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1. Bevezető gondolatok, témaválasztás 
 

A mai vélekedés szerint Hegyalján a szőlő több, mint 10 millió éve őshonos, de a 12. 

század második felétől, a vallon telepesek megérkezésétől kezdve a szőlőtermesztés és 

borkészítés már adatokkal is bizonyítható. A borvidék hosszú utat járt be az elmúlt 

évszázadokban. Sokszor a csúcsokat döngette, máskor meg szinte a semmiből kellett 

újjáéleszteni betegség, háború vagy éppen rendszerváltás miatt. 

Tokaj-Hegyalján élek és büszkeséggel tölt el, hogy a Disznókő Szőlőbirtok és 

Pincészet alkalmazásában állok. Nap, mint nap azon dolgozom, hogy a hozzánk látogató 

vendégek teljes képet kapjanak a jelenlegi és a tradicionális borkészítési eljárásokról. Így 

témaválasztásom során boldogsággal töltött el, hogy lehetőséget kaptam egy általam jól 

ismert és szeretett téma feldolgozására. 

Dolgozatomban három dologra keresem a választ:  

1. Vajon a jelenlegi szabályozás elégedettséggel tolti - e el a fogyasztókat?          

2. Vajon a jelenlegi szabályozás elégedettséggel tölti- e el a termelőket? 

3. Vajon szükség van - e további változtatásokra a termek leírást illetően?  

A válaszkeresés során be kívánom bemutatni, hogy az egyes jogszabályok változásával 

hogyan változtak a borkészítési módszerek, milyen új stílusok bukkantak fel és melyek 

szorultak háttérbe.  
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2. A Tokaji Borvidék bemutatása 
 

Dolgozatomnak nem témája a borvidék maga, mégis úgy érzem, ahhoz, hogy 

hitelesen be tudjam mutatni, miért is annyira fontos, hogy megértsük a Tokajhoz 

kapcsolódó értékeket és ezek védelmét, szólnom kell néhány szót a borvidék 

különlegességéről. 

A Tokaji borvidék Magyarország északkeleti részén, a Zempléni-hegység déli 

oldalán, a sátoraljaújhelyi Sátorhegy, az abaújszántói Sátorhegy és a tokaji Kopasz-hegy 

közötti háromszögben terül el. 1 

Kontinentális jellegű klímája kedvező feltételeket biztosít a szőlőnek. Az ősz 

hosszú, napfényes, a reggelek párásak, október második felében a ködös napok száma 

jelentős, a nyár meleg és viszonylag csapadékos. Ez a sajátságos éghajlat kedvez 

a Botrytis cinerea nemes penész jótékony fertőzésének. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 KSH 2018 Központi Statisztikai Hivatal: A világörökség részét képező tokaji borvidék 2016. június, 3. o. 
2 www.hegyaljakapuja.hu Az Aszú és készítése in: 

http://www.hegyaljakapuja.hu/magyar/oldalak/tokaj_erdekesseg_aszu_bor/, 2018. november 27. 
 

http://www.hegyaljakapuja.hu/
http://www.hegyaljakapuja.hu/magyar/oldalak/tokaj_erdekesseg_aszu_bor/
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1. ábra: A Tokaji Borvidék 

 

Forrás: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 

Az aszúsodás a szőlőszemeknél egyenként alakul ki, így ezeket több alkalommal, 

október és december között kézzel kell kicsipegetni a fürtből. Ez egyértelműen egy 

nagyon aprólékos és sok-sok türelmet és szakértelmet igénylő folyamat.3 Aszúsodás van 

a világ több pontján is, de sehol sem olyan mennyiségben és minőségben, mint Tokaj-

Hegyalján. Az aszúsodás igazán nagy érték, mert nincs minden évben az borvidék 

egészén. 

Ezeknek a különleges szemeknek a felhasználásával készülnek a tokaji 

borkülönlegességek, a helyi borászok szakértő kezei által. A Tokaji Aszú talán az 

egyetlen olyan magyar bor, melyet a világ minden pontján ismernek a borkedvelők. 

  

 

                                                           
3 www.borászportal.hu Dulai Csilla: Mitől olyan drága az aszú? in: 

https://www.boraszportal.hu/borvilag/mitol-olyan-draga-az-aszu-6190#, 2018.11.27.  

http://www.borászportal.hu/
https://www.boraszportal.hu/borvilag/mitol-olyan-draga-az-aszu-6190
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3.A trianoni békeszerződéstől a rendszerváltozásig 
Bár a szőlészet-borászat jogi szabályozása hazánkban egyidős a magyar állam létével, 

a borral kapcsolatos törvény szintű szabályozás kezdetben még inkább az adózás, és nem 

a kereskedelem kapcsán került említésre. Sokan az 1723. évi CXVIII. törvénycikket a 

kiváló borok meghamisításának meggátlásáról tartják meghatározónak.4 A nyugat-

európaihoz hasonló modern borszabályozásra azonban csak a XIX. században került sor. 

