezéstől az indulásig, még a transzfert, a
szállodát is, a szakértői szintű tanácskozásoknál csak a tanácstermet és egy-két olyan étkezést,
mondjuk munkaebédet vagy -vacsorát kell biztosítanunk, amikor együtt lehet a társaság.
(Ficsor Ádám megérkezik.)
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A magyar elnökségnek tehát az a feladata, hogy a félév alatt, januártól június végéig
biztosítsa a megjelenő több tízezer delegációtagnak a vendéglátását, ebben étel, ital is szerepet
kap. Magyarország kormánya erre megfelelő költségvetést bocsátott a részünkre, de olyan
iránymutatással, hogy a magyar elnökségnek költségtakarékosnak kell lennie, de az európai
színvonalat biztosítania kell, tehát egy visszafogott, de méltó, európai színvonalú elnökségre
készülünk. A másik alapelve az volt a kormánynak, hogy amennyiben erre költségvetési
pénzeket fordítunk, lehetőleg úgy kell ezt megtenni, hogy a magyar állami helyszíneket,
illetőleg a magyar termékeket, amikor csak lehet, próbáljuk előnyben részesíteni, promotálni.
Ebből abszolút evidensen következik az a tény, hogy a magyar elnökségnek az étkezéseinél,
amikor bor kerül felszolgálásra, az természetesen magyar bor legyen, amely méltóan
reprezentálja a magyar bortermelést. A fő cél tehát számunkra az volt és az, hogy a félév
során a miniszteritől a szakértői szintű rendezvényekig, a díszvacsoráktól az állófogadásig
különböző kategóriájú, de mindig magyar, a világszínvonalnak megfelelő borokkal tudjunk
megjelenni ezeknél az étkezéseknél, és így tudjuk azt bebizonyítani, hogy bár a világ
borexportjában Magyarország különböző földrajzi meg történelmi, egyéb adottságok miatt -
ezt az albizottság bizonyára sokkal-sokkal jobban tudja, mint én - nem játszik vezető szerepet,
de azért ettől függetlenül be tudjuk mutatni azt, hogy miközben nálunk olyan mennyiségű
borexport nincs, mint mondjuk Chile vagy egyéb feltörekvő piac termelése, viszont a
történelmi hagyományokon, amelyek európai hagyományok is, a magyar bortermelés erősen
összekötődik az európai hagyományokkal, és ezen a hagyományon Magyarország változatok,
sokféle és nagyon jó színvonalú bort tud előállítani.

Erre egy kiválasztási szisztémát dolgoztunk ki. Mivel a központi csapat természetesen
nem borszakértőkből áll, ezért felkértük a Vidékfejlesztési Minisztériumot, ott is az
Agrármarketing Centrumot, hogy jelöljön ki valakit, aki borszakértői oldalról is tud minket
segíteni. Így került sor arra, hogy az elnökség borszakértőjének, sommelier-jének Gál Helgát
kértük fel, aki az Agrármarketing Centrum keretében működik, és a szakmai résznél ő nyújtott
nagy segítséget. A szakmai rész elsősorban arra vonatkozott, hogy a magyar eseményeken
felszolgálandó borokat hogyan választjuk ki.

Természetesen, mint minden elnökségi beszerzést, itt is szabály szerint, a
közbeszerzés szabályai szerint kell megoldani. Ehhez megfelelő kereteket nyújt az a 2000 óta
kialakult szisztéma, hogy a Külügyminisztérium minden évben kiválaszt borokat arra, hogy
hogyan szállítja ki a külképviseletekre promóciós célzatból ezeket a borokat, hogy a magyar
külképviseletek ne spanyol, ne francia borokkal kínálják a vendégeket, hanem magyar
borokkal. Erre egy megfelelő közbeszerzési eljárás létezik 2000 óta. Ennek a kereteit
próbáltuk kibővíteni most, az elnökség idejére úgy, hogy a magyar követségek is majd ilyen
elnökségi borokat tudjanak felszolgálni, de egyúttal az elnökség szakmai követelményeinek
megfelelő borok a félév alatt rendelkezésre álljanak.

