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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Még 5 perc türelmet 
kérnék szépen, államtitkár úr, az első napirendi pont előadója miniszteri értekezleten 
vesz részt, az ő visszajelzésére várunk, hogy mikor tud érkezni, és akkor kezdjük az 
albizottság ülését. Köszönöm. (Rövid szünet után:) 

Nem várunk tovább. Tisztelettel köszöntök mindenkit, külön a később 
érkezetteket. Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottságon belül újonnan 
megalakult Bor és gasztronómiai albizottság tagjait, mellettem Mengyi Roland 
képviselőtársamat a Fidesz-frakcióból, illetve Bencsik János képviselőtársamat, 
szintén a Fidesz-frakcióból, és néhány percen belül megérkezik a negyedik tagja is az 
albizottságnak, Volner János úr, a Jobbik-frakcióból. 

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a gazdasági kabinetnek, illetve 
Rogán Antal bizottsági elnök úrnak, hogy lehetővé tette azt, hogy a Bor és 
gasztronómiai albizottság egy igen kiemelt bizottságon belül, a Gazdasági bizottságon 
belül megalakulhatott. Úgy gondolom, hogy itt rendkívül hatékonyan fogjuk tudni 
folytatni azt a munkát, amit bár nem most kezdtünk el, de új köntösbe öltöztettünk. 
Hiszen önök közül mindannyian tudják, hogy 2010-ben, az előző parlamenti ciklus 
elején megalakult a Szőlő és bor albizottság, amely a Mezőgazdasági bizottságon belül 
működött. Úgy látjuk, hogy nagyon sok olyan fontos kérdés érinti mind a két 
területet, akár a borászatot, akár pedig a gasztronómiát, amelyet a Gazdasági 
bizottságon belül megfelelő módon tudunk artikulálni, és megfelelő módon tudunk 
dolgozni mindezekért. 

Még egyszer köszöntöm a megjelent borászokat, köszöntöm mindazokat, akik a 
borászathoz kapcsolódóan akár különböző rendezvényeket szerveznek, vagy 
különböző sajtóorgánumokban segítik a munkánkat. 

Előre jelzem mindenkinek, hogy havi rendszerességgel fogunk ülésezni. 
Jelenlegi terveink szerint a következő ülésünk valamikor novemberben kerül 
megrendezésre, amikor is a gasztronómia lesz a főszereplő, akiknek a képviselőit 
külön köszöntöm itt körünkben. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Annak idején, 2010-ben, valamikor tavasszal 
Siklóson egy hasonló körben Orbán Viktor miniszterelnök úr már találkozott azokkal, 
akik megfogalmazták a borászat legfontosabb problémáit. Itt ül körünkben Demeter 
Zoltán úr, aki a borászok 12 pontját megfogalmazta, és amely 12 pont miniszterelnök 
úr részére egy irányadó anyag, amellyel kapcsolatban mindig, minden egyes ilyen 
találkozókor a fejünkre koppintott, hogy akkor hogy állunk vele, és hogy haladunk 
tovább. 

Jelzem mindenkinek, hogy azóta jó néhány dolog megoldódott vagy 
megoldódni látszik. Ezek közül kiemelném a hegyközségi törvényt, amely hosszas 
huzavona után, belső parlamenti viták után, szakmai viták után végül is 2013-ra 
felállt. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik ebben a munkában részt vettek, és úgy 
gondolom, és itt felidézem Lázár János miniszter úr 2013-as beszédét, a Borjog és 
Bormarketing Konferencián elhangzott beszédét, amikor azt mondta, hogy egy 
rendszerváltás történt a magyar borászatban ezzel a hegyközségi törvénnyel, illetve 
annak a megalkotásával. 

Nem titkolom, hogy annak idején nagyon sok képviselőben, akár a 
kormánypárti frakció képviselőiben is kiverte a biztosítékot a törvény, hiszen túl azon, 
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hogy egy frakcióban ülünk, különböző borvidékeken különböző érdekeket 
képviselünk, és ez így természetes. De örülök, hogy végül is megszületett a törvény. 

Most pedig itt ülünk egy olyan meghívotti körben, ahol szemmel látható az, 
hogy rendkívül sok fiatal ül. Nem véletlen volt a választás, hogy a fiatal generációt 
szólítjuk meg. 24 évvel a rendszerváltás után fölnőtt az a nemzedék, az a generáció, 
amely gyakorlatilag már beleszületett az új típusú családi gazdaságokba, beleszületett 
a szabad Magyarországba, beleszületett a szabad piacgazdaságba, és lehetővé vált 
számukra, többen is ülnek itt olyanok, akik szinte világot látott fiatal szakemberek, én 
úgy gondolom, hogy mindazokban a napirendi pontokban, amelyeket itt felvázoltunk 
az előzetes meghívóban, a munkánkat segíteni fogják. 

Nem titkolt célunk egyébként, hogy egyfajta fiatalos lendületet adjunk a 
munkának, és számítunk az ő segítségükre. Természetesen itt ülnek mindazok az - 
elnézést kérek a kifejezésért - idősebb kollégák is, akik már régóta, több évtizede 
benne vannak a bor és a gasztronómia világában, illetve ebben az egész kultúrkörben. 
Az ő tapasztalatukra rendkívül nagy szükség van, de azokra a fiatalokra, akik már 
teljesen új típusú szemlélettel dolgoznak és vesznek részt a magyar szőlő- és 
bortermelés alakításában, úgy gondolom, hogy az ő friss, lendületes stílusukra még 
oly szükség van. Ezért szeretném, ha rendszeressé válna ez a találkozó. 

Gyakorlatilag ez az első, mai albizottsági ülés egy jelzés önök felé, a szakma 
felé, hogy az Országgyűlés részéről, a parlament részéről, a kormány részéről 
ugyanúgy megvan a nyitottság és a fogékonyság arra, hogy azokat a problémákat, 
amelyek sürgetőek és amelyek érintik a két ágazatot, most jelen esetben a borászatot, 
ezt tovább tárgyaljuk. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szakma 
képviselőit az albizottság ülésére meghívjuk, és ott kifejtsék a véleményüket. Örülök 
annak, hogy az elmúlt 4 éves parlamenti ciklusban egy rendkívül intenzív eszmecsere, 
tapasztalatcsere volt, amelyre támaszkodtunk, és amely mind a parlamenti, mind 
pedig a kormányzati munkában megjelent. Ezt szeretnénk tovább folytatni. 

Az előzetes meghívóban szerepel első napirendi pontként a Carton 
Hungaricum, a Külgazdasági és Külügyminisztérium borkiválasztási és kulturális 
diplomácia programja, illetve az együttműködési lehetőségek. A második napirendi 
pont egy olyan napirendi pont, amely gyakorlatilag egy hatalmas témát ölel föl, ez 
nem más, mint a magyar borok hatékony népszerűsítésének stratégiája a külföldi 
piacokon.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy egy kicsit lazítsunk a szigorú napirendi 
pontokon, mivel úgy gondolom, hogy a két téma teljes mértékben összefügg. És mivel 
államtitkár úr még nem érkezett meg, de várható az érkezése, azt javaslom, hogy 
bontsuk szét az első napirendi pontot, és az első napirendi pont technikai 
lebonyolításával kapcsolatos részletek ismertetésére meg fogom kérni Gál Helga 
asszonyt, az ő előadása után pedig szót fogunk adni mindenkinek. 

Természetesen mindig, minden körben elsőként az albizottság tagjainak fogok 
szót adni, és utána kérem meg önöket, benneteket arra, hogy mondjátok el az adott 
témával kapcsolatban a véleményeteket. 

Akkor most szavaznánk a napirendről. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy a 
megváltoztatott napirenddel egyetértenek-e. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

A jegyzőkönyv kedvéért kérnék szépen mindenkit, hogy amikor jelentkezik 
felszólalásra, akkor először a nevét, illetve az adott borászatot, szervezetet vagy az 
adott céget, amelyet képvisel, azt legyen kedves a jegyzőkönyv számára közölni. 
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Carton Hungaricum, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
borkiválasztási és kulturális diplomácia programja - 
együttműködési lehetőségek 

A magyar borok hatékony népszerűsítésének stratégiája a külföldi 
piacokon 

Tehát akkor most az első napirendi pont első feleként megkérném Gál Helgát, 
hogy ismertesse a Carton Hungaricum programot, illetve az ezzel kapcsolatos 
technikai részleteket. Öné a szó! 

Gál Helga (Külgazdasági és Külügyminisztérium) szóbeli 
ismertetője 

GÁL HELGA sommelier (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Jó napot 
kívánok! Én is mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök a magam és Kohut Balázs 
közigazgatási államtitkár úr nevében. Először is engedjék meg, hogy hangot adjak 
annak az örömömnek, nemcsak személyesen, hanem szerintem államtitkár úr 
érzéseit is tolmácsolom, hogy megalakult az albizottság, ugyanis mind a 
Külügyminisztérium, mind pedig szerintem az egész kormányzat fontos feladatának 
tartja, hogy külföldön a magyar gasztronómiát is a magyar bor mellett ugyanolyan 
figyelemmel és ugyanolyan szeretettel mutassuk be, mint ahogy azt itthon is 
csináljuk. 

De sokkal fontosabb a külképviseleteken, hogy hogyan jelenik meg a magyar 
gasztronómia.  

Valószínűleg önök között sokan vannak, akik követik, illetve követték már 
eddig is a mi munkánkat a Külügyminisztérium keretein belül. A külképviseleten 
dolgozó szakácsoknak mi minden évben egyszer tartunk egy hetes továbbképzést, erre 
azért van szükség, mert ők nem élnek itthon, folyamatosan, négyéves etapokban 
külföldön élnek, és nem is nagyon vannak igazán tisztában a legújabb itthoni 
trendekkel – hála annak, hogy Magyarországon ma zajlik egy gasztronómiai 
forradalom –, erről ők tényleg csak az újságokból és az interneten tudnak 
tájékozódni. Ezért tartottuk rögtön a kormányváltás után fontosnak, hogy legalább 
egy évben egyszer legyen egy ilyen továbbképzés. Ennek folyamán, illetve ennek 
eredményeként nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Igaz, sajnos csak 10-15 olyan 
külképviseletünk van, ahol főállású, illetve elég jól felkészült szakácsok állnak 
rendelkezésünkre, de ezekről az állomáshelyekről nagyon jó visszajelzéseink vannak. 
Úgyhogy esetlegesen kérem az önök támogatását is a következőkben, hogy ezeket is 
tovább tudjuk vinni, és még inkább ki tudjuk teljesíteni a magyar gasztronómiának a 
külképviseleteken történő megjelenését is.  

Akkor most lassan rátérnék arra, hogy hogyan is zajlik majd a borválogatás, 
amiről önök közül valószínűleg sokan értesültek. November 3-án és 4-én kerül sor a 
Külügyminisztériumnak az éves szokásos borkiválasztására. Annyiban fog ez most 
különbözni az eddigiektől, hogy egy kicsit szélesebbre vettük úgymond a merítést, 
akiktől mintát kértünk be, ugyanis valószínűleg értesültek róla, hogy a 
Külügyminisztérium is átszervezés alá került, és most már nemcsak az úgynevezett 
szűken vett diplomáciai hálózat tartozik hozzánk a 113 külképviseletünkkel, hanem 
most már a minisztérium irányítása alá tartoznak a Balassi Intézetek, tehát a magyar 
intézetek világszerte, és a Nemzeti Kereskedőház is a minisztérium irányítása alá 
tartozik. Ennek megfelelően próbáltuk átalakítani a borbeszerzési struktúránkat is, 
kiszélesítve a különböző szakmai szervezetek által ajánlott borászatokkal, olyan 
borászatokkal, amelyek eddig még nem voltak rajta a Külügyminisztérium 
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meghívásos borbeszerzési listáján. Ez körülbelül azt jelenti, hogy egy olyan 120-130 
borászatnak küldtük ki a meghívást, folyamatosan érkeznek a minták, illetve most 
már meg is volt a leadási határidő, és a jövő héten hétfőn és kedden kerül sor magára 
a válogatásra.  

Hogyan is épül fel majd maga az a borsor, amit ki fogunk választani, és majd 
kiküldünk a külképviseletekre? Ahogy az előbb említettem, három nagyobb alrésze 
lett a Külügyminisztériumnak, ennek megfelelően három különböző kategóriát 
alakítottunk ki. A legfelső, az általunk grand superior kategóriának keresztelt 
kategória az, amelyik igazán a legmagasabb szintű, a legkülönlegesebb borokat fogja 
kiválasztani. Ezek a borok olyan külképviseletekre kerülnek ki, amelyek a legnagyobb 
külképviseleteink, amelyeken a leginkább várható az, hogy oda államfők, miniszterek 
látogatnak el Magyarországról és az ottani, a fogadó ország részéről is, és ahol 
gyakran előfordulhatnak ültetett fogadások, esetlegesen díszétkeztetések is. Ide tehát 
kifejezetten olyan borokat vártunk ebben a grand superior kategóriában, amelyek a 
legmagasabb minőséget testesítik meg.  

A superior kategóriában, az eggyel alacsonyabb kategóriában olyan tételeket 
kértünk be, amelyek a saját – mondjuk úgy, hogy: – borfajtáknak egy 
referenciamegjelenítése lehet, hogy be tudjuk mutatni a különböző szakmai 
rendezvényeken, a kulturális rendezvényeken, amelyeket egyébként a Balassi 
Intézetekben is tartunk, hogy milyen a jó olaszrizling, milyen a jó kadarka, milyen a jó 
furmint és egyebek, tehát ilyen referenciatételeket keresünk a beküldött tételek 
között.  

A harmadik, az általunk classic kategóriának hívott borcsoport, amelyet azért 
kereszteltünk el így, mert azt gondoltuk, hogy ez az alap, ez képezi annak a 
borválasztéknak az alapját, amelyet gyakorlatilag minden külképviseletre el tudunk 
juttatni. Nem tudom, mennyire értesültek az eddigiekről, de tényleg csak a kiemelt 
képviseletekre tudtunk bort küldeni, ez körülbelül olyan 23-25 állomáshelyet 
jelentett. Most az a terv, hogy mind a 113-ra, illetve a 113-ból lejön az a néhány 
külképviselet, ahova vallási vagy egyéb helyi okok miatt nem tudunk borokat küldeni, 
tehát körülbelül 105-110 külképviseletre szeretnénk mindenképpen kijuttatni magyar 
borokat. Ez tehát az a bizonyos classic választék, amit egyébként eleve úgy írtunk ki – 
valószínűleg sokan vannak önök között, akik olvasták ezt a felhívást –, hogy itt 
kifejezetten olyan tételeket várunk, amelyek jó minőségűek, de nagy tömegben 
elérhetőek, tehát több ezer, esetlegesen több tízezer palack is rendelkezésre áll 
belőlük. Nem véletlen kértünk ilyen tételeket is, gondolván azokra a megkeresésekre, 
amikor a különböző szakdiplomatáink felé olyan kérések érkeznek, hogy olyan 
tételeket keresnek, amelyek kifejezetten nagy tömegben állnak rendelkezésre, hogy 
ilyeneket is tudjunk adni. Ezek a borok jelennek majd meg majd azokon a 
nagytömegű – nagytömegű? –, 100-200 fős, általában nemzeti ünnepekre szerveződő 
fogadásokon, amelyek gyakorlatilag minden külképviseleten lezajlanak, és nagyon 
sok probléma adódott abból, hogy eddig több helyen nem tudtak magyar borokat 
felszolgálni ezeken a rendezvényeken. Az tehát a tervünk, és az az elhatározás 
született a minisztérium részéről, hogy ilyen technikai keretek között próbáljuk meg 
beszerezni a borokat.  

