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Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke

Érke ett : 2010 NOV 2 2.

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§ (2) bekezdés értelmében „Mit kíván tenni a Miniszter Úr a marketin g
pénzek elmúlt években történt felhasználásának kivizsgálása érdekében?” címmel írásbel i
kérdést kívánok feltenni Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrnak .

Tisztelt Miniszter Úr !

Rengeteg kompromisszum árán 2007-ben indult útjára a nemzeti bormarketing, amelynek
céljára becslések szerint 2007 . augusztus és 2010 . január között mintegy 1,8 milliárd forintot
fizettek be a hazai árutermelő borászatok a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

számlájára.
Sajnos azonban a szocialista agrártárca a borász szakmai szervezetek többszöri kérésére se m
számolt el a bormarketing pénzek felhasználásával, és tavaly május óta a kifizetésekért felel ős
Agrármarketing Centrum (FVM-AMC) sem tett eleget az "üvegzseb" törvény által
meghatározott közzétételi kötelezettségnek.
A komoly problémák 2009. őszén kezdődtek, amikor a bormarketing programok szakmai
előkészítéséért felelős, a borász szakmai szervezetek tulajdonában lévő Magyar Bormarketin g

Nonprofit Kft nem jutott hozzá a működését biztosító forráshoz, amelyet szintén az FVM-
AMC-nek kellett volna folyósítania. Mivel az ügyben illetékes agrártárca több hónap utá n

sem talált megoldást a vonatkozó szerződés megkötésére, a Bormarketing Kft tulajdonosai ,
saját forrásuk nem lévén, 2009 . decemberi taggyűléseikön végül a Kft felszámolása mellett
döntöttek .
Mindeközben az FVM-AMC közbeszerzési eljárás keretében pályázatot írt ki a korábban a
Bormarketing Kft által végzett feladatok ellátására, amelyen a Bormarketing Kft-ben i s
érdekelt Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, valamint az FVM-AMC közeli IDCM Kft nyújtot t

be ajánlatot . Bár a vonatkozó döntés előkészítésért felelős Bormarketing Bizottság egyik

pályázatot sem találta megfelelőnek, az agrárminiszter mégis eredményt hirdetett, és a
kiállítási installációkkal foglalkozó IDCM Kft-t nevezte meg nyertesként .
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a nagyvállalatokat összefogó Magyar Sző lő- és

Bortermelők Szövetsége az eredményhirdetést követően létrehozta a Közösségi Bormarketing

Kft-t, amelyet azonban a többi szakmai szervezet nem támogatott .
A közbeszerzés nyertese, az IDCM Kft egyáltalán nem foglalkozott a közbeszerzésen elnyert

feladatok végrehajtásával, elérhetőségük, szakmai csapatuk nem ismert, helyette a borászok



nagy része által nem támogatott, egyszemélyes Közösségi Bormarketing Kft . bonyolította a

komoly szakmai hátteret és erőforrásokat igyényl ő munkát .
Bár a borászok nyílt levélben is tiltakoztak, illetve kérték a helyzet kivizsgálását és a forráso k

felhasználásának felfüggesztését, az elmúlt közel négy hónapban nem történt semmi . Áprili s

elején a Közösségi Bormarketing Kft utólag értesítette a borász szakmai szervezeteket arról ,

hogy az agrárminiszter által is jóváhagyott döntés értelmében több mint 750 millió fortinto t

kívánnak elkölteni az FVM-AMC segítségével . Míg a korábbi években az éves akciótervet a
szakmai szervezetek is megvitatták és jóváhagyták, ezúttal az els ő félévre vonatkozó
programtervet csak április elején és utólagosan osztották meg a befizet őket képviselő
szervezetekkel . A Közösségi Bormarketing Kft . azóta beszüntette működését .

Tisztelt Miniszter Úr! Kérdezem :

• Mit kíván tenni a Miniszter Úr a marketing pénzek elmúlt években történ t

felhasználásának kivizsgálása érdekében ?

• Kérem Miniszter Urat, hogy tételesen számoltassa el Közösségi Bormarketing Kft .-t és

az IDCM Kft-t, mire költötték a borászok pénzét .

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2010 . november 19 .

Ti fan Zsolt
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