Ezek három kategóriába lettek sorolva, majd részleteket, ha kell, Gál Helga erről tud
mondani, a), b) és c) kategóriájú, az állófogadástól a csúcsborokig. A csúcsborok elsősorban a
miniszteri gálavacsorákon felszolgálandó borokat jelentik. Ennek a kiválasztási szabályairól
Gál Helga majd tud részletesen beszélni.

Ezeknek a boroknak a vakkóstolással történő kiválasztása három napon keresztül, az
a), b) és a c) kategóriájú borok kiválasztása most történik meg, a magyar hagyományok
szerint Márton nap előtt, 9-10-11-én, és 11-én tudunk egy sajtótájékoztató keretében délután
beszámolni arról, hogy melyek azok a borok, amelyek régiónként kiválasztásra kerültek.

Tehát ez nem azt jelenti, hogy itt most olyan borverseny lenne, ami azt mondja, hogy
Magyarország legjobb bora ez és ez, mert nekünk nemcsak azt kell figyelembe vennünk, hogy
melyik a jó bor, hanem azt is, hogy itt díszvacsorákról, étkezésekről van szó, nem
borkóstolásokról, tehát hogyan házasítható egy jó bor egy jó étellel, ráadásul a jó étel –
lehetőleg ugyanúgy, ahogy a magyar bor – tükrözze a magyar sajátosságokat. Ahogy a bornál
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a magyar sajátos szőlőfajtákat és borfajtákat, ugyanúgy az ételeknél is, tehát bizonyos
magyaros sajátosságokat is tükrözzenek, miközben egy modern európai színvonalat
képviseljenek.

Tehát ez a borkiválasztás 8-tagú, kétszer 4-tagú zsűrivel 9-én, 10-én, 11-én meg fog
történni, és 11-én a vakkóstolás végeredményéről egy tájékoztatást adunk, és ezek a borok
lesznek azok, amelyeket a cateringesek a jövő félév során fel kell hogy szolgáljanak. A
felszolgálás módja az lesz, hogy a mi borszakértőnk, Gál Helga konzultál a mi gasztronómiai
szakértőnkkel, és a cateringesek a menüket is úgy kell hogy összeállítsák, hogy megfelelő
borok, megfelelő ételekhez, és mindezek a kiváló magyar borokat és ételeket kell hogy
demonstrálják.

Ez történik tehát a következő félévben. Több ezer palack magyar bor szolgálja majd az
elnökség feladatait.

Mint mondtam, a magyar elnökség, ami a mi konkrét feladatunk, ez január 1-jétől
június végéig. De természetesen ha már dolgozunk az ügyön, megpróbáltuk mi ezt egy kicsit
kiszélesíteni földrajzilag. Részben úgy, hogy január 1-je után Brüsszelben is lesznek hivatalos
ülések, és nem kötelező az, hogy a Tanács ottani szakértői és éttermei a szokásos francia
borokat szolgálják fel, miért ne lehetne az, hogy ők is magyar borokat szolgáljanak fel. Ezért
mi megpróbáltuk elintézni – és úgy tűnik, hogy sikerült -, hogy Brüsszelben is magyar borok
legyenek. Természetesen ehhez nekünk promóciós eszközöket be kellett vetnünk. A borok
kiválasztását itt nem tudtuk olyan alaposan előkészíteni, mint a mostani, a következő magyar
félévre, mert a brüsszeliek azt kérték, hogy már az ősz elején ki legyenek szállítva a borok,
tehát arra már ezt a közbeszerzést nem lehetett felhasználni. Ezért a régebbi, a
Külügyminisztérium által kiírt közbeszerzés borászatai kerültek ott kiválasztásra. A magyar
szelekció szintén vakkóstolással, zsűrivel csak arra vonatkozott, hogy mik azok a borok –
többes számban -, amelyeket kiviszünk Brüsszelbe, hogy az ottani sommeliereknek
bemutassuk, és ők válasszanak ebből, hogy ők melyeket javasolják ezek közül felszolgálásra.