Nem tudom, mennyi időm van még, mondhatok még néhány szót magáról a 
borkiválasztásról is? (Az elnök bólint.)  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy egy kicsit a borkiválasztás imázsának az 
emelésére is különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy kiket hívunk meg, és 
kiket kérünk fel arra, hogy minősítsék a borokat. Talán az első alkalommal kerül sor 
olyanra a Külügyminisztériumban, hogy egy külföldi, egy nagyon neves külföldi 
borszakértőt kértünk fel arra, hogy vegyen részt a borválogatáson, nevezetesen 
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Markus Del Monegóról van szó. Azt hiszem, a jelenlévők nagy része ismeri őt, ő az 
egyetlen olyan borszakértő a világon, aki Master of Wine is, és megnyerte a 
sommelier-világbajnokságot is 1998-ban, tehát tényleg egy nagyon nagy névről van 
szó. Egyébként nagyon nehezen elérhető szakemberről van szó, mert évekre előre be 
van telve a naptárja, de nagyon rendes volt – a magyar borok nagy kedvelőjéről van 
szó –, úgyhogy elfogadta a meghívásunkat, aminek nagyon-nagyon örülünk, és azt 
gondoljuk, hogy ennek kapcsán a média is sokkal több figyelmet fog szentelni az 
eseménynek.  

Vendégünk lesz még továbbá mint kóstoló a lett sommelier-bajnok 
Lettországból, Rigából. Azért is került meghívásra ez az úr, mert a jövő évben, 2015. I. 
félévétől Lettország lesz az EU soros elnöke, és támogatóként Magyarországról 
boradománnyal, illetve bortámogatással járulunk hozzá magához az elnökséghez.  

Így gyakorlatilag a lett Sommelier Szövetség elnöke, illetve bocsánat, ő nem az 
elnök, hanem a lett sommelier bajnok, részese lesz annak a borkiválasztásnak, amely 
borokat majd Lettországba a jövő év elejére ki is fogunk küldeni. 

Még talán annyit hozzátennék, hogy egy nagyon fontos sajtóeseményre kerül 
majd sor november 11-én, ahol majd kihirdetjük a borválogatás végeredményét. Egy 
nagyon szép díjkiosztó gálát tervezünk erre az estére, és azért van jelentősége, hogy 
miért hívtuk meg Markus Del Monegót erre a rendezvényre, mert párhuzamosan egy 
nagy nemzetközi fogadás keretében kerül majd sor - mint említettem - a díjak 
kihirdetésére Berlinben és Budapesten egy időben. A Balassi Intézet berlini 
épületében ugyanis megnyílt egy magyar étterem, és onnan fogjuk bejelenteni 
Mészáros Gabriella zsűri elnökkel, mi ketten utazunk ki Berlinbe, és onnan fogjuk 
bejelenteni, egy ottani diplomáciai fogadás keretében, amit majd egy webes 
kapcsolattal kötünk össze, és így is van igazán jelentősége annak, hogy Markus Del 
Monego egy videóüzenetben is köszönti majd az ott, Berlinben megjelenteket. 

Az az igazság, hogy nagyon sokat tudnék még erről a témáról beszélni, de 
tényleg nem szeretném kisajátítani a mikrofont, úgyhogy ha bárkinek, bármilyen 
kérdése van, vagy valamit elfelejtettem, akkor kérem, jelezzék. Köszönöm szépen. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
kívánnak-e az adott témához elsősorban hozzászólni. (Nincs jelzés.) Kérdezem tisztelt 
vendégeinket, hogy ki kíván kérdezni, elsősorban most a Külügyminisztérium 
képviselőitől. (Nincs jelzés.) Hú, de nagy a csend. 

Akkor én feltenném az első kérdést, hogy szabad-e tudni, hogy a zsűri többi 
tagja kikből áll, vagy milyen alapon lettek kiválogatva a zsűri tagjai? 

 
GÁL HELGA sommelier (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Természetesen. 8 magyar tag van, ezek közül szakújságírók, sommelier-k lesznek. 
Nem tudom, név szerint igénylik-e, hogy felsoroljam. Most fejből nem fogom tudni 
végigmondani a névsort, de az egyik egy borújságíró, a VinCE Magazin főszerkesztője, 
Németh Ágnes. Nagy Sebestyén, aki szintén egy borszakíró, illetve borújságíró, rádiós 
műsora van, de én azt gondolom, hogy ebben a körben őket nagyjából mindenki 
ismeri. Aztán Sánta Zoltán, aki nemzetközi borakadémikus, aztán a következő Cseke 
Gábor, aki szintén sommelier, a Csalogány 26 Étterem sommelier-je.  

Felkértünk 5 főt az Országos Borminősítő Bizottság részéről, velük van most 
egy kisebb tisztázatlan helyzet, még nem tudjuk, hogy megengedik-e az ő 
részvételüket, de egyébként 5 embert kértünk fel tőlük, és így adódik össze a 10 
résztvevő. 
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ELNÖK: Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy az Országos Borbíráló Bizottság 
tagjai magánemberként vagy mint a bírálóbizottság tagjaként… 

 
GÁL HELGA sommelier (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Mi 

magánemberként kértük fel őket, igen. 
 
ELNÖK: Mert akkor nem értem, hogy miért… 
 
GÁL HELGA sommelier (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Igazán mi 

sem értjük. Tulajdonképpen tegnap érkezett egy értesítés Horkay András részéről, aki 
az elnök, ő a OBB elnöke, és egy levélben értesített minket, hogy helyettes államtitkár 
asszony tudomására hozta, hogy nem támogatja az ő, illetve az OBB-nek a kóstolón 
történő megjelenésüket. Ez az utolsó információm, sajnos, újat erről nem tudok. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki szólni? Igen, Jásdi István úr! 
 
JÁSDI ISTVÁN (Pannon Bormíves Céh): Nem kérdezni szeretnék, csak 

megjegyezném, hogy 11 évvel ezelőtt az akkori miniszterelnök Szentpéterváron tartott 
egy magyar export-promóciós találkozót, ahová a Francia Borok Háza szállított 
másodosztályú francia borokat, és nagyon nagyviláginak éreztük magunkat, hogy 
ilyen komolyan megmutattuk magunkat. 

Úgy érzem, hogy a Külügyminisztérium felismerte azt a hatalmas potenciált, 
ami a magyar borokban az országmarketing és az országimázs szempontjából van, és 
én személy szerint is hálás vagyok azoknak, akik ezért a Külügyminisztériumban 
konzekvensen és sokat dolgoznak. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. 
(Megérkezik az ülésre Kohut Balázs közigazgatási államtitkár.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb? (Nincs jelzés.) Bármi, a témával kapcsolatos? 

Tehát gyakorlatilag áttérhetünk a bormarketing kérdésére, akár a külpiacokon 
történő bormarketingre, akár a belső marketingre. (Nincs jelzés.) 

Közben, hogy tovább folytassuk a Külügyminisztérium dolgait, illetve 
továbbvigyük ezt a témát, üdvözlöm körünkben Kohut Balázs közigazgatási 
államtitkár urat a Külügyminisztériumtól, és amennyiben kifújta magát és a lépcsőket 
megtéve, idesietett hozzánk, akkor át is adnám neki a szót. Jelzem államtitkár úrnak, 
hogy elsőként Gál Helga elmondta a Carton Hungaricummal kapcsolatos technikai 
lebonyolításról a dolgokat, úgyhogy szeretném megkérni államtitkár urat, hogy 
foglalja össze, illetve mondja el azt a stratégiát, amelyet a Külügyminisztérium a 
magyar borok szempontjából érdekesnek talál, illetve szeretne elkezdeni. Öné a szó, 
államtitkár úr! 

Kohut Balázs közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium) összefoglalója 

KOHUT BALÁZS közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a késésért, de a 
közszolgálat azt is jelenti, hogy most jelen esetben három helyen egyszerre kell 
párhuzamosan jelen lennem a városban. Ismereteim szerint ez Pio atyának sikerült 
utoljára Palermóban, úgyhogy nem az ő nyomába lépek, de megpróbáltam ideérni 
időben, úgyhogy elnézést még egyszer. Kifújtam magam menet közben, úgyhogy 
akkor köszönettel bele is vágnék. 

Elnök úrral beszélgettünk a múlt héten a Külügyminisztérium borkiválasztási 
rendszeréről, és nekem megtiszteltetés, hogy ebben a bizottságban és a bizottsági 
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munkában most, ha csak egy rövid jelenés erejéig, de én is részt vehetek. Mégpedig 
azért, hogyha megengedik a kedves résztvevők, akkor annyit mondanék csak 
magamról személyesen, hogy zalai nagyszülők gyermekeként már viszonylag korán a 
vízivók táborából kiléptem. Én nem vagyok borász és nem foglalkozom szőlővel, 
viszont mégiscsak borszerető meg tisztelő magyar emberként úgy érzem, hogy sok éve 
van most már véleményem a magyar borról. 

Ennek kapcsán, mivel már én is vagyok annyi idős, 16 éve folyamatosan a 
központi közigazgatásban dolgozom, elkezdtem azt a saját közgazdász, illetve 
pénzügyes munkám mellett megfigyelni, hogy a magyar állam a pozitív országképpel 
meg országimázzsal kapcsolatban milyen típusú eszközöket és milyen esetben szokott 
bevetni. 

Ennek kapcsán már viszonylag korán felismertem  - és ez nem is volt egy nagy 
felismerés -, hogy az ember magánemberként is tudja, hogy egy pohár bor mellett 
sokkal jobban gurulnak a beszélgetések egy baráti társaságban vagy családi körben, 
ugyanígy állami rendezvényeken is, különösen, hogyha idegen országok, különböző 
típusú gondolkodás, szemlélet, különböző kultúrák találkoznak egymással, esetleg 
olyan típusú emberek, akik nem is sokat tudnak mondjuk Magyarországról. Nem 
szándékosan, csak egyszerűen mi a világnak egy olyan kicsi szeglete vagyunk 
számukra, akik még nem ismertek. Akkor, hogyha egy pohár bor kerül az asztalra és 
azt vallási vagy bármilyen más ok nem tiltja, akkor annak az elfogyasztott pohár 
bornak a minősége, zamata, állaga megalapozza azt az alaphangulatot, amivel 
általában sokkal jobban gurulnak a beszélgetések, könnyebben születnek döntések, 
megegyezések. Tényleg közelebb kerülnek egymáshoz az emberek, és ahogy engem 
magánemberként is ez foglalkoztat, úgy a mindenkori hivatali posztomon is, hogy 
minden közösségnek a szellemi állapotát véleményem szerint a benne lévő 
embereknek a jövőképe, lelki beállítódása, az egymással kölcsönös bizalmi 
kapcsolatának a minősége határozza meg, amihez egy nagyon fontos dolog például az, 
hogy különböző diplomáciai események kapcsán például kerül-e bor az asztalra. 

Mert tényleg ez nyitja meg nagyon sokszor ezt a fajta bizalomépítést, amire 
többek között a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak is szüksége van a különböző 
rendezvényei kapcsán.  

Nyáron kezdtem el ennél a tárcánál dolgozni, korábban sok évig a 
Miniszterelnöki Hivatalban, majd az előző ciklusban a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumban dolgoztam. Már ennek kapcsán is láttam, hogy nemcsak úgymond 
külföldi állampolgárokkal való bármilyen rendezvény kapcsán, hanem úgy általában a 
rendezvények kapcsán, hogy ha van arra a megrendelőnek érzékenysége, hogy ne csak 
azt mondja, hogy, hát, legyen catering is, és oldja meg a cateringes vállalkozó, hanem 
abszolút nem szakmai, hanem felhasználói szemmel azt mondja, hogy igenis, 
amennyit én értek a borhoz, megpróbálok megrendelői pozícióba helyezkedni ilyen 
téren is, hogy milyen típusú vendéglátásra lesz szükség, ott milyen típusú bor 
kerüljön az asztalra, és amit mindenképpen, még ha nem is mondok esetleg konkrét 
borfajtát vagy -típust minden esetben, de előírok az egyes megrendeléseknél, hogy 
kizárólag csak jó minőségű bor kerülhet az asztalra. Ez nem azt jelenti, hogy mindig 
mindenből a csúcs kell, hanem mindig az adott alkalom határozza meg, hogy mire 
van szükség. Egy jó pohár asztali bor mellett, ami könnyen érthető, sokkal 
könnyebben mennek a dolgok. A csúcsborok meg szintén más típusú feladatot tudnak 
ellátni, különösen komoly protokolleseményeken. Ezt a típusú felismerést használva a 
saját posztomon az előző tárcánál is nagy örömmel vártam azt, amikor a miniszter úr 
felkért arra, hogy jöjjek át a Külgazdasági és Külügyminisztériumba dolgozni, 
merthogy kívülről voltak már élményeim, azt is tudtam, hogy ez az egyetlen tárca a 
földművelésügyin kívül, ahol Gál Helga vezetésével gyakorlatilag hivatalból is kell a 
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magyar borral foglalkozni, de ez az egyetlen tárca jelenleg a közigazgatásban, 
amelynek most már évek óta van arra érzékenysége, hogy igenis odafigyel arra, hogy 
milyen típusú borokat és milyen módon kínál az éves rendezvényein. A 
Külügyminisztériumnak szintén óriási felelőssége van abban, hogy jelenleg 
tudomásom szerint a világ 112 országában van magyar misszió, konzulátus, 
nagykövetség, tiszteletbeli konzul, bármi más, illetve jelenleg most a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumhoz tartoznak a Balassi Kulturális Intézetek, ez is közel 30 intézet 
szó szerint a világban. Van kulturális diplomáciai feladatunk is, és szinte magától 
adódik most az új kormányzati ciklusban, hogy egy olyan tárca, ahol a külügyek, a 
klasszikus diplomácia, a külgazdasági ügyek, illetve a kulturális diplomácia is állami 
feladatként találkozik, a korábbinál még fokozottabban figyeljen arra, hogy milyen 
típusú borokat és hogyan választ ki. Úgyhogy mi a Helgával erre a típusú szövetségre 
szegődtünk.  