A tokaji borkészítési eljárásokat a magyar borjogban mindig a bortörvény és annak 

végrehajtási rendeletei szabályozták, ezzel különböztették meg a többi bortól. 

 

3.1 Trianon hatása a borkészítésre 

 

Mivel hatalmas joganyag áll rendelkezésre, témám szempontjából csak a 20. 

század történéseivel fogok foglalkozni. Az első, számomra lényegesnek tűnő pont a 

kiegyezés.   

Magyarország bortermő területe az I. Világháború kitörésekor meglehetősen 

kiegyensúlyozott volt, arányban állt a belső és külső piac felvevőképességével: 1917-ben 

6 millió hl bor termett Hegyalján, ebből 2 millió hl-t exportáltak. A trianoni 

békeszerződés után kb. 200000 ha (az ültetvények 2/3-a) az új országhatáron belül 

maradt.5 

Az elcsatolást követő értékesítési nehézségekre az ország a borértékesítési 

lehetőségek és a minőség növelésével kívánt válaszolni. A filoxéravész idején a 

mennyiséget növelni, most viszont éppen csökkenteni kellett. A változás szükségességét 

direkttermő fajták növekvő mennyisége is szükségessé tette. 

Az 1923. évi XLIII. törvénycikk értelmében tilos direkttermők telepítése, olyan területet, 

mely alkalmas más mezőgazdasági termelésre tilos szőlővel beültetni, engedély nélkül 

csak házi szükségletre lehet szőlőt telepíteni. Mivel a fenti szabályozás nem hozott 

eredményességet, az állam az 1938-ban alkotott törvényében 3 évre megtiltott 

mindenfajta telepítést.6 

                                                           
4 SZILÁGYI 2009, 110. o. 
5 BOTOS - MARCZINKÓ 2005, 15. old 

 
6 1923. évi XLIII. törvénycikk 1-3.§ 
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A kiegyezés korszakához tartozó fontos szabályozás az 1924-ben elfogadott 

bortörvény. A jogszabály általános rendelkezéseiben engedélyezi a must „besűrítését” 

valamint karamell használatát a must vagy a bor színének javítása érdekében. Megengedi 

továbbá a must vagy a bor „savtalanítását” szénsavas mézzel, a bor felfrissítését 

szénsavval, a must vagy a bor fagyasztását töményítés céljából.  

A törvénycikk II. fejezetében kifejezetten a Tokaj-hegyaljai (ekkor még 

tokajhegyaljai) borokra vonatkozó különös rendelkezéseket olvashatunk.    Több 

rendelkezésből is kitűnik a minőségi javítására vonatkozó szándék. A legfontosabbakat 

példaként felsorolva említeném: a borvidéken termett mustot csak a földművelésügyi 

miniszter engedélyével szabad besűríteni, „Tokajhegyaljai”, „Tokaji”, „Hegyaljai” illetve 

a borkülönlegességre utaló nevet csak a borvidék területén fekvő szőlőből készült bor 

kaphat. Szigorú szabályozás vonatkozott ezen felül a must és bor házasítására: „hegyi 

szőlőben termett bort (vagy mustot) sík fekvésű (kerti) vagy homoktalajú szőlőben 

termett vagy általában másodtermésből (canko) származó borral (vagy musttal) házasítani 

tilos”.7

 Az 1936-os bortörvény8 a hatékonyabb értékesítés céljából, valamint a szakmában 

bekövetkező változások miatt született.9 A 2.§ részletezi a szőlő és a must 

feldolgozásához használható eljárásokat. Engedélyezi a must besűrítését, must és a bor 

javítását besűrített musttal, „hazai szárított (fonnyasztott) szőlővel”, valamint megadott 

feltételek mellett 92 térfogat % szesztartalmú hibátlan borpárlat hozzáadásával. Tisztázza 

tovább, hogy Tokajhegyalján termett must és bor feljavításához csak erről a zárt területről 

származó sűrített must vagy „szárított szőlő” használható.  

 A földművelésügyi miniszternek az eredetvédelemmel kapcsolatban jelentős 

jogkört ad: egyes borvidékeket zárttá nyilváníthat, a must- és borkezelésre vonatkozó 

eljárásokat rendelettel módosíthatja, megengedheti a borhoz illetve musthoz hibátlan 

borpárlat hozzáadását, továbbá rendelettel megállapítja a fokozott védelemre érdemes 

borfajtákat.  

 Az előző bortörvényhez képest jelentős változás, hogy tiltja must vagy bor 

direkttermő szőlővel való házasítását. 

