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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az interpelláció címe: "Azért dolgoznak a gazdák, hogy elfáradjanak?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A zöldszüret utolsó hetében járunk. Ezekben a napokban ér véget a szőlőfürtök éretlen állapotban, 
állami segítséggel, adófizetői forintokból végrehajtott ipari méretű pazarlása. A kormányzat ezzel 
csúcsra járatta a vidékrombolást.

Amikor valamilyen égető problémát vetünk fel itt a Parlamentben, már megszokhattuk, hogy egy 
papírról felolvasott mellébeszéléssel letudják a válaszadást. Ezt a mentalistást azért is tartom 
roppant elfogadhatatlannak, mert mi nem a saját ügyeinket, a saját magunk szórakoztatása miatt 
hozzuk ide, hanem a terepről, a valódi érintettektől hozzuk az üzenetet. Nincs ez másként most sem.
A tőke mellől jövő gondolatok tolmácsolásában meg kell köszönöm Bíró László, Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye közgyűlési tagjának és Farkas Péter Barnabás, Ózd alpolgármesterének a hathatós 
segítségét. Az elmúlt hetekben és még ezekben a napokban is az ország összes borvidékét végig 
látogatva, sok tucat szőlősgazdával beszélve válik egyértelművé, hogy a bor és szőlő problémája, 
valamint annak kezelése kapcsán megbukott a kormány. Remélem azt Önök sem tagadják, hogy a 
zöld fürtök megsemmisítésére elköltött 8,1 millió eurónak jobb helye is lehetett volna. Az EU 
támogatja – mindig is támogatta – a termelői csoportok létrehozását. Európa szerencsésebb fele 
évtizedek óta így működik. A gazdák tulajdonában lévő feldolgozóüzemek, lokális termelői-
értékesítő szervezetek kezelnék hosszútávon is a leghatékonyabban a piaci anomáliákat. A gazdák 
részéről szinte mindenhol, de leghangsúlyosabban talán Orgoványon és Balatonbogláron hangzott 
el ez az igény. Higgyék el, a bogyótermelő nem örömében szedi le az egész éves munkájának 
gyümölcsét éretlenül megalázóan alacsony összegért, ami gyakran az önköltséget sem fedezi. 
Továbbá abba is gondoljunk bele, hogy a zöldszürettel nem ért véget az éves növényvédelem. Az 
értelmetlen pusztítás helyett a forrásokat fejlesztésekre kellett volna fordítani, hogy a szőlő minél 



inkább értéknövelt termékként tudjon megjelenni a piacon, de ne csak a bor irányába. Legyenek 
alternatív feldolgozási lehetőségek: sűrítmény, melyből szőlőlé készülhet vagy korlátlan 
eltarthatósági idejű borpárlatot, szőlőcukrot állíthatnának elő belőle. Az így készült ivólé kiválóan 
használható óvoda, iskolagyümölcs programban, kórházakban és közétkeztetés során. Ha más érvet 
nem fogadnak el, legalább azt lássák be, hogy a szőlőcukor tartalmú élelmiszert mennyivel 
szívesebben adjuk gyermekeknek, magunknak, mint az ismeretlen eredetű nádcukrozott löttyöket. A
gazdák pedig összefogva meg tudnák oldani a felmerülő gondokat közös logisztikával, egységes 
marketinggel, saját piackutatással. Ez legalább értéket teremtene, nem úgy, mint a zöldszüret vagy 
az állami Grand Tokaj Zrt-be öntött milliárdok, aminek „eredménye” a most kialakult helyzet is. A 
szőlőtermelők tíz éve nem tudják, hogy mennyiért is termelnek, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
az utolsó pillanatban jön elő a számokkal, így a visszatérő bizonytalanság is súlyos az ágazatban. 
Amikor viszont előrejelzésekről lehet hallani, az sem sokkal jobb: jelenleg Solton 39 forintot 
terveznek adni a szőlő kilójáért. 39 forint. Ez megalázó és elfogadhatatlan.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter urat: Miért nem a dolgát végzi, és a tőke 
kiszolgálása helyett a családi gazdaságokat, az évtizedek óta bogyótermesztésből élőket segíti?
Miből gondolják, hogy a termés megsemmisítése a megoldás? Végig gondolták, hogy ezzel mit 
üzennek Önök a magyar embereknek? Ez így vidékfejlesztési pénzből finanszírozott vidék-
visszafejlesztés! 
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