Én adminisztratív vezető vagyok a minisztériumban, de büszke vagyok arra, 
hogy én szeretek ebben az országban élni, nem kívánok innen elköltözni, sőt nekem 
meggyőződésem – a 22 borvidékünket többkörösen is végigjárva –, hogy nem csak 
borszemmel nézve is olyan tájak vannak az országon belül, amelyeket igenis meg 
tudunk mutatni, és büszkék lehetünk rá, és mindenhol hogyha alapként írjuk elő azt, 
hogy minőségi magyar bor kerüljön az asztalra, ezt a pozitív országképet igenis 
Magyarország tudja láttatni a világban, és azt a típusú kishitűséget én a saját 
posztomról is szeretném leküzdeni, hogy de mi dolgunk van nekünk a világ 
különböző, egyes szegleteiben, merthogy mi túl kicsik vagyunk. Valóban kicsik 
vagyunk, és amit én látok ebből, az nem a mennyiségi borkereskedelem vagy a 
mennyiségi borfogyasztás erőltetése. Én minden körülmények között kizárólag annyit 
szeretnék csak mondani – és mi a Helgával ilyen szemléletben fogtunk neki az ez évi 
külügyes borkiválasztási rendszer összerakásának is –, hogy a különböző 
célcsoportoknak megfelelően, de minden körülmények között minőségi bor kerüljön 
arra az asztalra, ahol a magyar állam, a magyar kormányzat, illetve a magyar lakosság 
képviseletében a Külgazdasági és Külügyminisztérium akár hazánkban, akár a világ 
bármely pontján valamilyen rendezvényt szervez.  

Gyakorlatilag ömlenek ránk az óriási lehetőségek. Nem tudom, hogy esetleg 
erről került-e szó a korábbiakban, de lett elnökségi félév kezdődik az Európai 
Unióban januártól, és egy kormányközi megállapodás kapcsán a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium a maga által most ősszel kiválasztott borokból egy komoly 
csomagot fog küldeni, és gyakorlatilag fél évig ezeket a magyar borokat fogja az Unió 
elnöksége kóstolni. Mi a Helgával arról beszéltünk korábban, hogy úgymond saját 
szakállunkra megpróbálunk december elején Rigában tartani egy olyan találkozót, 
amelyen ottani borkereskedőknek, étteremtulajdonosoknak, bárkinek, aki a 
gasztronómiában járatos, és kicsit a világból már most is saját véleménnyel 
rendelkezve érdeklődik például a magyar borok iránt, tartunk a kiválasztott borokból 
egy rövid szakmai prezentációt, hátha utána akár meglátva ebben a saját üzleti 
lehetőségüket is, de minimum a következő fél évben a saját étlapjaikhoz, 
menüsorukhoz, bárhova ezt bele fogják tervezni. De ugyanez a lehetőség most fennáll 
nekünk Tokióban, New Yorkban, Izlandon is, szó szerint a világon bárhol van erre 
lehetőség. Én nem az egész világot akarnám ilyen téren se uralni, se a magyar bort 
nem feladatunk nyilván hivatalosan, főállásban promótálni, de ha egész egyszerűen 
annyit csinálunk – és mi Helgával tulajdonképpen ezt kezdtük most el a 
Külügyminisztériumban –, hogy ahol magyar diplomata dolgozik szó szerint a 
világban, egyrészről adunk neki segítséget az itteni kiválasztás kapcsán abban, hogy 
mi az a borportfólió, amiből egy évben választva szinte tetszőlegesen, nyilván ha kér, 
kap hozzá szakmai segítséget, de mindenképpen garantált, hogy minőségi magyar bor 



 

 

13 

 

fog az asztalra kerülni, ha ő rendezvényt szervez; másrészről megpróbálunk nekik 
segíteni abban, hogy nyilván nem várható el senkitől, hogy kötelezően értsen a 
borhoz, vagy az sem kötelező, hogy borissza ember legyen, azt viszont mint a magyar 
állam szolgája én közigazgatási államtitkárként elvárom mindenkitől, hogy azt az 
alapműveltséget, amit pont hogyha egy magyar rendezvény van, és ott külföldiekkel 
találkozik, és pont akár a pohárba kerülő borról illik tudni elmondani, és ezt is 
mindannyian tudjuk, önök nálam még jobban, hogy a borhoz nem értő emberek az 
életérzést akarják tőlünk hallani, amit az a pohár bor tud sugallni, azt én viszont 
kötelezően most meg fogom tanítani annak a közel 2 ezer embernek, aki szerte a 
világban magyar diplomataként vagy diplomáciai segítségként dolgozik.  

Ennek kapcsán mi azt találtuk ki a Helgával, hogy Wine Mission néven 
létrehoztunk egy kvázi szervezeti egységet – én ezt inkább egy szellemiségnek hívom 
–, és folyamatosan, egyre erősödő ütemben különböző tematikák szerint gyakorlatilag 
egy viselkedési kódexet szeretnék összerakni, abszolút nem PR célból, hanem ez egy 
belső, jól érthető kézikönyv vagy kiadvány lesz a külszolgálati dolgozók számára. Aki 
ezt elolvassa, nyilván nem fog, akár nem is kötelező a borhoz érteni, de minimum az 
alapszőlőfajtákat, azt, hogy Magyarországról mint bortermelő vidékről mit lehet 
mondani, mik azok az értékes természeti tájaink, amelyek mondjuk a gasztroturizmus 
vagy bármi számára a világból értékes lehet tudja, a gyógyturizmus meg egy csomó 
olyan lehetőség van, aminél a bor mint alapkellék természetesen felmerül. Én erre 
szeretném megtanítani az embereket, és ezen a kézikönyvsorozaton keresztül 
valamilyen módon el is fogom számoltatni őket. Ha jól csinálom, és tulajdonképpen 
az én tevékenységem szerintem akkor lesz hasznos itt a Külügyminisztériumban is, 
akkor elindítok egy olyan folyamatot, amit, hogyha már nem leszek ott – hiszen azt 
mindenki tudja a közigazgatásban, hogy az, hogy valaki államtitkár, az egy múló 
állapot –, nem az én személyem ebben a lényeg, meg nem is a Helgáé, hanem egy 
szellemiséget szeretnénk most elindítani, és úgy érzem, hogy most van igazán erre az 
eszközrendszer meg az alkalom is egy kézben a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban, ami miatt 20-30 évig szó szerint a világban ez a fajta 
viselkedésminta, aminek az alapja a minőségi magyar bor fogyasztása és 
életérzésszerű pozitív promóciója, illetve ezen keresztül Magyarország 
megismertetése a világban, én azt hiszem, hogy már valami nagy dolgot tettem.  

Amiről az elnök úrral a múlt héten beszélgettünk, az az, hogy a 
Külügyminisztérium Carton Hungaricum programját – ami  a saját programunk, ezt 
nem más tárcák ellen, mellett csináljuk, egyszerűen ez  működik a külügyben –, mi 
saját szánk íze szerint megpróbáljuk továbbfejleszteni, egyébként pedig minden 
felajánlás kapcsán már most is rengeteg kitekintés és szerteágazó ága van, mert 
gyakorlatilag az összes tárcával valamilyen módon elkezdtünk már tárgyalni ennek 
kapcsán, ezt én szó szerint egy összkormányzati kvázi mozgalomszerű tevékenységgé 
szeretném fejleszteni. Ugyanis a legnagyobb ereje mindig is az alulról jövő 
kezdeményezéseknek van, ha pedig ezt jelentős kormányzati szereplők – és úgy tűnik, 
hogy erre van támogatás – akár hivatalos posztjukból, akár egyszerűen borszerető és -
tisztelő emberként támogatják, akkor az a magyar szőlész, borász, 
borkereskedelemmel foglalkozó társadalomnak is mindenképpen nagyon jót fog 
tenni.  

Ha megengednek még annyi személyes megjegyzést, én mindenképpen 
szeretném ezzel a programmal elérni előbb vagy utóbb azt a típusú mentalitást 
például, hogy újra visszatérjen az a fajta üzleti bizalom borászok, kereskedők, 
üzletemberek között, ami a régi vágású, úgymond gentlemen’s agreement: 
megbeszéljük, kezet rázunk, és onnantól úgy lesz, nincs az, hogy valaki lealkudja, csak 
60 napra fizet, akkor sem fizet, és az összes többi.  
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Ebbe én direktben nyilván nem is akarok, nem posztom és nem is tudok 
beleszólni, de pozitív jövőképet felmutatva, és valamilyen típusú szakmai és egyéb 
összefogásnak a nemzetközi színtérre való vetítését a magyar bor kapcsán, hogyha 
tudom segíteni úgymond stakeholderként, akkor szerintem a magyar társadalom 
szellemi állapotáért valami pozitívat magam is tettem. És nekem személy szerint ez a 
fő motiváció ebben. 

Amiben elnök úrnak is kértem a segítségét, és amiért köszönöm a lehetőséget, 
hogy ma itt lehetek, én ténylegesen szeretném mindannyiukat egyfajta közös 
gondolkodásra hívni. Mi ketten vagyunk jelen esetben a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 850 fős állományából Helgával, akik ezt kvázi főműsoridőben, 
mindig is prioritásként kezelik. Mindenki más foglalkozik vele, de én pontosan 
tudom, hogy úgymond az apparátusnak ez egyelőre még csak egy feladat a sok közül, 
nem is pontosan tudnak elhelyezni minket ebben, hogy ez mitől ennyire fontos. De 
hála az égnek, minket ez nem zavar, mert a lényeg az egészben pontosan a hosszú 
távú cél. Én már gyakorlatozom a KIM-es idők óta is abban, hogy külföldön 
egyszerűen úgymond magyar kulturális esteket szervezek. Nem valamilyen emlékest 
három embernek, aki magyarnak vallja magát és egyébként részt vesz ezen, és utána 
kipipáljuk negyedévre, hogy ott a kulturális intézménynél csináltunk valamit, mert 
sajnos, sok esetben ez most a magyar átlag, hanem mindig valami olyan dolgot 
szeretnék csinálni, ami abban az adott városban, országban, kultúrában, ahol 
Magyarországot be akarom mutatni, az ingerküszöböt kivágja. Berlinben nagyon 
nehéz olyan dolgot csinálni, hiszen óriási a vizuális és egyéb ingergazdagság, óriási a 
kulturális sokszínűség, ami miatt egy magyar estre csak úgy eljönnek az emberek.  

De csak hogy egy konkrét példát is mondjak: hosszú távon mondjuk egy roma 
holokauszt emléknapot, ami egy nagyon szigorú és komoly emléknap, például a 
berlini Collegium Hungaricumban úgy fogunk bemutatni - erre abszolút van 
Berlinben fogadókészség, tehát nem is a levegőbe beszélek -, hogy két cigány zenész 
mellé én kiviszek egy hip hop DJ-t is, és valamilyen mixét a tradicionális és a modern 
világ dolgainak összehozzuk, és minden körülmények között minőségi és 
értékteremtő vagy fiatal rapper srácok slam poetryt adnak elő, és így a magyar 
irodalmat és a verselést egy kicsit behozzák abba a kultúrába, ami már nagyon 
immunis erre, és egyébként megszokta, hogy bárki a világból ezzel próbálkozik. New 
York-ban is bármikor, bármit be tudunk mutatni, márpedig New York-ban több 
olyan, nemcsak sommelier és gasztronómiában járatos üzletember és szakember is él, 
akinek a minősítésére komplett pincészetek vagy romba dőlnek, vagy az égbe 
emelkednek a világban. 

Én igazából csak bátorítani szeretném a saját posztomon az ilyen típusú 
kezdeményezéseket. Ha pedig már kulturális eseményeket szervezek, és magyar bor 
kerül az asztalra, akkor én arra innentől kezdve mindig is gondot fogok fordítani, 
hogy az ott lévő embereknek a gondolatát, lelkiállapotát, amit aznap este éreztek úgy 
általában Magyarországgal és a magyar emberekkel kapcsolatban, valamilyen módon 
közkinccsé fogjuk tenni. Tehát mi Helgával be fogunk indítani a Carton Hungaricum 
program kapcsán egy olyan weblapot, ami teljesen ingyenesen bárki által elérhető és 
olvasható, de ez tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy például a borásznak meg a 
borszakmának igenis, fog arra valamilyen véleményt hozni, hogy a Nero rosét 
mondjuk New York-ban hogyan élik meg, mert erről is van tapasztalatom.  

Június végén volt a konzulátus tetőteraszán egy rooftop party, New York-ban 
ez egy nagyon divatos dolog, egy tetőterasz party, amely komoly pénzbe kerül, de 
meghívtuk azt a 250 embert a főkonzul úrral közösen, aki New York-ban a 
borkereskedelemben, gasztronómiában járatos. Eljöttek és megkóstolták magyar 
borászoknak a borait, a nagy kvázi híres, az országban is közismert borászatokét is, de 
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ugyanúgy vittünk kicsiket is, ami a korábbi Carton Hungaricum programnak volt a 
sajátja. Egy amerikainak sokszor még az, hogy Hungary, sem mond semmit, de azt 
érdekes módon, hogy magyar bort teszünk mellé és utána Budapestről vagy akár a 
borvidékről vagy a szőlőfajtáról elkezdünk beszélgetni, már látszódik, hogy egy ilyen 
megragadó aha-élményt tud okozni. És például minket - a múlt héten kaptam pont a 
legutolsó jelzést - azóta folyamatosan várnak New York-ban, hogy mikor lesz a 
folytatás, és bárkinek el tudok ezekkel számolni. Nem kerül olyan sok pénzbe egy 
ilyen programnak a megszervezése, mint az a pici ötlet, hogy ott, abban a városban mi 
az, ami az ingerküszöböt megütheti egy ilyen magyar kulturális est tartalma kapcsán. 
Ami mindenképpen alap, hogy jó bor kerülhessen az asztalra. 

Úgyhogy mi Helgával ebben a szellemiségben fogunk tevékenykedni majd a 
jövő héten kezdődő Carton Hungaricum program bírálata kapcsán, ami egy nagyon 
komoly vakteszt lesz. Sőt, erről is beszéltünk elnök úrral is, hogyha a jövő héten 
valóban olyan sikeres lesz ez a program, és a sikerességét én abban mérem, hogy egy 
abszolút hiteles és mindenki számára valamilyen módon, de elfogadott bizottság 
teljes vaktesztben és abszolút puritán módon kóstolja a borokat és azoknak a 
minőségét megállapítja, akkor ezt évről évre erőltetni fogom én magam is. Tehát akár 
a jövő évben megpróbáljuk azt, hogy akár csak nemzetközileg elismert, a világból 
ideutaztatott sommelier-k bíráljanak magyar borokat, és aki ott bevállalja, hogy az ő 
borát minősítik, és esetleg kiderül bármi - szó szerint -, onnantól kezdve ez tényleg 
egy őszinte magyar minőségi borfogyasztásnak lehet az alapja. 