Tehát ott volt egy előválogatás, az érvényes közbeszerzés alapján azoknak a
borászatoknak a boraiból, az ment ki Brüsszelbe, ott pedig a sommelierek kiválasztották.
Érdekes, hogy így is olyan 3 ezernél több palack magyar bort tudunk Brüsszelben
felszolgálni, részben a hivatalos rendezvényeken, részben pedig a magyar állandó képviselet
által szervezett koccintásokon, sajtótájékoztatók után vagy különböző más alkalmakkor. Tehát
földrajzilag is kiterjesztettük a magyar bor felhasználását.

Még folyamatban van olyan akció is, hogy ott vannak ilyen sima kantinok a dolgozók
számára. A kantonokban próbálnak majd olyan akciót bonyolítani, hogy magyar hét vagy
magyar hónap, vagy egyes napokon magyar ételeket lehet venni, és aki mondjuk vesz egy
magyar ételt, az mellé kap egy pohár magyar bort promóciós ajándékba. Ehhez is
hozzájárulunk, ezeknek a részletei most kerülnek véglegesen kidolgozásra.

Időben is megpróbáljuk ezt az akciót kiterjeszteni. A mostani elnökségünk egy trió
elnökség, tehát a spanyol, belga, magyar, így zárul jövő félévben, de utánunk közvetlenül
lengyel barátaink következnek. Ők a következő trió első tagjai, de 2011 így a közép-európai
elnökség jegyében fog zajlani. Lengyel barátaink inkább ismertek a jó vodkájukról, mint a jó
boraikról, én ezért a lengyel nagykövettel felvettem a kapcsolatot, és javasoltam neki, hogy az
átadás-átvételnél vegyék át ők a magyar borkínálás hagyományait is, éppen ezért meghívtunk
egy lengyel delegációt a mostani, november 11-ei kóstolásunkra, jöjjenek el ők is, nézzék
meg, hogy milyen borokról van szó. Ha szakértők, akkor biztosan meg tudják állapítani, hogy
ezek olyan borok, hogy érdemes a lengyel elnökség alatt is tovább folytatni ezt a hagyományt,
hogy ők is ne feltétlenül csakis nyugat-európai vagy ráadásul valami amerikai bort
szolgáljanak fel, hanem ragaszkodjanak egy kicsit ők is a közép-európai hagyományhoz. Úgy
tűnik, hogy értő fülekre találtunk, és remélem, hogy a lengyel delegáció látogatása után újabb
sikerről tudok beszámolni. Most még csak azt tudom mondani, hogy a kapcsolatfelvétel
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megtörtént, és azon dolgozunk, hogy a lengyel elnökség alatt is jelenjenek meg magyar borok
az ott felszolgált menük során.

Tehát a lényeg az, hogy a magyar félév alatt nagyon jó borokat, a csúcsminőségűtől az
igazán jó minőségű, állófogadási borokig be tudunk mutatni. Mindezt úgy, hogy rendszerezve
borvidékenként, tehát hogy ne mindig ugyanaz a borvidék kerüljön csak reflektorfénybe,
hiszen külföldön azért fókuszálva inkább csak egy-két magyar bort ismer a közvélemény,
tehát nem a szakmáról beszélek, hanem inkább a közvéleményről. Kapjanak egy kicsit
bővebb képet arról, hogy Magyarországon milyen változatos borok, milyen változatos
borvidékek vannak, az egyes díszvacsorákon – mert főleg a miniszteri díszvacsorák kapnak
majd a sajtótól figyelmet, a külföldi sajtótól is – változatosan egyes borvidékeket
tulajdonképpen fogadjanak örökbe és ott az egyes borvidékek jellegzetes borai, a magyar
jellegzetes ételekkel párosulva mutassák be a magyar hagyományokat.

