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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Lesz több pénz bormarketingre?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
150 millió  forint.  Ennyi  jut  a  költségvetésből  a  kiváló  hazai  borok népszerűsítésére.  A szakma
szerint azonban ez rendkívül kevés, ennek az összegnek legalább a tízszeresére lenne szükség. Arra
már Gál  Zsombor,  a Magyar  Turisztikai  Ügynökség Zrt.  (MTÜ) vezető szakértője  is  felhívta  a
figyelmet, hogy az MTÜ-nek minden évben ki kell egészíteni ezt az összeget, de a bormarketing-
csapatban még így is nagyon kevesen, összesen két szakember és két gyakornok dolgozik. Állításuk
szerint ez az apparátus, ennyi emberrel érdemi munkát alig tud végezni.
Az  MTÜ  tavaly  készített  tervében  a  szakértők  leírták  a  hazai  bor  népszerűsítéshez  szükséges
legfontosabb  feladatokat,  a  megvalósításukhoz  szükséges  költségeket  pedig  másfél  milliárd
forintban  határozták  meg.  A bormarketinggel  foglalkozó  szakemberek  szerint  -  a  nemzetközi
trendekre  figyelemmel  -  ekkora  összeggel  már  jelentős  változásokat  lehetne  elérni.
Összehasonlításképpen Franciaországban, egy olyan borrégióban, ahol több mint 50 ezer hektáron
termelnek szőlőt, 6 milliárd forintnak megfelelő eurót költenek bormarketingre. Ehhez képest az
MTÜ által  évi  200-250  millió  forintra  kiegészített  hazai  forrás  a  magyar  borok  népszerűsítése
mennyire lehet hatékony?
Font  Sándor,  az  Országgyűlés  Mezőgazdasági  Bizottságának fideszes  elnöke is  elismerte,  hogy
ekkora összeggel gyakorlatilag láthatatlan marad a magyar borkínálat Európában.
A  szőlő-  és  borágazatnak  az  sem  tesz  jót,  hogy  Magyarországon  folyamatosan  csökken  a
borfogyasztás.  A  Hegyközségek  Nemzeti  Tanácsának  adatai  szerint  az  egy  főre  eső  éves
borfogyasztás  33  literről  24  literre  esett  vissza.  A magyar  emberek  közel  harmada  soha  nem
fogyaszt bort, heti gyakorisággal pedig a lakosság csupán 22%-a.
Feldman Zsolt államtitkár úr a 28. Budapest Borfesztivál megnyitóján elmondta, hogy a minőségi
borok értékesítésének támogatására 3,5 milliárd forintos borpromóciós program indítását tervezi az



agrártárca.
Tisztelettel kérdezem a Miniszter Urat:
A fentiekre tekintettel egyet ért-e Ön is azzal, hogy az MTÜ bormarketingre fordítható forrásait
növelni kell?
A borpromóciós  program mikor  indul,  és  hogyan  fogja  segíteni  a  kiváló  magyar  borok piacra
jutását?
Mit tesz annak érdekében, hogy a magyarországi borfogyasztás ne csökkenjen?
Várom megtisztelő válaszát.
Dr. Steinmetz Ádám
országgyűlési képviselő
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