Hogyha a bizottság tagjai ebben partnerek, mi nemcsak ötletet, véleményt, 
hanem valódi közös gondolkodást és munkát is várunk Helgával ezzel kapcsolatban. 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium egy alap vagy egy bázis, ahol ez a fajta 
szellemiség elkezdődhet. A jó az, hogyha mindenki a saját maga portáján, 
szakmájában, azonos szemléletben, mindenkinek a közös tudását összerakva, ezt a 
gondolatiságot folytatja tovább. És nemcsak külföldön kell folyamatosan megjelenni, 
hanem tanulmányozom én is például egy ideje, hogy például az amerikai turisták mit 
látnak Magyarországból. Érdekes módon elkezdett vagány vagy érdekes bázis lenni 
számukra. Londonban, Párizsban, sok helyen már sokan jártak, mint európai turnén, 
most már elkezdenek keletre is jönni: Prágába, Pozsonyba, Budapestre, és például 
három nap Budapest az most már egyre tipikusabb a Bazilika környékén megjelenő 
egyre népesebb számú amerikai turistáknál. De több polgármesterrel is beszéltem 
már erről korábban, ők is hasonló típusú ilyen turisztikai célpontként, például az 
amerikai turistákat szkennelve, azt vették észre, hogy a három nap Budapestből egy 
nap vagy egy este valahol, a vidéki Magyarországból igenis, érdekli például az 
amerikai turistákat is. Tipikusan szeretnének gyógyturizmussal, gasztronómiával, 
borélményekkel gazdagodni.  

Igenis, ezt meg lehet ragadni, mint lehetőséget, ugyanis hogyha 112 országban 
a világban kinn van a Külgazdasági és Külügyminisztérium, van egy borkiválasztási 
rendszere, csinál kulturális eseményeket, akkor ezeket a széles célpontokat, ami 
Budapestnek reális alternatívája a külföldi turisták számára, az adott országokban 
egyre komolyabb stratégia szerint folyamatosan el tudjuk kezdeni megcélozni. 

Ha szabad ennyit személyeskedni, akkor például saját tapasztalatból is 
észrevettem már régóta, hogy a villányi és a szekszárdi borászokat például a német 
piac, nyilván elsősorban a vörösborfogyasztás miatt, de nagyon komolyan érdekli. 
Van Stuttgartban is, és van Berlinben is kulturális intézetünk. Berlinben konkrétan 
egy gyönyörű szép épület, körülbelül 300 méterre a Brandenburgi kaputól, csak pont 
nem… azt nem akarom mondani, hogy nem használjuk semmire, messze nem 
használjuk ki azokhoz képest a lehetőségekhez képest, amit ez tudna teremteni 
például a német borfogyasztókkal való találkozó és ismertség számára. 



 

 

16

 

Ha ezt szisztematikusan viszont elindítjuk, és én ezt megtehetem a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, egy fél pillanat csak ahhoz képest, hogy a 
megjelenő német turisták egészen célirányosan magyar célpontokat keresnek meg, 
ugyanígy gasztronómiai és borélményeket keresve. 

Ugyanígy a világon végigmenve, gyakorlatilag a Külügyminisztérium hálózatát 
felhasználva, nagyon komolyan a Magyarországra irányuló turizmust pont tudjuk 
szegmentálni is, és célirányosan a különböző borvidékekre valamilyen magyar 
specialitást és minőségi specialitást megtalálva, idehozni. 

Úgyhogy amire - nyilván nem ez a hivatalos posztom - én magam önjelölt 
módon szegődtem a Külügyminisztériumban, az az, hogy ezt a típusú küldetést a 
legjobb tudásom szerint, amíg ott dolgozom, én fogom csinálni, aztán ha tudom, 
akkor a következő posztomról vagy helyemről is, életem végéig. 

Úgyhogy mi Helgával ténylegesen ezt beszéltük meg már nyáron, hogy ebbe az 
irányba egy meglévő rendszert még tovább finomítunk, és ami csupa jó élményt 
jelent, mint ahogy elnök úrnak is tényleg köszönöm a felajánlását, hogy ma itt 
egyáltalán ezt a kezdeményezést elmondhattuk Helgával. Egyre több felajánlás 
érkezik annak kapcsán, hogy meghallgatnak minket az emberek, és senki nem azt a 
részét veszi elő, hogy hol van itt a csavar vagy mi a biznisz. Én nem ebből élek meg 
egyébként sem, nem ezért csinálom, Helga sem ezért csinálja. Azért csináljuk, mert 
valamilyen módon látjuk, hogy ez nem az egyetlen, de talán az első és legfontosabb 
kitörési pont az ország számára, főleg, hogyha turisztikai és gasztronómiai 
élményeket szeretnénk nyújtani, hogy a minőségi magyar borfogyasztást a saját 
állampolgárainknak is, az idetévedőknek is, meg általában külföldön is promotáljuk. 

Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondhattam önöknek, és 
bízom benne, hogy valamilyen típusú érzelmeket, remélem, nem indulatokat tudtam 
önökben generálni. Ha van javaslatuk, véleményük, nemcsak most, a mai 
alkalommal, hanem tényleg nem udvariasságból, hanem őszintén mondom, bármikor 
máskor, a későbbiekben is meghallgatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, ezt a rendkívül tartalmas 

beszámolót, mondhatjuk ezt akár vitaindítónak is. Kérdezem először Bencsik János 
képviselőtársamat (Bencsik János nemet int.), nem kíván hozzászólni. Vannak-e 
kérdések az államtitkár úrhoz, javaslatok az elhangzottakkal kapcsolatban? 
(Jelzésre:) Igen, Márta Wille-Baumkauff, Tokaj! 

Hozzászólások, kérdések 

WILLE-BAUMKAUFF MÁRTA (Vindependent Magyar Független Szőlő- és 
Bortermelők Országos Szövetsége): Jó napot kívánok! Én Wille-Baumkauff Márta, a 
Vindependent egyesület elnöke és egy tokaji termelő vagyok. Nagyon köszönöm a 
tagjaink és szerintem a magyar borászok nevében ezt a fantasztikus elkötelezettséget, 
lelkesedést és nekünk, borászoknak ezt a lehetőséget. Hogyha ez tényleg így lesz, 
akkor nagyon örülünk ennek, mert gondoljuk csak el Jásdi István története nyomán, 
hogy elképzelhettük-e valaha is, hogy mondjuk egy francia nagykövetségen egy 
spanyol bort szolgáljanak fel! Idáig tehát nekünk is el kell jutnunk, azt hiszem, és 
nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó tervek vannak. És ez a kézikönyv is nagy öröm, hogy 
van egy úgynevezett fonala, gerince az egésznek, ezt nagyon köszönjük.  

Egy gyakorlati kérdésem van: hogy mi a büdzsé ehhez. Ugyanis az elmúlt 
években a külügyminisztertől kapott borajánlat-bekérő levélben mindig nagyon 
egyértelműen ott állt, hogy akinek a legolcsóbb a bora, annak lesz majd a legnagyobb 
lehetősége, hogy őtőle… (Gál Helga közbeszól.) Az elmúlt három évben nem, de azért 
én – idősebb koromra hivatkozván – egy pár éve azért már kapom ezeket a leveleket. 
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És én nagyon örülök ennek a három kategóriának, hogy nemcsak a legolcsóbb, a 
legalsóbb, árban legalsóbb kategóriák jelennek meg, mert azért nagyon jó magyar 
borok léteznek ebben a kategóriában is, és van egy olyan elhatározás, hogy igenis a 
középső, illetve a prémium kategóriájú borokat is szeretné a Külügyminisztérium 
bevásárolni, amit nagyon nagy örömmel hallunk. Érdeklődnék, hogy erre milyen 
büdzsé van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérném szépen a mikrofont kikapcsolni. 

(Megtörténik.) 
Mielőtt szót adnék Zilai Zoltán úrnak, szeretném megkérdezni: államtitkár úr, 

megfelel, hogy mondjuk három kérdést összegyűjtünk, és akkor utána adok neked 
szót? (Kohut Balázs bólint.) Köszönöm szépen.  

Zilai Zoltán úré a szó. 
 
ZILAI ZOLTÁN (Magyar Borakadémia): Köszönöm szépen. Zilai Zoltán, a 

Magyar Borakadémia főtitkára és a Budavári Borfesztivált szervező nonprofit kft. 
igazgatója vagyok. Csatlakozom az előttem szólókhoz a köszönetnyilvánítás 
tekintetében, mert tényleg nagyon komoly munka zajlik, ez mindenképpen hasznos a 
borszakmának, ami eddig is történt, és ezek a felvázolt célok, azt gondolom, 
mindenképpen nagyon eredményesek és hasznosak mindannyiunk számára, az 
ország számára. Különösen érdekes volt, és nagyon jó érzelmeket keltett bennem az 
államtitkár úrnak az az érzelmi hozzáállása, amivel a borszakmát és ezt a területet 
megközelítette, és az a lelkesedés, amivel szeretné ezt az egész programot 
továbbfejleszteni. Ez már azt mutatja, hogy ez már több, mint egy olyan törekvés, 
hogy a nagykövetségeken legyenek jó borok, ez már maga a bormarketing, ez már 
országimázs-formálás, ez a közösségi bormarketing aktív végrehajtása és 
megvalósítása, amire óriási szükség van. Azt gondolom tehát, ne álljanak meg, ne 
tétovázzanak, csinálják, amit saját erőből lehet, minél tovább, ez nagyon fontos, tehát, 
mondom, semmiképpen nem megállni ebben, hanem továbbhaladni. Viszont hogyha 
azt mondjuk, hogy ez egy közösségi marketing, akkor bízzunk abban is, hogy a 
közösségi marketing más szereplői is hasonló aktivitásba vagy ehhez hasonló 
aktivitásba kezdenek, mert ez még igazán most megint eléggé szünetel, igazából ilyen 
közösségi marketing nem zajlik az ágazaton beül. Remélve, hogy ezek az újabb és más 
területei is aktivizálódnak a marketing, a közösségi marketing bonyolításának, akkor 
viszont mindenképpen kérem, javaslom, hogy a párbeszédre, az egységes 
gondolkodásra egy közös stratégia mentén, szakmailag kialakított programra 
törekedjenek, mert csak úgy lesz hatékony ez a közösségi marketing országos, 
nemzeti szinten, hogyha egy irányba húzunk, hogyha azok a szakmai prioritások, 
amelyek itt fontosak, azok a marketingeszközök, amelyek számba vehetők, amelyek 
hatékonyak, azok hatékonyan és szakmai konszenzussal és szakmai 
megalapozottsággal lesznek hadrendben, haderőbe állítva. Tehát egy bátorítást, egy 
biztatást szerettem volna ezzel mondani, és egy kérést, hogy amikor lesznek 
partnerek, tehát ne várjanak rá, de ha lesznek partnerek, akkor viszont legyen 
egyeztetés, legyen szakmai konszenzus. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még. (Jelzésre:) Igen, Gál Péter! 
 
GÁL PÉTER (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm szépen. Gál Péter 

szakmai igazgató, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. Én is csatlakozni szeretnék az 
előttem szólókhoz. Igazából egy szélesebb perspektívából szemlélve köszönettel 
tartozik a szőlő-, borágazat és ezen belül a HNT is mint a szőlő-, borágazat 
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reprezentatív szakmaközi szervezete a magyar állam vezetésének, hogy annyira 
fontosnak tartja a magyar borokat, hogy az országimázs egyik arcának ezt szánja, 
illetve szervezeti szinten is immár két olyan parlamenti albizottság van, amely a bor 
ügyével foglalkozik. És hogy Mártához és Zoltánhoz is csatlakozzam, nagyon 
fontosnak tartjuk azt, hogy Magyarország egy kis ország és egy kis bortermelő ország 
rendkívül változatos borvidékekkel és rendkívül változatos borstílusokkal, a magas 
minőség potenciáljával, de a kicsinységből az is fakad, hogy az erőforrásaink 
meglehetősen korlátozottak, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy koncentráljuk 
az erőforrásainkat, és építsünk a múltban elért eredményekre, illetve egymás 
munkájára. Ezért is szeretném azt kérni, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában, 
valamint a Földművelésügyi Minisztériumban zajló stratégiaalkotási folyamatra is 
legyenek tekintettel akkor, amikor ezt az egyébként rendkívül biztató és a múltban, az 
elmúlt négy évben már bizonyított borkiválasztási rendszert, illetve a magyar 
boroknak a külképviseleteken keresztül történő promócióját folytatja a KKM. Én a 
HNT nevében azt tudom mondani, hogy ehhez természetesen minden szakmai jellegű 
segítséget megadunk, ahogy egyébként már meg is adtunk a múltban – nézek itt 
Helgára –, és várjuk a kapcsolatfelvételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt az államtitkár úrnak visszaadnám a szót, 

szeretném jelezni önöknek – és itt Gál Péterre nézek –, hogy tudomásom szerint az 
utolsó borpromóciós támogatás egyébként ’13. februárjában jött ki miniszteri rendelet 
formájában, amikor is a ’13-14-es, a ’14-15-ös és a ’15-16-os borpiaci évre 1-1 millió 
euró került odaítélésre (Gál Péter: Így van!) projektenként 25 ezer és 250 ezer eurós 
limitekkel.  

 
GÁL PÉTER (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Igen, köszönöm szépen, ez 

valóban így volt, de egyébként tudomásom szerint sajnálatos módon ezt a keretet sem 
használták ki teljes mértékben. Ez egyébként EU-s támogatás, a harmadik 
országokban történő borpromóciónak a támogatása. A jövőben lehetőség lesz EU-s 
pénzek bevonására belpiaci, tehát EU-s piacon történő promócióra is.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. És akkor mielőtt tényleg visszaadnám a szót 

az államtitkár úrnak, a személyes véleményemet mondanám el egészen röviden.  
Én azt látom, hogy itt a bormarketing esetében az a probléma Magyarországon 

vagy Magyarország esetében, hogy van pénz, odarendelt pénz, és hozzá próbálunk 
valamit kitalálni. Azon kellene fordítanunk, és a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
segítségét, a vidékfejlesztési minisztérium segítségét és a szakma segítségét kérni 
abban, hogy alkossunk végre már egy rövid, közép- és hosszú távú, hatékony 
marketinget, amihez pénzt rendelünk. Addig csak úgy vaktában lőjük a pénzt 
valamihez, ami a borról szól, de semmilyen módon nem tudunk rendszert alkotni sem 
időben, sem térben. Úgyhogy én azt javaslom, hogy így, ahogy most Gál Péter úr, 
ahogy Zilai Zoltán úr, ahogy Márta Wille-Baumkauff és egyébként ahogy az 
államtitkár úr is elmondta, szerintem egy ilyen közös együttgondolkodásra kell 
buzdítanunk mindenkit, és tényleg egy kemény szakmai műhelyt kell kialakítanunk. 
Ebben – még egyszer szeretném jelezni –, ahogy az előző négy évben a másik 
albizottság esetében is, a mi albizottságunk minden segítséget meg fog adni.  