Ez tehát a tervünk, erre tettük meg az előkészületeket, reményeink szerint errefelé
megyünk, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az elnökség végén el tudjuk mondani azt, hogy
nemcsak letudtuk a félévet, hanem ha már állami eszközökből vendégül láttuk az európai
szövetségeseinket, akkor közben azért hozzájárultunk ahhoz, hogy a magyar bor hírneve
növekedjék.

Köszönöm szépen a figyelmet.

Kérdések, hozzászólások, reflexiók

ELNÖK: Köszönjük szépen, kormánybiztos úr. Azt gondolom, hogy igen biztató
események elé nézünk, és reméljük, hogy ennek az eredménye meg is lesz.

Mielőtt kérdésekre kerülne sor, engedjék meg, hogy felajánljak valamit - azt hiszem,
hogy a bizottságból, az albizottságból nemrég megérkezett Ficsor Ádám képviselőtársam is
támogat ebben. Ha jól tudom, azokban a percekben, amikor a minősítés zajlik majd, a
Szőlészeti és borászati albizottság a Márton napi ülését fogja tartani. Javaslom és felajánlom
az albizottság részéről - azt hiszem, ebben egyetértünk -, hogy a sajtótájékoztatót közösen
vagy a mi részvételünkkel tartsuk meg, hadd erősítsen rá az albizottság, és szeretném
meghívni az albizottság részéről a szakmai szervezetek képviselőit, így a HNT-t, az
MSZBSZ-t, a Pannon Bormíves Céhet, a Vindependentet. Remélem, hogy kormánybiztos úr
egyetért ezzel. (Jelzésre:) Parancsoljon!

ROBÁK FERENC (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Ezt nekem kellett volna
mondanom, de akkor most megerősítem, hogy természetesen a sajtótájékoztatóra és az utána
következő kóstolóra is - mert ha már borról beszélünk, akkor meg is kell azt kóstolni, nem
csak beszélni kell róla - szeretettel várjuk természetesen az albizottság tagjait és az általuk
javasolt szakmai szervezetek képviselőit, akikkel egyébként kontaktusba kerültünk már ez
ügyben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Engedjék meg, hogy először a bizottság jelen lévő tagjának, Ficsor Ádámnak adjam

meg a lehetőséget, ha élni kíván a kérdezés lehetőségével. (Jelzésre:) Képviselő úr!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon biztatóan hangzott, amit
elmondott a kormánybiztos úr, és az előterjesztés is azt mutatja, hogy valóban felkészülten, jó
irányba halad a folyamat.

Annyi kiegészítő kérdésem lenne, hogy az én emlékeim szerint főleg az ilyen
informális tanácsüléseken ajándékot szoktak kapni az ideérkező delegációk. Abba esetleg
lehet… Nyilván, gondolom, abban… Az én tapasztalataim szerint jellemzően abba az adott
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országnak a gasztrokultúrájára utaló valamilyen ajándék szokott belekerülni. Ebbe terveznek-
e esetleg bort betenni? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Kormánybiztos úr!

ROBÁK FERENC (Külügyminisztérium): Igen, szoktak a delegációk európai
elnökségi ajándékot kapni, bár a tendencia egyre csökkenő nagyságrendű, Rompuy elnöksége
óta a Tanács olyan instrukciókat köröztet, hogy azért ez minél szerényebb és egyre
szerényebb legyen.

