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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§-a alapján „Megkeseredett a nektár a Hegyalján, azaz már Tokaj-
Hegyalján is minden eladó?" címmel, írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Dr.Németh Imre
,földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter úrhoz

Tisztelt Miniszter úr!

Talán Önnek is ismerősen cseng a verssor : "Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél . ." A
Világörökség részévé avatott Tokaj-Hegyalja nedűje, a borvidék évszázados borkultúrájának
köszönhetően világszerte jegyzett, jól csengő név, igazi hungaricumként pedig nemzeti
kultúránk elválaszthatatlan része . A tokaji szőlőtermesztés és bortermelés családok százainak
ad tisztes munkát egyszersmind tisztes megélhetést . Így volt ez évszázadokon keresztül,
egészen napjainkig, amikor is az MSZP-SZDSZ kormány ígéretéhez híven - bár nem
egyetértésben a nemzettel - rendbe tette a magyar mezőgazdaságot . Merthogy ebben a
Hegyalján nem volt köszönet. A gazdák áldozatos munkával évtizedeken keresztül, bevételük
öt százalékát fordították arra, hogy az egyébként állami tulajdonban lévő és jól működő Tokaj
Kereskedőház bővíthesse felvásárlási, valamint tárolási kapacitását . Az együttműködés jó volt
a gazdáknak, akik így biztosak lehettek abban, hogy terméküket el tudják adni, de jó volt a
Kereskedőháznak is, hiszen így biztos gazdasági háttérrel vihette piacra a kiváló minőségű
tokaji bort. A nektár azonban mára megkeseredett a termelők szájában, hiszen az idei
rekordtermés a tőkén maradhat, mivel a kormány áldásos tevékenységének köszönhetően, a
Tokaj Kereskedőház állami akarat hiányában nem tudja felvásárolni a szőlőt a gazdáktól. Ez
nem mást jelent, mint azt, hogy bár a tokaji bor világszerte keresett kiváló minőségű termék, a
magyar kormány nem lát benne fantáziát . Bem ösztönző programokat, és
munkahelyteremtést ígértek kormányprogramjukban, és ellenkezőképpen cselekednek . Két és
fél év sem volt elég arra, hogy a zárt borvidékre sűrítő-, és lepárló üzemet telepítsenek,
amelyek a szükségesnél alacsonyabb cukorfokú termésből kiváló pezsgőt, vagy
gyümölcslevet, illetve sűrítményt készíthetnének . Versenyképes, exportorientált gazdaságot
hazudnak, miközben ténykedésük eredményeként az idei szüretkor a várható termés
kétharmadának nincs biztos piaca! Mi több, évek óta a Tokaj Kereskedőház magónosításával
riogatják a több ezer termelőt . Csakhogy Miniszter Úr, a Tokaj Kereskedőház
menedzsmentjét nem a magónosításra kellene felkészíteniük, hanem arra, hogy megoldják a
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borvidéken mutatkozó felvásárlási gondokat! Tokaj-Hegyalja se nem Bt . se nem Kft., amely
az üzleti tervükbe illő adásvétel tárgya lehet!

Kérdezem tehát Miniszter úr
1 . Miért kell szétverni a jól működő, mellesleg egy világhíres borvidék termékeit forgalmazó

Tokaj Kereskedőházat? Nyújt-e állami segítséget a Kormány a szőlőfelvásárláshoz?
2. Kinek és miért éri meg tönkretenni a tokaji termelők ezreit, megfosztva őket megélhetésük

forrásától?
3 . Ad-e garanciát arra a Gyurcsány-kormány, hogy állami kézben marad a Tokaj

Kereskedőház?

Miniszter úr válaszát várva, üdvözlettel :

Konez erese
országgyűlési képviselő
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