Államtitkár úr, öné a szó.  
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Kohut Balázs közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium) válaszai, reflexiói 

KOHUT BALÁZS közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Visszafelé haladnék a válaszokkal, mert a 
legkomolyabb ténylegesen a szakmai vonal, erre talán külön ki kellett volna térnem, 
ezt szerettem volna megemlíteni. A borágazatért, illetve a szőlészetért, a 
hegyközségekért természetesen a Földművelésügyi Minisztérium felel a 
kormányzaton belül, ezt csakis velük közösen lehet – és nagyon köszönöm a 
megjegyzést is, mert abszolút így gondoljuk – majd hosszú távon kialakítani ezt a 
stratégiát. 

Ami a Külgazdasági és Külügyminisztérium stratégiája, az ténylegesen 
pontosan az, mivel én maximális alázattal vagyok nemcsak a borász és a borral, illetve 
a szőlővel foglalkozó emberek és a szakma iránt, az ténylegesen az, hogy mi nem 
építünk szakmai stratégiát, mert ez egy másik tárcának a feladata. Velük maximálisan 
kell egyeztetnünk, és ez így is lesz folyamatosan, hosszú távon.  

Egyetlenegy szakmai stratégiánk van, hogy minőségi magyar bor kerüljön az 
asztalra. Azon túl viszont én mindent a szakmára bízok és elfogadok. Jelen esetben is, 
ezért is szándékosan a borkiválasztás úgy indult, hogy a négy nagy országos 
borszakmai szervezetet, és még mellette kettő másikat is, tehát összesen hat 
szervezetet, akik különböző metszetben, többkörösen az ország összes borászatát és 
hegyközségét lefogják, kértünk fel arra írásban Helgával, hogy ajánljanak 10-10 olyan 
borászatot, abszolút saját szájuk íze szerint, semmilyen megkötése nem volt a 
Külügyminisztériumnak, amiből készítettük, összegyógyítva a külügyes, korábbi évek 
tapasztalata listával azt a szűrést, ami tulajdonképpen az ország 150 olyan borászata 
lett, akit közvetlenül is felkértünk utána, hogy mintákat küldjenek be a vaktesztre. De 
én azt nagyon-nagyon szeretném elkerülni, hogy úgy tűnjön, minthogyha én magam a 
szakmai részében véleményt formálnék, mert én csak egy borszerető ember vagyok, 
és nem is akarok többnek tűnni ennek kapcsán. 

Úgyhogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és minden más olyan szervezet, 
akit akár a tárca kért fel, akár saját maguk arra jelentkeznek, hogy nekünk szakmai 
impulzusokat adjanak, arra maximálisan azt tudom mondani, hogy megköszönjük és 
bele kell építenünk a rendszerbe, mert én különösen, Helga nálam sokkal jobban, de 
én meg be is vallom, hogy egyáltalán nem is értek hozzá, mert én közgazdász vagyok, 
más a szakmám, én egyszerűen csak a minőségi magyar borfogyasztást szeretném az 
eszközeimmel promótálni. 

A promóciós részéhez viszont pont - és ez a büdzséhez is átcsapna - szeretném 
mondani, hogy ténylegesen úgy tűnik - ahogy az elnök úr is említette -, hogy nem a 
pénzen múlik, hanem inkább az ötleten vagy a benne dolgozó emberek lelkesedésén, 
hogy mikor üti meg ez azt az ingerküszöböt, ami tényleg megállíthatatlan folyammá 
alakul egy ilyen programsorozat kapcsán. 

Magát a stratégiaalkotást vagy a bormarketing részét ténylegesen az adott 
szakma művelőire bíznám, az más kérdés, hogy nyilván ha lehetőség van rá, akkor én 
is abba véleményt, ötletet, bármi mást, munkát szeretnék beletenni. Nyilván kell 
hozzá egy alapköltségvetés, ami természetesen, mivel már öt éve vagyok gyakorló 
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, és hiába néhány hete a miniszter úr  - 
megtiszteltetés volt - közigazgatási államtitkárrá nevezett ki, én továbbra is a 
Külügyminisztérium gazdasági vezetőjének tekintem magam, úgyhogy ezért saját 
jogon tudok is számokat is mondani.  

Önöknek ez sokkal többet jelent nyilván, hiszen ismerik a borpiacnak meg a 
szakmának a számait. Csak maga a Külügyminisztérium egész biztos, hogy a jövő 
évben 50 millió forint értékben fog bort vásárolni a kiválasztott nyertes borászok 
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boraiból, másrészről, amit ehhez képest sokkal komolyabb lehetőségnek gondolok, a 
programbüdzsé, ami pont bormarketingra, kulturális programokra, külföldi, és 
nemcsak szakvásárokon, hanem akár dizájnvásárokon vagy kulturális 
rendezvényeken programra, standbérletre, sok minden másra rendelkezésre áll, az 
ennek viszont a sokszorosa. Ugyanis a nagyköveti értekezleten volt először, amikor a 
miniszterelnök úr ezt a szófordulatot használta idén augusztus végén, de ténylegesen 
pont ez a jelenlegi helyzet, hogy most először a rendszerváltás óta a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumnál nemcsak a diplomáciai eszközrendszer, hanem az egyéb 
típusú eszközrendszer is rendelkezésre áll arra, hogy valami nagyon komoly dolgot 
láttassunk Magyarországból a világban. Ugyanis van egy Eximbankunk, aki a 
külpiacra jutását nemcsak a bármilyen típusú gazdasági szereplőnek, hanem 
pontosan a termelőknek, kereskedőknek sok mindenre, külföldi beruházásoknak a 
segítésével, és mindenre felhasználva, finanszírozással tudja segíteni. Az 
Eximbanknak már most jelenleg 190 milliárdos a tőke főösszege, mint állami 
banknak, Szijjártó miniszter úr a nagyköveti értekezleten még államtitkári 
minőségében elmondta, hogy a tervei szerint a külgazdasági feladatokat, illetve a 
magyar termelőknek a külpiacra jutását még a mostanihoz képest is sokkal 
progresszívebben fogja innentől kezdve az Eximbank segíteni. 

Én azt gondolom, hogy többszöröse lesz, több százmilliárd forint lesz, ami 
rendelkezésre áll az Eximbanknál, valódi üzleti típusú befektetéseknek a 
generálására, és ez nem támogatás. Én azt gondolom, és ha ezt szabad itt egyszer 
kimondanom, mint állami szereplő, fontosnak is tartom, hogy támogatással 
ténylegesen akkor kell valamit az államnak megsegítenie, ha maga a szellemiség 
része, meg az anyagi és egyéb erőforrásoknak a nagy része ténylegesen rendelkezésre 
áll, mert különösen a támogatásból megvalósuló dolgok elpukkannak a világba, és 
utána nem lesz fenntartható, üzemeltethető sok minden. 

Így van a vidéki egyetemeinknek óriási nagy PPP-ben épült, sok ingatlana, 
amit nem lehet fűteni, emiatt nem jönnek a hallgatók se, és ez egy ilyen spirális dolog. 

Úgyhogy pont ez a lényeg, hogy itt az üzleti lehetőségeknek van gyakorlatilag 
határtalan tárháza most a Külgazdasági és Külügyminisztérium körül. Van banki 
finanszírozási lehetőség, van egy Nemzeti Kereskedőház Zrt.-nk, aminek a hátán 
kinőve, a miniszter úr konkrétan egy kereskedőház-hálózatot fog most január 1-jétől 
felépíteni. Ez mind a magyar kereskedőknek a külgazdasági és külpiacra jutását fogja 
segíteni. Ezen belül viszont utána a hazai GDP-nek, illetve a bel- és 
külkereskedelemnek a százalékos mértékű növelését is ebben a négyéves ciklusban 
forgalomnövekedésként vállalva a miniszter úr, a miniszterelnök úr számára vállalta. 
Tehát hogy ezt az irányt fogjuk innentől tolni, nem tudom máshogy fogalmazni. 

Van egy HIPA-nk a korábbi HITA-ból átalakulva, egy Nemzeti Befektetési 
Ügynökségünk, aki viszont a Magyarországra irányuló külföldi befektetőknek az itteni 
elhelyezkedését, kvázi letelepedését segíti, és a látszat ellenére ez nemcsak a 
Mercedes, Audi, Suzuki és nemcsak az autógyártókat, meg nemcsak a legnagyobbakat 
jelenti. Szó szerint bárki, aki a magyar piacon valamilyen módon szeretné megvetni a 
lábát, és ez a hazai kereskedelemnek, gazdaságnak, termelőknek valamilyen módon 
segítség, akkor a HIPA-nak például különösen feladata az, hogy kormányzati 
szereplőként a diplomáciai funkcióját is, meg az üzleti tudású funkcióját is 
felhasználva, ezeket a külföldi piacról hozzánk igyekvő gazdasági társaságokat 
beleintegrálja az itteni kereskedelembe, illetve a gazdasági életbe. 

Úgyhogy ennek kapcsán, amit szeretnék mondani, hogy a büdzsé bármi lehet, 
szó szerint. 

Van még egy Balassi Intézetünk is, ami egy évi 5 milliárdos úgymond 
forgalommal működő költségvetési szerv. Ha ennek a saját programköltségvetését 
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nézem, ahová innentől saját jogon bele is szeretnék most már szólni, akkor azt tudom 
mondani, hogy csak kulturális programokra közel egymilliárd forintot fog a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium elkölteni a következő évben, de a kulturális 
program azt is jelenti, hogy fellépők is jönnek, helyszín is lesz, és magyar bor is kerül 
az asztalra. 

Ez az összesítés viszont ténylegesen azt mondja, hogy én most konkrét számot 
nem is akarok, és nem tudnék mondani, de sok milliárd, bizonyos értelemben 
befogadhatatlan, és nem is ez a lényege. 

Amire szeretnék mindenkit biztatni, hogyha van egy személyes jövőképe és 
stratégiája, ha közvetlenül nekünk kell beszélni, akkor mi beszéljünk, ha abban tudok 
segíteni, hogy bármelyik, az eszközrendszerünkből rendelkezésre álló társasággal 
megfelelő szinten őket összeismertessem, akkor olyan módon. A lényeg az, hogy 
kérem, hogy jöjjenek és tervezzék bele. És nemcsak a kereskedelem részére, 
egyébként ez most büszkeség és szintén szeretném kimondani, hogy most először a 
nagyköveteinktől és a diplomatáinktól is a miniszteri és a miniszterelnöki elvárás az, 
hogy üzletet kell hozni. 

A diplomácia szoft módszerekkel operál, ami felé maximális tiszteletet kell 
nekem is és mindenkinek tanúsítani, mert ez egy nagyon komoly, speciális tudás, 
idegen számunkra, magyar emberként idegen kultúrákkal találkozni és ott hosszú 
távon összebarátkozva eredményeket elérni, de itt nem áll meg most a 
Külügyminisztériumnak a feladatköre, hanem egy nagykövet mondta ezt nyáron, 
végül is velősen összefoglalta az új irányt: hozni kell a számokat. Üzletet kell hozni. 

Innentől ezt nem sutyorogva, a kis sarokban, a háttérben intézik a 
diplomatáink, hanem eredménykategória lesz jövőre. El fogjuk venni egyébként 
részben a juttatásaiknak egy részét, és inszentív rendszerrel, komoly - nem 
premizálás, hanem így kapja meg mindenki tulajdonképpen, ha valóban hozza a 
számokat - eredményhez lesz kötve, és mérhetővé fogjuk tenni innentől kezdve a 
misszióinknak a tevékenységét. 

Úgyhogy ha van személyes üzleti jövőképük, vagy akár csak - és ez egyáltalán 
nem „csak” tulajdonképpen, hanem ez egyelőre a fűszer az egészen - az országimázs 
meg a pozitív országkép kapcsán kulturális témában vagy bármilyen módon, 
megjelenési ötletük, javaslataik, akkor én azt mindenképpen tudom vállalni, hogy ezt 
itt a saját eszközrendszereinken belül sínre rakom, és jó eséllyel meg is fog tudni 
jelenni. Ugyanis ténylegesen, ahogy az elnök úr is említette, alapvetően pénz van, 
csak az ötlet meg a jövőkép kell hozzá, és hosszú távú gondolkodás. Nem rövidtávon 
kell nyerni valamivel, hanem ezek 5-10-20-30 éves folyamatok. Fel kell nőni már a 
következő generációnak, aki már erre a rendre jön be, nemcsak az állami 
szolgálatába, hanem ugyanígy, ahogy - és ez rendkívül tiszteletre méltó - a borász 
generációknál teljesen logikus, és gondolom, ez nem is egy erőszak, hanem 
egyszerűen ezt szívja magába minden gyermek, viszi tovább azt a tudást már a 
gyermek, és utána a saját véleményét bele is teszi, hogy a saját életkorának meg 
világlátottságának megfelelően hogyan folytatja az örökséget, amit az apjától átvett. 

Ugyanezt szeretném, hogyha a magyar gazdasági életben is a magunk 
posztjáról, például a Külügyminisztériumból is tudjuk erősíteni. Úgyhogy ez egy óriási 
felelősség, de abban is, hogy ha többek között önök is minél több egyre konkrétabb 
javaslatot fognak tenni, én egy év múlva hozok egy elszámolást, hogy hol tartottunk. 
De csak a szűken vett büdzsé is egy több száz milliós költségvetés lesz, amit konkrétan 
borral, nemcsak a marketinggel, hanem a felvásárlásával, sok minden mással 
kapcsolatban maga a külügyi tárca elköltött, ami, bízom benne, hozza azt a pozitív 
forgalmi tényezőt is a piacon, ami miatt itt az országon belül is megrendül a mostani 
borkereskedelem, amiről most nem véleményt akarok mondani, mert ténylegesen 
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nem értek hozzá, én már az a típus vagyok, aki viszont a polcról leveszi most már 
tudatosan az árut, ez a része érdekel engem, hogy ez minél többször minél jobb 
kedvvel találkozzon, egyszerűen azért, mert a magyar bornak most már méltó helye 
lesz a világban meg nálunk is. Úgyhogy köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Prónay Bence úr, parancsoljon! 