A borok ajándékként való átadása gondokba ütközik, mert a delegációk többsége egy
napra vagy másfél napra jön, feladott csomag nélkül, és így a borok átadása kicsit gondokba
ütközik, mert nem tudják a gépre rendesen felvinni. Ettől függetlenül mi megpróbáljuk
megtalálni a módszereket, például azért készítünk egy magyar kóstolódobozt, amelyben
jellegzetes élelmiszerek, ahogy szoktuk, egy kis paprika, méz lenne, és abban egy decis
Tokajit - mert többet nem lehet felvinni a gépre -, hogy a legismertebb hungarikumok
legyenek benne emlékeztetőül, azért beleteszünk. De magába ajándékba, úgy, hogy így adjuk
nekik, úgy egy kicsit problematikus. Esetleg amikor az egyes tárcák a különböző üléseken
résztvevőknek valamilyen promóciós, pluszajándékot adnak, akkor természetesen erre is van
lehetőség. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha ilyeneket kaptak a delegációk a
korábbi elnökségek során, azokat általában a követségen vagy ott hagyták, mert…, vagy
megitták (Derültség.), ami szintén egy jó módszere az ajándék felhasználásának. Tehát ez egy
kicsit nehéz.

Az ajándékkoncepció egyébként azon alapul, hogy a magyar innovációt mutassuk be.
Tehát amikor egy golyóstollat kapnak, akkor azon a golyóstollon például van egy eozin vég,
amelyen be lehet mutatni, hogy az eozin mennyire magyar találmány. A golyóstoll maga
Bíró-találmány, és így tovább, C-vitamin, cukorka. Az elnökségi ajándékok lényege az, hogy
emlékeztessék a résztvevőket, hogy Magyarország mennyi mindennel járult hozzá Európa
tudományának, kultúrájának a fejlesztéséhez. És természetesen lesznek a kötelező ajándékok,
mert a nyakkendőt meg a sálat sajnos nem lehet megúszni, tehát muszáj lesz nekünk is adni.
Mert bár az eddigi elnökségek tapasztalatai az volt, hogy voltak, akik formabontók akartak
lenni, és ilyen ajándék nem volt, de úgy kikövetelték, hogy két hónap után el kellett kezdeni
gyártatni őket, mert a gyűjtők, akik minden elnökségről elrakják, azok fellázadtak. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönjük, kormánybiztos úr. Kérdezem a szakma képviselőitől, hogy van-e
kérdés. (Jelzésre:) Árvay János, Pannon Bormíves Cég.

ÁRVAY JÁNOS (Pannon Bormíves Céh): Kérdésem nem lenne, hanem úgy érzem,
hogy nagyon jó a kezdeményezés, megtisztelő a borászok számára, és én hiszem azt, hogy
olyan borok lesznek kiválasztva, amelyek méltán fogják az ország jó hírét továbbvinni. És
remélem, hogy minden egyes egyéb dologban is ez a pozitív hozzáállás fog a
borásztársadalom felé előfordulni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amíg a szakma részéről még esetleg… (Jelzésre:)
Tessék!

DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): Én is csak támogatnám János hozzászólását,
és mindenképpen arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a promóció
szempontjából, így be tudjuk mutatni azt az evolúciót, ami a ’90-es évek eleje óta lezajlott a
magyar borászatban, amire, azt gondolom, az egész ország méltán lehet büszke. Néha citálnak
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bennünket, borászokat a gazdasági ágazatok közül mint példaágazatot - ez valószínűleg azzal
függ össze, hogy elég szoros kapcsolatban élünk a természettel, és az az egy-két pofon, amit
kapunk, jó irányba tereli a szakmát.

De a viccet félretéve én nagyon fontosnak érzem, hogy az a sokszínűség, ami a
magyar borászatban megjelenik - a struktúra jó, tehát látszik a logikája, a felépítése a
válogatásnak -, az mindenképpen jelenjen meg, tehát borvidéki, regionális szinten és
tulajdonképpen a pincészetek mérete szempontjából is. Mire gondolok? Javaslom a
kiválogatás szempontjaként - többek között azért is, mert a Vindependentnek vagyok az
elnöke, és a mi szervezetünk pont a kicsi és középerős független borászatokat tömöríti -, hogy
azok a pincészetek is jelenjenek meg, amelyek ugyan kisebb területen gazdálkodnak, de
ékszerminőséget tudnak előállítani; ez természetesen nem jelent negatívumot a nagyobb
pincészetek számára.