További kérdések, vélemények 

DR. PRÓNAY BENCE borjogász: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy felajánlással 
szerettem volna csak most jelentkezni mint a Borjog- és Bormarketing 
Konferenciának az egyik szervezője, hogy az államtitkár úréknak szeretném 
felajánlani, hogy a következő, tehát a 2015-ös konferenciánkon már a program és a 
misszió eredményeiről beszámolhassanak. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a 
szakma is minél szélesebb körben szerezzen erről tudomást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én közben, ha megengedi, államtitkár úr, 

megkérdezném Gál Péter urat, hogy, ugye, itt beszélgettünk bormarketing-
stratégiáról meg a hozzárendelt pénzekről, és itt visszakanyarodnék egy pillanatra 
Zilai Zoltán úr hozzászólásához, hogy kívánatos lenne, hogy a szakmai egyeztetés 
szigorúan szakmai alapon legyen, s a többi. Én úgy vettem észre egyébként az elmúlt 
négy évben, hogy gyakorlatilag 2010-től ’12-ig mindig arról beszéltünk az albizottsági 
üléseken a különböző szakmai szervezetekkel, hogy most már jó lenne egy 
szakmaközi szervezetet létrehozni, ahol megvan a megfelelő műhely, ahol meg tudjuk 
beszélni a dolgokat, illetve ahol egy stratégiát tudunk akármilyen szempontból 
létrehozni, és lám, a törvényalkotás volt az, aki ezen segített, hiszen a hegyközségi 
törvény által adtunk lehetőséget arra, hogy a szakmaközi szervezet létrejöjjön. Addig 
állandó viták és veszekedések zajlottak, itt pedig gyakorlatilag most lehetőség van a 
hegyközségeken belül arra a bizonyos tanácskozásra, amit Zilai úr mondott. Ezért 
szeretném megkérdezni Gál Péter urat, hogy most a HNT-n belül a szakmaközi 
szervezet létrejöttével létezik-e vagy folyik-e olyan munka, vagy létezik-e egy olyan 
anyag, amely a HNT részéről lefektetett valamit a bormarketing-stratégiát illetően, 
vagy ez még várat magára.  

 
GÁL PÉTER (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm szépen a kérdést. 

Az a helyzet, hogy a szakmaközi szervezeti elismerésünk júniusi megérkezését 
követően azonnal munkának láttunk, azonban a rövid távú piaci helyzet megoldása 
jelenleg elég sok energiánkat elvonta, de ettől függetlenül a stratégiaalkotás 
megkezdődött. Én azt gondolom, hogy az év vége felé, de legkésőbb a jövő év I. 
negyedévében egy olyan anyagot tudunk megmutatni a szélesebb közönség részére is, 
amely már konkrétumokat tartalmaz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor mi is szeretnénk majd az albizottság 

részéről lehetőséget biztosítani arra, hogy a HNT ezt az anyagot bemutassa. 
Gondolom, lesz lehetőség egyfajta társadalmasításra is a szakmán belül (Gál Péter 
bólogat.), ezt nagyon fontosnak tartom.  

Egyéb hozzászólás, észrevétel van-e a vendégeink részéről? (Jelzésre:) Igen, 
Jásdi István úr, parancsoljon! 

 
JÁSDI ISTVÁN (Pannon Bormíves Céh): Örömmel látom, hogy én vagyok a 

legöregebb, és ezért másodszor is szólnék, az előbb csak megköszöntem valamit. Itt 
tulajdonképpen a bormarketing kérdésével kapcsolatban az államtitkár úr is 
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felvetette, hogy Budapesten megindult valamiféle pezsgés a gasztronómiában, a 
borban, ami tényleg érezhető. Ezt a pezsgést a borban ugyan érezzük most már 15-20 
éve, de a gasztronómiában nem nagyon akar ez a budapesti újhullám elérni vidékre, 
és úgy látjuk most már egyre többen, hogy ennek elsősorban képzési, képzettségi okai 
vannak. A legtöbb vidéki étteremben a mai napig nincsen rendes sommelier, a vörös- 
és a fehérboron kívül nem nagyon tudnak választékot kínálni, vagy ha az ember 
megkérdez egy pincért, hogy milyen bort ajánl, akkor azt mondja, hogy ő sört iszik.  

Egyre jobban megismerve az osztrák tapasztalatokat tulajdonképpen nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy legyen olyan szakmai, szellemi központja a bornak és a 
gasztronómiának, mint amilyen az osztrák borakadémia Ruszton, amely laikusok és 
profik számára is egy továbbképző központ, ahol egyrészt népszerűsítik az osztrák 
borokat, másrészt népszerűsítik azt az életérzést, azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy 
átlépjünk ebből a poszt-kádári gasztronómiából valamibe, amire kíváncsi a világ, 
kíváncsi Amerika. Ahogy ez megindul Budapesten, úgy meg kellene indulnia ennek 
vidéken is. Ez önmagában még csak nem is… Nyilvánvalóan források is kellenek 
hozzá, de ez önmagában is forrás, tehát ahogy elnéztem Ruszton, ez, ha jól csinálják, 
akkor nagyon vonzó lehet, és az országmarketing, az országimázs szempontjából is 
kiemelkedő, fontos pont lehet, egy olyan hely, ahol bemutatják az országot, 
bemutatják az ország gasztronómiáját és megtanítják arra, amitől magyar a konyha és 
magyarok a borok. A HNT-vel, az új HNT-vel természetesen nagyon szoros a 
kapcsolatunk, és támogatjuk is a HNT munkáját, de úgy érzem, hogy a 
bormarketingben, ha valahonnét indulunk, akkor ennek a szellemi központnak a 
megteremtése az, amiből el kellene indulni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt az államtitkár úrnak újból megadnám a 

lehetőséget, hogy reflektáljon, azért én itt a gasztronómiát említve, ahogy Jásdi István 
említette a gasztronómiát –kérném szépen Jásdi urat, hogy kapcsolja ki a mikrofonját 
(Megtörténik.), köszönöm –, Pintér Katalinra, az Onyx Étterem vezetőjére néztem, 
aki nagyon sok sikert hozott már a magyar gasztronómiának, és picit furcsán néztünk 
egymásra. Az államtitkár úr felé lenne az a kérdésem már most, mielőtt meg 
szeretném kérni Pintér Katalint, hogy mondja el a véleményét erről, hogy egyébként 
ebben az egész stratégiában a magyar gasztronómia bevonása tervbe van-e véve, mert 
szerintem ez egy nagyon üdvös és illő dolog lehetne, már csak azért is, mert látjuk azt, 
hogy a magyar gasztronómia, a magyar étteremkultúra, a magyar séfek az elmúlt 
években olyan sikereket érnek el, és olyan folyamatos magas minőséget képviselő 
munka zajlik az éttermekben, amely rendkívül boldoggá tesz minket akár 
fogyasztóként, akár pedig az adott éttermekbe szállító borászként, és ha jól tudom – 
és ebben talán megerősít Pintér Katalin –, Magyarország előtt egy hatalmas lehetőség 
van 2016-ban. Nem tudom, hogy titkot árulok-e el, nem szeretnék többet mondani, 
arra szeretném megkérni Pintér Katalint, hogy mondjon erről egy pár szót, és mondja 
el a véleményét egyébként a magyar gasztronómia szerepéről ebben az egész mai 
tanácskozásban. Tessék! 

 
PINTÉR KATALIN (Onyx Étterem): Köszönöm szépen a megkérést, mert 

tulajdonképpen nem szólaltam volna meg, azt gondolom, hogy ez a mai nap a borról 
szól, a gyönyörű magyar borról, és ez egy éppen elég nagy falat ahhoz, hogy akár 
napokat tudjunk róla beszélni, hogy hogyan lehet ezt jól és ügyesen és sokkal jobban 
csinálni, mint ahogy eddig csináltuk. Borzasztóan örülök annak, amit magától 
hallottam, egyrészt emocionális oldalról is, és engedje meg, hogy mint nő bátran 
mondjam azt, hogy ez gyönyörű, hogy valaki végre emocionálisan is mögé tud állni 
egy ilyen fantasztikus dolognak, mint a magyar bor. Másrészt nyilvánvaló, hogy 
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racionális oldala is van, annak meg azért örülök, mert az ennyit jelent 
mindnyájunknak, és ez mindenkinek hasznos.  

Akkor nézzük a gasztronómiát nagyon-nagyon röviden! Jásdi Pistának sajnos 
igaza van, hogy még nem az igazi a magyar gasztronómia, de maradjunk annyiban, 
hogy ezt olyan 5-7 éve kezdtük el – a borászok elkezdték 25 éve, és most tartanak 
valahol. A gasztronómiának kell még egy-két év, hogy megközelítsék azt a szintet, 
ahol a borászat már valahol tart. Remélem, hogy nem fog igénybe venni további húsz 
évet, hogy a magyar gasztronómia is eljusson egy egész gyönyörű magaslatra, 
merthogy azért már valahol tartunk. Tehát tényleg van top-gasztronómia 
Magyarországon, van két tucat, legalább két tucat olyan étterem, amelyik a világ 
bármelyik táján megállja a helyét, és igazán gyönyörű teljesítményt produkál. 

Néhány étterem vidéken is van hála istennek. Itt beszélhetünk a vidéki 
éttermiségekről, akik egyre szebbet, egyre jobbat csinálnak, de tudják, a gasztronómia 
olyan, nagyon hasonlóan a borászathoz, ami a szőlőben dől el, a gasztronómia az a 
mezőgazdaságban dől el, és ma Magyarországon ott még sok a tennivaló. 

Addig, amíg el kell szaladnunk Párizsba tisztességes kapirgálós csirkéért, addig 
szomorú a helyzet. Remélem, hogy egyre kevesebbszer kell elszaladni. Nagyon-
nagyon komolyan alakul a helyzet az elmúlt években, javul, tehát egyszerűen javul a 
helyzet. De természetesen türelmetlenek vagyunk, mert a javulás léptéke nem 
elegendő. Tehát úgy érezzük, hogy még mindig nincs csak egy helyen gyönyörű 
bárány, még mindig nincs, csak egy helyen gyönyörű nyúl. Tehát egy csomó olyan 
van, amit még javítani kell, és muszáj megvárni, amíg a mezőgazdaság, az igényes, 
nem a nagyüzemi, hanem az igazán igényes mezőgazdaság felnő oda, hogy a teljes 
magyar gasztronómiát és a teljes magyar lakosságot is el tudja látni igényes 
termékekkel. 

Alakul, én úgy gondolom, hogy egy picit lassan, de hát a diófát is az ember az 
unokájának ülteti. De remélem, hogy nem kell megvárni egy diófa életét, hogy ez 
rendben legyen. 

A gasztronómia helyzetéről és szépségéről csak annyit, amit említettél, hogy 
nagyon nagy sikereket értünk el a nemzetközi Bocuse-versenyen, ez a gasztronómia 
olimpiája, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Tehát ez egy tényleg nagyon-nagyon 
komoly színvonalú nemzetközi verseny, amit természetesen a franciák indítottak el, 
hiszen elvitathatatlanul ebben fantasztikusak, mármint a gasztronómiában is, és 
ebben mi, magyarok az első szereplésünk ellenére, amikor először szerepeltünk és 
gyönyörű eredményt értünk el, az elődöntőben 9., a döntőben 10. helyet értünk el, 
most a következő versenyzőnk ugyanilyen pozíciókat fogott meg. Tehát indulunk a 
világversenyen is, és 2016-ban Magyarországon lesz a világdöntő. Ez egy fantasztikus 
lehetőség. 

Tehát ez tényleg olyan lehetőség az országnak, ahol nemcsak a gasztronómiát, 
nemcsak a bort, hanem az alapanyagot is meg lehet mutatni, hiszen a felkészülő 
országok - 24-en vannak - Magyarországról fogják vásárolni azokat az alapanyagokat, 
amelyekkel felkészülnek. Tehát ezek a kulcs-alapanyagok erre a versenyre. Ez azt 
jelenti, hogy bizonyos termelőknek folyamatosan lehetősége és kötelezettsége lesz 
arra, hogy ezeket az alapanyagokat elküldjék ebbe a 24 országba, hogy ezt 
megismerjék, használják, és ha jól tudják használni, akkor nemcsak fél évig, hanem 
sokkal hosszabban tudják használni. Tehát vevővé is válhat ez az ország. 

Nyilvánvaló, hogy ennek a hátán nemcsak a gasztronómia, nemcsak az 
országmarketing, hanem a mezőgazdaság, sőt elsősorban a mezőgazdaság az, amelyik 
tudna profitálni vagy hosszú távon tud profitálni. 

Halad a gasztronómia, jó úton halad. Amiben nagyon sokat kell tenni, az az 
oktatás - az is elhangzott itt, nem is tudom, ki beszélt erről - és az oktatási központ. A 



 

 

25 

 

fejeket kell átrakni. Tehát csak egy példát még, egy rövid példát engedjenek meg 
nekem: én idestova 15 éve csinálom a Gerbeaud-t, és amikor én odakerültem, 
fantasztikus, csodálatos cukrászemberekkel találkoztam, akik 30-40-50 éve ott 
dolgoznak, régi receptekkel, és lenyűgöző emberek, és az ’50-es, ’60-as években is a 
semmiből csináltak csodát, mert nem volt tisztességes vaj, nem volt tisztességes liszt, 
nem volt tisztességes csokoládé. Tehát olyan dolgok voltak, ami nem volt az igazi.  

És akkor kihoztak valami fantasztikusat. De erre, 2010-ben nem lehet már 
büszke senki. Tehát ma mindent át kell csavarozni, más alapanyag van, más 
technológia van, és 30 év után egy emberhez odaállni, hogy „hát, tetszik tudni, eddig 
ez fantasztikus volt, de ez holnaptól nem jó”. Tehát nagyon-nagyon átállítani az 
agyakat. És az a baj, hogy ez a filozófia, ez a tudás van még a gasztronómiai 
tankönyvekben, az iskolákban, tehát az oktatókat sem tudtuk még képezni. 

Nagyon örülök, a külügy szakácsai nálunk is tanulnak évek óta. Tehát ezek 
nagyon jó dolgok. Mi több mint 5 éve nyitottuk Tokióban az első üzletünket, és 
érezzük, hogy minden nap többen jönnek. Most már követelik a magyar borokat a 
tokiói üzletben, tehát haladunk, csak lassan. Sok tennivalónk van, de azt hiszem, 
gyönyörű munkánk van ezzel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezt az értékes hozzászólást. Azt hiszem, hogy meg is 

kaptuk az alaphangot a következő ülésünkre, ahol esetleg a gasztronómiával, akár a 
borászattal kapcsolatos, a mezőgazdasággal kapcsolatos szakképzés problémáiról 
beszélgessünk, és még van jó néhány olyan dolog, amiről szeretnénk az albizottság 
működésén belül beszélni, hiszen ahogy az elején említettem, a 12 ponttal 
kapcsolatban még sok adósságunk van. Gondoljunk csak arra, hogy még mindig 
rendkívüli adminisztratív teher sújtja akár a borászatot, akár a gasztronómiát. Még 
mindig úgy érezzük, hogy mi vagyunk a hatóságért, nem pedig fordítva. Még mindig 
ilyen hatóságízű a dolog, és sokat beszélgetve borász kollégákkal, tényleg lehet 
javítani ezen a helyzeten. Nem kell állandóan mindenféle embereknek azt mondani, 
hogy de hát az Európai Unióban így van, mert ezt Ausztriában, Olaszországban, 
Németországban nem így gondolják. Legyen ez gasztronómia, legyen ez borászat. 

Tehát amikor a kreativitást ölik meg, amikor az alkotószellemet ölik meg 
kockafejű hivatalnokok, akkor ott igen nagy problémák vannak, és ezt csak együttes 
erővel tudjuk meggátolni, illetve ezen változtatni. 

De hogyha már sikerült szóra bírnunk Pintér Katalint, és elmondta a 
gasztronómia jelenlegi állapotát, akkor engedje meg, államtitkár úr, hogy elmondjam 
és javasoljam azt, hogy mindezek után feltétlenül javaslom azt, hogy a magyar 
csúcsgasztronómiát ezekben a külföldi promóciókban a Külügyminisztérium - 
amennyiben a büdzsé megengedi, és amennyiben látjuk, hogy szándék van erre, 
lehetőség van - olyan válogatottakból rakja össze, hozza össze fiatal borászok, és fiatal 
- minőségről beszélünk - gasztronómusok, séfek részéről, amelyek feltétlenül egy 
olyan párosítást adnának, amelyekre még jobban odafigyelne a külföldi közvélemény, 
bárhol, bármilyen módon mutatja be a Külügyminisztérium a magyar országimázst. 
Államtitkár úr, öné a szó! 

Kohut Balázs közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium) további válaszai 

KOHUT BALÁZS közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Azt szeretném ennek kapcsán mondani, 
hogy amikor a magyar gasztronómiáról beszélünk, és én most szintén olyan dologról 
mondok ítéletet, ahol felhasználó vagyok, úgyhogy elnézést, hogyha ez nem szakszerű 
lesz, de mindig akaratlanul csak az a része merül fel, ami a csúcs vagy a top. De pont a 
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lényeg az lenne, hogy az utca emberét megtanítsuk, hogy legyen arra igénye, hogy ne 
fehér, koszos, Flair-székes, étteremnek nevezett helyen megkajáljon, 15 perc alatt 
telepakolja gyomrát és továbbmenjen, hanem szép, terített asztalnál, normális 
körülmények között, tisztességes magyar ételeket egyen. És sokszor az érték 
szerintem, mint ahogy érték, ha valaki tudja tömöríteni a mondanivalóját, mert ez egy 
szellemi szint szerintem, ugyanúgy érték visszatérni az egyszerűséghez meg az 
egyszerű világhoz. 

A tradicionális magyar gasztronómiának rengeteg olyan értéke van, amit ha 
minőségi módon és vizuális ingerrel és kellő figyelemmel újra visszahozunk a világba, 
ez magyar specialitás lehet, egy csomó minden. Nekem, hogy egy személyes példát 
mondjak, az egyik unokatestvérem most elköltözött Új-Zélandra egy fél évvel ezelőtt, 
a déli szigeten nyitott egy magyar pékséget, soha életében nem foglalkozott ezzel, de 
elkezdett kakaós csigákat és túrós táskákat sütni, és meg vannak érte őrülve az új-
zélandiak, mert lehet, hogy semmit nem tudtak Magyarországról, de ez új nekik, és 
minőségi, és követelik a minőséget. 

Nálunk, az országban ebben még szerintem nem is egy, hanem két 
emberöltőnek el kell telnie, fel kell nőnie annak a generációnak, akinek már bármit is 
csinál a világban, arra van igénye, hogy minőségi dolgot vegyen igénybe. Ugyanis a 
minőségi az nem kötelezően drága, és a gasztronómia kapcsán, ami meg úgymond az 
államtitkári élményem, én öt éve egyszerűen nem jutottam el oda, lehet, hogy a mai 
nap lesz akár ez, egy olyan magyar étteremhez vagy séfhez, aki egy tisztességes 
magyar étlapot nekem össze tudott volna rakni, aminek kapcsán én odaadom 
bármelyik minisztériumi szakácsnak, és azt mondom, hogy ezt kell megcsinálni. 

Mindenki mindig libamás-terrine-s, nem tudom, milyen, a felét nem értem 
típusú ételre gondol, hogy ez most, hát külföldiek is jönnek, akkor valami komoly 
dolgot csináljunk. Nyilván így jobban ki is lehet számlázni a napidíjat meg egy csomó 
mindent, de tisztességes magyar ételeket, olyan módon, ahogy persze, a világban 
bárki megszokta, normális vizuális ingerekkel is megáldva, jó minőségben tegyen le 
az asztalra, ez szintén egy szellemi színvonal. 

Úgyhogy ha ebben kaphatunk segítséget, maximálisan nyitott kapukat 
döngetne bárki szó szerint ebben, mert ez szintén egy szegénysége most jelen esetben 
nemcsak a magyar államnak, hanem bárkinek, aki bizonyos értelemben 
vendéglátással foglalkozik. Ugyanis nekem a saját tapasztalatom az, hogy maximum 
10 százaléka az ország éttermeinek vagy vendéglátó helyeinek, ahol van igény mind a 
két oldalról, vevőben is, meg az eladóban is. Az ócska kávét, amihez még én is értek 
ennyit, nem vagyok barista, de szintén érdekel ez a világ, a zaccnak az alját, mert 
kétszer lefőzték, ugyanúgy megissza és kifizeti az ember és szintén nem érdekli, mert 
nincs rá igénye, mint aki odaadja, és megvonja a vállát, hogy hát, majd jön másik 
vendég, mit érdekel ez engem. De hosszú távon kell gondolkodni, és Magyarország 
ettől lesz érdekes és hosszú távon ezért jönnek ide az emberek, hogyha itt minőségi 
szolgáltatásokat adunk. 

Egyetlenegy példát, és tényleg nem szeretném az időt rabolni, szeretnék még 
annak kapcsán mondani, saját élményem: nemrég találkoztam egy spanyol 
házaspárral, akik rendkívül nagy, komoly vörösbor-rajongók, egész életükben a 
spanyol vörösborokkal költöztek mindenhová a világban. Mintegy fél óra beszélgetés 
után, kérték a segítségemet, nem mintha hozzáértő lennék, de hogy ajánljak jó 
minőségű magyar vörösborokat, mert első alkalommal járnak az országban. Vettem 
egy nagy levegőt és mondtam nekik, hogy azt, ugye tudják, hogy Magyarország, ugyan 
vannak nagyon jó vörösboraink, de azért jelentős mértékben híres a fehérborairól. 
Igen, köszönik, de őket ez annyira nem érdekli. Aztán elkezdtünk beszélgetni arról, 
hogy ismerik-e az Ezerjót, ismerik-e a Juhfarkot, erről egy-két érdekes hétköznapi 
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történetet. Nyilván nem tudok velük cukorfokról meg egyéb dolgokról beszélgetni, az 
az önök szakmája, én életérzéseket mondtam, és megkóstolták. És utána szerintem 
televásárolták az autójukat, hogy ez egy magyar kaland, milyen érdekes, akkor ők 
kóstolgatják ezt a szállodában. 

És igazából, amit én szeretnék minden dologban bátorítani, az a gasztronómia, 
a borkereskedelem, a vendéglátás és bármi, az a vizuális kultúránknak ugyanúgy 
része kell hogy legyen, hogy minőségi dolgot csináljunk, és ha lehet, akkor 
egyszerűsítsünk. 

Úgyhogy én minden ilyen típusú javaslatot, segítséget megköszönök. A 
minisztérium biztos, hogy ebbe az irányba fog mozdulni. Ez ügyben még nincsenek 
igazi partnereink, az az igazság, és hátha kerül valaki olyan, aki ebben is tud nekünk 
segíteni, hogy az asztalra milyen módon és mi kerüljön a bor mellé. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr szigorú időbeosztását figyelembe 

véve, még akkor egy kérdéskörre van időnk. Először tessék, nevet és céget kérnénk 
szépen. 

A kérdések, vélemények utolsó köre 

POLLÓK LÁSZLÓ (Magyar Gasztronómiai Egyesület): Köszönöm szépen. 
Pollók László vagyok, a Gasztronómiai Egyesületnek a tagja. Nyitott kapukat dönget a 
minisztérium. Idén is boldog örömmel vállaljuk a szakácsoknak a továbbképzését, 
képzését, segítését. Boldog örömmel vállaljuk egy olyan szakácskönyvnek az 
összeállítását, receptekkel ellátva, amire államtitkár úr célzott itt. Tehát ennek semmi 
akadálya nincs, csak kérjék, és boldog örömmel csináljuk, ingyen, bérmentve, 
költségmentesen. 

Két dologra reflektálnék még, illetve háromra nagyon röviden, mert tényleg 
nagyon megy az idő. A borászat sokkal jobb helyzetben van, mint a gasztronómia 
véleményünk szerint. Tehát itt egy kicsit én túl optimistának és túl szépnek láttam ezt 
a képet. Ha magunk között vagyunk, így szűk négyszemközt, akkor azért 
megállapíthatjuk azt, hogy a magyar éttermeknek a 98 százaléka katasztrofális 
színvonalon produkál, tehát a 10 százalék az valami paradicsomi állapot lenne. Tehát 
talán majd 100-200 év múlva lesz 10 százalék. 

Tehát ha a nemrég megjelent Gault & Millau Kalauz megnyitóján elhangzott 
számokat megnézzük, akkor most már Magyarországon 100-110 között van azoknak 
az éttermeknek a száma, amit a Kalauz ajánl. De sajnos, Magyarországon 15 ezer 
étterem van jelenleg még, ez a szám nagyon drámaian fog csökkenni az elkövetkező 
egy évben, és ebből a 15 ezer étteremből 14 ezer 800 gyakorlatilag értékelhetetlen 
produktumot nyújt.  

Ugyanakkor a másik nagy probléma, ami egyéb szempontból is probléma 
Magyarországon, ez a szörnyű Budapest-túlsúly. Vidéken a helyzet, ahogy Jásdi úr 
említette, botrányos. Tényleg nem lehet szavakat találni, tehát az a kétszer lefőzött 
zaccos kávé, ez még az enyhe kifejezések, de hogy 300 tételes a legnagyobb magyar 
étlap, amivel találkoztunk, tapasztalataink szerint, hát gondolják el, egy vidéki 
étteremben 300 tétel, amit frissen, azonnal kiszolgálnak az embernek, ahelyett, hogy 
8 lenne. 

Az oktatásunk valami egészen botrányosan kontraproduktív és rossz. Ezt 
legjobban az oktatók mondják, hogy mennyire borzalmasan rossz. Ma délután 
egyébként e tárgyban lesz egy értekezlet, amin az egyesület részt vesz.  

Tehát sokkal nagyobb a problémahalmaz, mint azt gondoljuk, a 
gasztronómiában. A borászat paradicsomi állapotban van az éttermekhez viszonyítva. 
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Itt már gazdasági kérdések, áfa, adózás, adminisztráció is felmerül, de gondolom, 
majd a következő hónapban jobban meg lehet beszélni ezt a kérdést. 

Igazán a mondanivalóm lényege az volt, hogy boldog örömmel továbbra is 
fennáll a segítőkészségünk. 

A másik pedig: a legfontosabb megjegyzést te tetted, Zsolt, ma, ezen az ülésen, 
hogy először legyen egy koncepció, stratégia, aztán a pénz, mert mindenhol sajnos, 
fordítva van. Ergo: szórjuk a pénzt szanaszét, lásd szakácsoktatás Magyarországon, 
110-valahány helyen folyik még most is szakácsoktatás Magyarországon. 110-
valahány helyen. Borzalmas! Teljesen kontraproduktív és pénzkidobás! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Zoltánt láttam jelentkezni. Parancsolj! 
 
DEMETER ZOLTÁN (Demeter Zoltán Pincészet - Tokaj): Köszönöm szépen. 

Demeter Zoltán vagyok Tokajból. Én magántermelő vagyok, nekem tulajdonképpen 
egy percen belül kell olyan döntéseket hoznom, amelyek helyesek, legalábbis 
amelyeket annak vélek, mert az egész életemet befolyásolja. 

Tehát én próbálnék úgymond nem vizionálni. Egy kicsit vitába kelni azzal, 
hogy nemcsak potenciális nagy bortermő helyeink vannak, hanem már potenciális 
nagy boraink is vannak. Ezeket meg kell keresni, és nagyon jó volt hallgatni az 
államtitkár úr szavait, hogy hogyan fordulnak a borkiválasztáshoz, hogy bevonnak 
külföldi véleményezőket, amit én nagyon melegen támogatok. Sőt, a létszámukat 
szerintem növelni kell. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tisztelem a magyar 
hozzáértést, de azért azzal tisztában kell lennünk, hogy 50 vagy 100 éve ki vagyunk 
szorulva a világ körfolyamatából, a bortérképről, és vannak, akik ezt sokkal tisztábban 
látják, és nem árt tőlük tanulni és figyelni a véleményüket, és esetlegesen egy ilyen 
fontos helyen, pozícióban, megjelenési pontnál hozzájuk egy kicsit igazodni 

Nekem szakmailag nagy szerencsém, illetve nagy elismerés, hogy két nagyon 
fontos országban képviselik a boraimat, vagy főleg inkább városban: az egyik Párizs, a 
másik London, ahová éves szinten többször kell kimennem és borbemutatót 
tartanom, és látom a magyar borhoz való viszonyt, hozzáállást. 

Szerintem nem árulok el titkot, vagy legalábbis ez nekem teljesen tiszta kép az 
elmúlt évek során, hogy a magyar borról az az általános vélemény, hogy az egy olcsó 
bor, tehát hogy nem lehet drága pontosabban. Igazából akármilyen jó bort tesz az 
ember az asztalra, mivelhogy az magyar, nem tudják elfogadni, hogy az 
valamilyenfajta komolyabb európai szintű árat képviseljen. 

Mindig éreztem annak a hiányát, hogy valahol a háttérben egy magyarországi 
megjelenés, egy magyarországi olyan pozitív imázs, ami egyáltalán nem hozza ezt a 
fajta érzést, a sommelier-k vagy a szakírók, de inkább a sommelier-k, mert ők 
óvatosak, ők ott vannak a helyszínen, ők ott állnak az asztal mellett és nekik 
magyarázni kell, egy hiteles információ alapján, egy hiteles borral.  

Úgyhogy ebben nagyon-nagyon sokat tudna tenni a Külügyminisztérium a 
külképviseleteknek a bevonásával véleményem szerint, hogy ezt a hiányosságot, amit 
nem nekem kellene, mint magánembernek pótolni, hanem eleve ott megjelenne, és 
kézenfekvő lenne, hogy a magyar bort hová helyezzük el. 