Én csak ezt szerettem volna hozzáfűzni az elhangzottakhoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Horváth Csaba, Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa.

HORVÁTH CSABA (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Kormánybiztos Úr! Köszönjük azt a lehetőséget, amit a szakma kap. Én is inkább csak azt
szerettem volna kiemelni, hogy hála Gál Helga tevékenységének itt egy nagyon jó és
szakmailag is követhető koncepció alakult ki a borok kiválasztása kapcsán. Úgyhogy mi
ebben a párbeszédben továbbra is partnerek kívánunk maradni.

Egészen biztos vagyok benne, hogy a munka előrehaladtával további ötletek
merülhetnek fel, amelyek színesíthetik, gazdagíthatják a programot. Úgyhogy ehhez a szakma
támogatását mindenképpen szeretném jelezni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Amíg esetleg további kérdések fogalmazódnak meg, én
szeretnék feltenni egy kérdést Gál Helgának, az AMC képviselőjének.

Mivel láttam a papírom, hogy a holnapi nap a határideje a minták leadásának,
szeretném megkérdezni, hogy tudhatunk-e valamit arról, hogy hogy állunk, mennyi minta
van, és kaphatnánk-e valamiféle tájékoztatást arról, hogy a zsűriben kik vesznek részt?
Köszönöm.

GÁL HELGA (Agrármarketing Centrum): Igen, természetesen. A minták
folyamatosan érkeznek. A mintákat - ahogy a kiküldött felhívásban látható - a
Külügyminisztériumhoz kell betárolni. Mondhatom, hogy folyamatosan, minden reggel
8 órától este 8-ig online vagyok a termelőkkel, mert sajnos mégsem volt teljesen egyértelmű,
a körültekintő munka ellenére sem volt teljesen egyértelmű a felhívás. Az is lehet egyébként,
hogy nem olvassák el teljesen tüzetesen, és emiatt nem egyértelmű, mert aztán amikor
megbeszéljük, akkor mondják, hogy ja, igen, akkor most már értem. Szóval folyamatosan
érkeznek a minták. Konkrétan hogy mennyi minta érkezett be, nem tudom, de gyakorlatilag
akik felhívást kaptak, azoknak szerintem tegnapig a 80 százaléka beküldte a mintákat.

De mint tudjuk, a last minute itt is érvényes, úgyhogy szerintem holnap még 3 órakor
is fognak érkezni minták. Egészen pontos tájékoztatást arról, hogy mennyi minta és milyen
termelőktől jött be, erre majd csak hétfőn fogok tudni válaszolni.

Elnök úrnak arra a kérdésére, hogy kik lesznek majd a kóstolóbizottságban, szintén
megpróbáltuk úgy kialakítani a kóstolóbizottságban résztvevők számát, hogy a szakma nagy
része képviselve legyen ebben a műveletben is, ha így akarom magam kifejezni. Ha
megengedik, akkor én is megragadom arra az alkalmat, hogy akik itt megjelentek,
mindenkinek külön megköszönjem a pozitív hozzáállását mind a borkoncepció
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kialakításában, mind pedig a válogatás menetének a kialakításában. Külön jelezném és ha
esetleg újságírók vannak a teremben, akkor írják meg, hogy mennyire pozitív volt
mindenkinek a hozzáállása. Az összes szervezetre mondom ezt.

Ezt azért szeretném külön kihangsúlyozni, mert elég nagy támadások érték a borász
szakmát az utóbbi időben, hogy mennyire széthúzóak. Na, most azt mondom, hogy itt van a
megmutatkozása annak, hogy ha szükség van rá, akkor mindenki mennyire konstruktív és
építő tud lenni.