Ezért óriási öröm számomra, hogy azt hallom, hogy ennek igazából anyagi 
korlátai nem léteznek. Ezért egy személyes, úgymond magyar vállalkozói javaslatot 
szeretnék tenni ezekből a külföldi tapasztalatokból levonva, hogy akkor használják ezt 
a lehetőséget, és azokat a borokat helyezzék előtérbe, amelyek tényleg ebben a nagy 
bor kategóriában vannak, mert az esélyeink nagyon szűkösek, nagyon vékony sávon 
mozognak időben és térben. Én azt mondom, hogy olyan borokat kell mutatni a 
világnak, amitől azonnal térdre esnek a gyönyörűségtől, és leküzdik, lepörgetik azt a 
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száz év elmaradást, amit sajnos, mindannyian élünk, akik ezzel a lehetőséggel bírnak, 
hogy találkoznak úgy emberekkel, sommelier-kkel, egy méteres közelségből, illetve 
olyan vevőkkel, akiknek nem meglepő 30 ezer forintot fizetni egy palack borért. Erre 
a fajta támogatottságra nagy szükség lenne. 

Ennek nagyon fontos része még egy gondolat, hogy a külképviseleteknek a 
képzése, illetve a magyar borban való képbe helyezése, hogy az tényleg teljesen 
logikus legyen, tiszta, jól érthető, hiszen tudom, hogy mennyire messziről futunk neki 
ennek a dolognak. Tehát csak egy gondolattal zárom: amivel a fekete hangulatot egy 
kicsit eloszlatom, hogy több logikát tartalmazzon, mint mondjuk itt, Magyarország 
első számú házában a lift. Amikor jöttünk fel, akkor a meghívó alapján főemelet volt a 
címzés, és a liftben három kategória van: azt hiszem, 0, FE és 1. Természetesen a 
főemelethez az FE-t nyomtuk meg, menet közben tudtuk meg, hogy ez félemelet.  

Tehát ennél sokkal több logikát javaslok, illetve kívánok ezeknek a 
külképviseleteknek a környezetében, tehát ne az legyen, hogy egy oldalt elolvasnak 
ebből a kis könyvből vagy füzetből, és utána félreteszik, ahogy felkészülnek egy 
bizonyos vizsgára, hanem érdeklődéssel olvassák végig és ezt a 20 év lemaradást 
hozzák be, és akkor meglesz talán az a fajta képviselet, hogy amikor kimegyünk 
külföldre, akkor nem úgy várnak minket, hogy Magyarország? Akkor helyezzük el a 
térképen, ez akár Európában belül is így van. Merthogy Tokajt feltétlenül el kell 
helyezni a térképen, ezek napi tapasztalatok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Utolsóként megadom a szót kellő tisztelettel 

Gaálné Király Enikőnek, a Tokaj Kereskedőház képviseletében, és utána zárszóként 
pedig államtitkár úr, öné a szó. Tessék! 

 
GAÁLNÉ KIRÁLY ENIKŐ (Tokaj Kereskedőház Zrt.): Tisztelt Elnök Úr! 

Kedves Egybegyűltek! A magam, illetve a Tokaj Kereskedőház Zrt. nevében, és úgy 
gondolom, hogy az egész borásztársadalom nevében köszönetet mondunk a 
Külügyminisztérium kezdeményezéseiért, elsősorban nyilván a Carton Hungaricum 
programért, illetve mindazokért az új elképzelésekért és tervekért, amelyek itt 
elhangzottak az államtitkár úrtól. 

Ami viszont úgy gondolom, hogy létfontosságú, mindazonáltal, hogy alkotjuk a 
stratégiát és hosszú távra tervezgetünk, hogy itt azonnali akciótervre van szükség. 

Tehát elmúlt valóban az a huszon-egynéhány év, ami alatt körbenéztünk, 
jártuk a világot, felmértük a helyzetünket, de most már tényleg tenni kell valamit. 
Tehát a „haladunk, de lassan”, azt hiszem, hogy ez a kijelentés most már véget kell 
hogy érjen.  

Itt sok gondolat elhangzott, csak össze kell pakolnunk ezt a három dolgot, ami 
itt történik. Tehát a gasztronómiai olimpiát, azt, hogy lesz egy grand superior bor 
kategória, ami odakerül arra a nem tudom, hány kiválasztott külképviseletre, ahol a 
legmagasabb rangú állami vezetőink fognak megjelenni és vacsorákat adni. Hogy ezt 
gyúrjuk össze, és kezdjük el megismertetni ezen a grand superior kategórián keresztül 
a külképviseleteken a magyar borászatot. Aztán ha a felső bor kategóriát, amire 
tényleg a legbüszkébbek vagyunk, sikerül bemutatni és ezt az ottani közönség tényleg 
értékeli, akkor majd tudunk mindig egy szinttel lejjebb menni, és eljutunk majd 
ahhoz, hogy tényleg a nagy tömegtermelésű boraink is ismertté válnak. De kezdjük 
végre el, én ennyit szeretnék csak kérni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr, öné a zárszó! 
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Kohut Balázs közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium) zárszava 

KOHUT BALÁZS közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A zárszó kapcsán én a 
kitekintésről szeretnék pont beszélni önöknek, és ez ráhúz egy lapot arra, amit idáig 
mondtam, de így van igazán értelme. Csak pont az azonnaliságot - és nagyon 
köszönöm, hogy említette - szeretném ezzel érzékeltetni. 

Az a tervem innentől kezdve, és ez a következő mondjuk három évben, ami 
még így minimum ebből a ciklusból rendelkezésre áll, azt gondolom, hogy vastagon 
segíti is azt, hogy ezt meg tudjam valósítani, a Balassi kulturális intézményeknek az 
intézményhálózata nemcsak Európa, hanem szó szerint világszerte több helyen - 
közel 28-29 helyen vagyunk jelen a világban - kulturális intézeteket jelent. Én már a 
KIM-es időkben is ezt elkezdtem, úgyhogy valahol már tart ez a munka, hogy minden 
kulturális intézetben valamilyen gasztronómiai élményt nyújtó vendéglátó egység 
valamilyen módon megjelenhessen. Nyilván ez kényes kérdés, meg magam is ezzel 
szerintem sok érdekre rá fogok lépni különösen ezentúl, de azt nem tudom mondani, 
hogy nem érdekel, mert ez nem így van, hanem inkább a legjobb tudásom szerint 
szeretném, hogy ebből valami jó példával járjak elöl. Hogy néhány konkrétumot 
mondjak: Zágrábban, ami Horvátország kulturális fővárosa, Zágráb központjában egy 
idén januárban megnyitott kulturális intézetnek a teljes alsó szintje várja, hogy egy 
magyar borbár megnyithasson. Most már az engedélyezési rész van. 

Belgrádba megyek két hét múlva meglátogatni a kulturális intézetet, a 
miniszterelnök úr néhány héttel ezelőtt adta át, egy komplett magyar étterem várja 
végre, hogy valaki birtokba vegye, és ott magyar ételeket meg magyar borokat 
mutasson meg a szerbeknek. 

Ugyanígy Berlinben két héttel ezelőtt már meg is nyílt a berlini kulturális 
intézetben egy magyar étterem. Én még nem jártam ott, de tudomásom szerint 
többek között a borbár elsősorban az egésznek az arculata, és a magyar boroknak a 
promóciója az ott lévő vállalkozónak az egyik fő szempontja. 

Rómában, a Via Giulia 8-ban van egy gyönyörű épületünk. Sajnos, eddig 
annyira béna volt a magyar állam, hogy Róma közepén egy borbárt és kávézót 
képtelen volt megnyitni. Ezt én át fogom ütni a rendszeren és meg fogjuk nyitni. 

A londoni nagykövettel konkrétan arról beszélgettünk, és december elején 
megyek is ki hozzá, mert kiválasztotta London belvárosában a helyszínt, hogy 
konkrétan a magyar államnak egy komplett utcát ki kellene bérelnie. Nem egy magyar 
étterem vagy nem egy magyar kulturális intézet fog megjelenni Londonban, hanem 
lesz egy magyar utca, mint ahogy a kínaiaknak is van utcája, az olaszoknak is, sok 
mindenkinek, és London belvárosában, abszolút posh helyszínen, kibérelünk egy 
komplett üzletsort, ahol utána ilyen üzletlánc-logika szerint a magyar állam 
vállalkozóknak bérbe fogja adni pályázat után. Lesz egy magyar cukrászda, lesz egy 
borbár, lesz egy event hall, ahol kulturális rendezvényeket, hangversenyeket 
csinálunk, meg lesz még egy csomó minden mellette.  

Ugyanezt New York-ban is meg fogom csinálni, ahol kétszer jártam már idén, 
és szintén a kulturális élethez hozzá nem értőként, nem volt nehéz összeraknom, hogy 
a cseheken kívül ez a tíz állam, aki Lengyelországtól mondjuk Macedóniáig a közép-
európai régió körülöttünk, konkrét kulturális diplomáciával, mint épület, nem 
rendelkezik. A Magyar Kulturális Intézet a 26. utcában ennek a szobának egy ötöde 
méretű kis helyiségben van, tök feleslegesen, mert pont New York-ban ez nem 
kulturális diplomácia. Jó szándékú az ott lévő embereknek a jövőképe, de így nem 
lehet megjelenni. Úgyhogy ott konkrétan én arra fogok majd a miniszter úrtól 
felhatalmazást kérni, hogy egy közép-európai kulturális intézetet hozzunk össze, és ha 
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csak mindenki a saját nemzeti ünnepét Lengyelországtól kezdve Csehországon át 
egészen délre, rajtunk keresztül ott fogja megrendezni, az évi minimum 250 estetöltés 
egy ilyen épületben, pont New York-ban, ahol olyan sokszínű a gasztronómiai, a 
kulturális és egyéb élet. 

Úgyhogy ezek a típusú dolgok már itt vannak az ablakban. 
Ami a Carton Hungaricum program kapcsán is felelősségünk most Helgával, 

hogy többek között az ott kiválasztott boroknak, ezeknek a fizikailag - nyilván majd 
meglesz hamarosan a kiválasztása - megnyíló éttermeknek, kávézóknak, 
cukrászdáknak olyan magyar fűszert adjon, ami pont - és nagyon köszönöm ezt az 
előremutató hozzászólást Demeter úrtól - ezt a minőségi, olyan jelenlétet mutatja, 
ami hosszú távú gondolkodással felépíti azt, hogy a magyar bor nem az olcsó bor 
kategória, hanem az inkább valami speciális fűszer a világban. Egyre többen el tudnak 
minket helyezni. 

És ez itt van most már az ablakban, és ezt a hálózatot, ha nem akarnám, és ez 
nem a saját ügyem, akkor is fel fogjuk építeni, én csak katalizálni fogom. Illetve még 
mellette a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel karöltve is, olyan kiválasztást fogunk 
csinálni, amitől én ezt most így hívom magamban, hogy hungaricum shopok is fognak 
nyílni. A magyar közhelyek, amiket ajándéktárgyaknak hívunk szintén országszerte, 
szintén 20-25 évet meg fognak most haladni és modernebb, formatervezett dolgok 
fognak megjelenni, amit egyébként imádni fognak a külföldiek. 

Úgyhogy ténylegesen ez mind itt van az ablakban, és ahogy említette a hölgy is, 
gyúrjuk egybe mindannyiunknak a jövőképét, vágyát, üzleti érdekét, elkötelezettségét. 
Helyszín biztos, hogy van rá, és a világ - eddig is ezer és egy ponton mindannyian 
éreztük - az vágyik ránk. Nem mindenki tudja, de ez meg a marketingnek a szépsége, 
fel kell ébreszteni bennük azt a tudást, hogy mitől érdekes Magyarország. 

Úgyhogy tényleg nem udvariasságból, hanem őszintén mondom, hogy 
bármikor, bármilyen formában, országszerte egyébként alapvetően borvidékeken 
jelen vagyok folyamatosan, magánban is, de állok rendelkezésükre közös 
beszélgetésekre. Helgának pedig munkaköre is ezzel foglalkozni, ugyanis előbb-utóbb 
miniszter úrtól fogok kérni arra felhatalmazást, hogy bornagykövetként hivatalosan is 
a világban a magyar bor ügyét tudja promótálni. 

Elkezdjük a szakmai tárcával is és az összes szervezettel az ezzel kapcsolatos 
konzultációt is. Én ténylegesen semmi mást nem szeretnék, csak felületet adni a 
minőségi magyar bornak, és természetesen a gasztronómiának is, mert önállóan 
semmi nem állja meg a lábát. 

Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem, és bármikor, ha meghívnak, akkor 
eljövök és beszámolok, hogy hol tartunk ezzel a munkával. Köszönöm, elnök úr. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Én köszönöm, államtitkár úr, hogy időt szakított ránk. Szeretném 
megköszönni még egyszer, hogy képviselte a Külügyminisztérium álláspontját az 
adott kérdésben, illetve munkatársai. 

Köszönöm szépen meghívott vendégeinknek, hogy erre az első nyitó ülésünkre 
eljöttek. Szeretném önökkel tudatni, hogy bizonyos időn belül, hiszen mindenkinek 
megvan az elérhetősége, a jegyzőkönyvet el fogjuk önöknek küldeni. Szeretném kérni 
mindazokat, akikben forr a kreativitás és véleményük van, de most itt nem akarták 
vagy nem merték elmondani, hogy kialakítunk egy olyan információs központot, 
ahová az ötletek jönnek. De tényleg most már nem maradhatunk ötlet szintjén, 
hanem el kell indulnunk a közös marketingstratégia szintjén. 

Mi az albizottság részéről teljes mértékben nyitottak vagyunk. Szeretném 
jelezni önöknek, hogy a következő ülésünk novemberben lesz, november hónap 
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közepén, második felében, ahová is a gasztronómia jeles képviselőit, azokat, akik ott 
vannak, nem feltétlenül filozófusokat akarunk meghívni, hanem jó szakembereket, jó 
inasképzőket, és nagy tudású embereket, hogy a gasztronómia dolgairól beszéljünk. 
Szeretném most tolmácsolni mindenkinek, hogy decemberben az albizottságot 
meghívta Mengyi Roland képviselőtársam, Tokajban szeretnénk megrendezni, illetve 
valahol Tokaj környékén egy kihelyezett ülést szeretnénk tartani, és természetesen 
utána januárban folytatjuk majd a munkát. 

Még egyszer: remélem, hogy mindenkiben különböző gondolatokat, ötleteket 
ébresztettünk, amiket én is akkor most plagizálok, gyúrjunk össze azonnal, és még 
egyszer plagizálok: logikusan, és mindannyiunk örömére. 

Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal a mai ülést lezárom. Köszönöm még egyszer 
mindenkinek a részvételt, további szép napot, jó munkát kívánok! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 02 perc) 

  

Tiffán Zsolt  
           az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Molnár Emese és Pavlánszky Éva 
 