Tehát ennek értelmében bonyolódik majd a borok kiválasztása. Éveken keresztül a
borkollégium kóstoló csapata választotta ki a Külügyminisztérium külföldi nagykövetségekre
irányuló borkészletét. Ez most sem lesz másképp. Olyan kiegészítéssel, hogy a borszakmai
szervezetek vezetőit felkértük arra, hogy csatlakozzanak ehhez a kiválasztáshoz. Tehát azt
hiszem, hogy az itt jelen lévő borász szakma minden szervezetéből felkértünk egyvalakit,
hogy csatlakozzon ehhez a kóstolóbizottsághoz.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
kormánybiztos úr, parancsoljon!

ROBÁK FERENC kormánybiztos: Egy mondatot szeretnék mondani, hogy az egész
európai uniós elnökséggel van egy országgyűlési bizottság, amelyik foglalkozik, és szeretnék
itt arról beszámolni, hogy ötpárti támogatást élvez az, hogy a magyar elnökség sikeres legyen,
és Magyarország hírnevét öregbítse az elnökség. Élvezzük minden pártnak a támogatását, és
gyakorlatilag ugyanez a párhuzam volt megfigyelhető itt a borelőkészületeknél, hogy nem
készleltünk olyan törekvéseket, hogy a bortársadalom széthúzott volna. Csak rá szeretnék
erősíteni Gál Helga szavaira, hogy egy példás összefogást láttunk, még akkor is, ha
természetesen itt azért van egy bizonyos verseny is. De a versenyben itt sokan lehetnek
egyszerre győztesek. Ezért is volt a válogatás módszere az, hogy minden borrégió, minden
egyes táj képviselve legyen, ne csak súlypontilag. Tehát ezt a változatosságot is be tudjuk
mutatni, és Magyarország borgazdaságának az egészét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos kérdés, ha kormánybiztos úr tudna rá
esetleg válaszolni, hogy a sajtótájékoztató helyszíne hol lesz, hogy ha az albizottságban
dolgozó személyek, a bizottság tagjai, a szakma részéről, akik megjelennek, el tudnak menni,
akkor hová menjenek?

ROBÁK FERENC kormánybiztos: A meghívók ma fognak kimenni, a Szentháromság
téren a Borok Házában lesz, délután 15 órakor.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Megnyitom az egyebek napirendi pontot, amelyben szeretném közölni a
megjelentekkel – ahogy azt már előzetesen elmondtam -, hogy jövő csütörtökön, tehát
november 11-én lesz a következő albizottsági ülés, és amennyiben megengedik, akkor most
felsorolnám a napirendi pontjainkat. Az első napirendi pontban a 2010. évi szürettel
kapcsolatos észrevételek és tapasztalatok lesznek terítéken. Itt hivatalos formában szeretném
felkérni Horváth Csaba urat, a HNT részéről, hogy legyen szíves nekünk egy tájékoztatást
adni a 2010-es készletről és a 2010. évi szürettel kapcsolatos észrevételekről, amely valóban
egy vitaindító lehet, illetve utána alkalom adódik arra, hogy a szakma részéről mindenki
elmondja a tapasztalatait.
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A második napirendi pontban a magyar borászat kitörési pontjai, lehetőségei címmel
tárgyalunk, ahol felkértem és meghívtam külsős előadónak Szepsy István urat, és
természetesen szintén egy megfelelő vitát tudunk folytatni erről a nagyon fontos kérdésről.

Sokunkat foglalkoztatja a magyar bormarketing jelenlegi helyzete, a szakmán belül és
kívül is. Lehetőséget szeretne biztosítani az albizottság, hogy ezt a kényes kérdést, ezt a ma
még kényesnek tűnő, de remélhetőleg a jövőben rendezendő kérdést kitárgyaljuk. Itt
szeretném megjegyezni, hogy a tegnapi napon Müller István úr, az MSZBSZ részéről
megtisztelt minket javaslataival, és javasolta, hogy a mai ülésen vessük fel a többek között
ezzel is kapcsolatos kérdéseket.

Én tájékoztattam Müller István urat – és most szeretnék mindenkit tájékoztatni -, hogy
pont azért tartunk egy ilyen széles körű albizottsági ülést, hogy ezeket a témákat mind
kibeszéljük. Elég sokan fognak részt venni az ülésen, rengeteg meghívót küldtünk ki,
remélem, hogy ez a megbeszélésünk eredményes lesz, és remélem, hogy egyetértünk abban,
kérdezem Müller István urat, hogy akkor a jövő heti ülésünkön meg tudjuk-e ezt tárgyalni.

MÜLLER ISTVÁN (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): Elnök Úr!
Természetesen a tegnapi telefonja alapján én ezt komolyan vettem, és nagyon nagy
megtiszteltetésnek tartom, hogy valóban a rendkívül fontos szakmai kérdéseket egy ilyen
körben tárgyaljuk meg, mert a borok kiválasztása az EU-elnökség kapcsán azért sikeres és
azért sikertörténet, mert nyilvánosan történt, tiszta játékszabályok szerint történt, valami
hasonlót szeretnénk a jogalkotás pillanatnyi akut problémáival kapcsolatban is, és alkalmas a
jövő hét csütörtök erre természetesen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium részéről is tudjanak válaszolni a szakma által feltett kérdésekre, és
természetesen a negyedik napirendi pont, ahol minden, a szakmát, az ágazatot érintő kérdésről
tudunk beszélni, az egyebek napirendi pont. És ahogy ebben megállapodtunk, akkor a
bizottsági ülés után szeretnénk csatlakozni a Külügyminisztérium által rendezett borminősítés
utáni sajtótájékoztatóhoz.

Ficsor Ádám képviselőtársammal már a Mezőgazdasági bizottság ülése után
beszélgettünk a kihelyezett ülésekről. Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy az albizottság a
jövő évtől kihelyezett üléseket szeretne tartani. Van már egy konkrét felkérésünk, februárban
a móri borvidék fogad minket vendégül. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon dicséretes
dolog, hiszen a móri borvidék egy méltatlanul hátrányos helyzetben lévő borvidék, amely
sokkal többet érdemel, hiszen rendkívül jó borai vannak. Az albizottság részéről itt most
ketten vagyunk Ficsor Ádám képviselőtársammal, azt hiszem, egyetértünk abban, hogy
felkérjük a tokaji termelőket, hogy lássanak minket vendégül januárban. Nem titkolt célom,
szándékom, és szerintem a bizottság is egyetért, hogy valamikor a jövő év első negyedévében
egy parlamenti nyílt napot szervezzünk az Országgyűlés Felsőházi termében, amely megfelelő

visszhangot talál az országban, és felhívja a figyelmét mind a szakmának, mind pedig a
kormányzatnak azokra a problémákra, amelyeket meg kell oldanunk a borászat érdekében.

Az egyebek napirendi pontban javaslat, kérdés van-e? Molnár Péter, Vindependent!

DR. MOLNÁR PÉTER (Vindependent): A tokajiak nevében nagy tisztelettel várjuk
az albizottság minden tagját és a kedves meghívott vendégeket, és felvetem, hogy adott
esetben ez megtörténhet decemberben is, mintegy ünnepi jelleggel, de ha alkalmasabb időpont
a január, akkor legyen úgy.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a
kormánybiztos úrnak, Gál Helgának megköszönjük a tájékoztatást. Sok sikert kívánunk a jövő
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heti minősítéshez. Reméljük, hogy előmozdítja a magyar bor megítélését ez a jövő hét, és
kívánok mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, eredményes jövő hetet, amelynek egy szép
pontja lehet november 11-e, Szent Márton napja. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 09 perc)

Tiffán Zsolt
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese és Pavlánszky Éva