 A II. fejezet részletesen foglalkozik a tokaji borok szabályozásával. A 28. §- ban 

megjelenik az „essentia” és „tokajhegyaljai pecsenye” bortípusok. Ennek kapcsán a 

                                                           
7 1924. évi IX. évi törvénycikk 2.§, 21.§, 22.§ 
8 1936. évi V. törvénycikk 2.§  
9 SZILÁGYI 2009, 116-118. old  
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jogszabály kiköti, hogy az „essentia” és aszú borokat forgalomba hozatal előtt minőségi 

vizsgálatnak kell alávetni. A tokaji borkülönlegességek esetén (essentia, aszú, 

szamorodni, máslás) kötelezővé teszi az állami ellenőrzőjegy alkalmazását.10         

 

3.2 A szocializmus hatása a borkészítésre 

 

3.2.1 A kor általános jellemzői 

 

Az 1945-1990 közötti időszak a borvidék hanyatlásaként jellemezhető. A 

harcoknak köszönhetően az egyébként is megtépázott borvidéket még tovább rombolta, 

hogy az iparosodás teljesen elszívta a mezőgazdasági munkaerőt, a szőlőre kivetett 

ötszörös adókulcs pedig arra késztette a gazdákat, hogy felhagyjanak a szőlőműveléssel 

vagy kivágják területeiket. Az 1948-as 243,2 ezer hektárnyi szőlőterületből 14700 hektár 

vált gazdátlanná és 27000 hektár a földosztás során aprózódott el; ekkora területen 

mintegy félmillió lakos osztozott. 

1949-ben rendeleti úton számolták fel a szőlészeti és borászati felügyelőségeket 

és a hegyközségeket, melyet majd csak az 1994. évi CII. törvény hoz vissza. A szőlő és 

borágazat teljesen szétvált, ez utóbbi állami kezekbe került.11  

A tokaji rengeteget veszített pozíciójából; hazai és nemzetközi elismertsége 

lényegében összeomlott. Mivel a borvidéken a legnagyobb területek egyházi, királyi 

birtokok valamint arisztokrata családok tulajdonát képezték, a borvidék nagy részét 

államosították. Létrejött a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát, amely 1971-

re elérte végleges szerkezetét. Mellette néhány szövetkezet is működött a borvidéken, 

melyek boraikat folyóborként értékesítették. A szocializmus idején szinte valamennyi 

család rendelkezett háztáji ültetvénnyel, melynek termését a Borkombinát vásárolta fel 

szőlő vagy must formájában. Az 1960-as évek végétől a borvidék átállt a nagyüzemi 

termelésre. A legjobb dűlőkből eltűnt a szőlő, helyette a domboldalak szoknyáján történt 

a szőlőtermesztés.12 1960 és 1970 között több, mint 50 %-kal nőtt a hazai bortermelés. A 

statisztikai adatok tanúsága szerint, a ’80-as évek végére az államilag szavatolt felvevő 

                                                           
10 1936. évi V. törvénycikk 28.§ 
11 TOMPA Imre: Modernizációs hiányosságok. Tokaj a rendszerváltás előtt IN: RUBIKONLINE 
12 Tokaj-Hegyalja Kiemelt Térségű Terület Társadalmi, Gazdasági, Környezeti Helyzetének Elemzése  
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piacnak köszönhetően a szőlőtermesztés az egyik legjobban jövedelmező pénzkereseti 

forrásnak bizonyult. Ekkorra a termelt bor mennyisége elérte az 5,4 millió hektolitert.13 

Ami a borkészítést illeti, a kor sajátossága miatt inkább beszélhetünk piachoz 

igazodó tervgazdálkodásról, mintsem minőségi borkészítésről. A nyolcvanas évek 

közepére megnövekedett exportunk következtében a termelés legjavát az igénytelen 

szovjet piac határozta meg. A térségbe szállított borok nagy része alacsony minőségű 

termék volt, ezen kívül „erősített csemegebort” exportáltunk. Jelentős volt még a 

csehszlovák és a lengyel piac is.  

 Ezt követte a belföldi értékesítés, mely piaci szempontból közel sem volt olyan 

jelentős, mint az export, de magasabb minőséget képviseltek a hazai gasztronómiába 

szánt termékek. A borokra az állandóság, stabil minőség volt jellemző, így az átlag 

borfogyasztó leginkább Tokaji Furmint, Tokaj Sárgamuskotály, Tokaji Hárslevelű 

borászati termékekkel találkozott félszáraz, félédes illetve édes formában.14 

  

3.2.2 A szocialista borkészítés jogszabályi háttere 

 

A kor szabályozása az 1959. évi 23. törvényerejű rendelet a szőlő- gyümölcs- és 

borgazdálkodásról alapjaira épül.   

A jogszabály kedvezőtlen évjáratokban engedélyezte a sűrített/töményített must, 

töményített bor, aszalt szőlő használatát a magasabb cukor elérése érdekében.  

Lehetővé tette borpárlat, sőt, kivételesen finomszesz hozzáadását.15 (1991. óta ismét tilos 

az aszúborokat avinálni).  

Az 1970. évi 36. törvényerejű rendelet a szőlő- és gyümölcstermesztésről valamint 

a borgazdálkodásról felfogható akár hiány-szabályozásnak is. A must és bor feljavítására 

nem tartalmaz semmilyen szabályozást, azonban az 1977-es MÉM rendelet melléklete 

részletesen megfogalmazza a házkerti és árutermő szőlő közötti különbséget, leírja a bor, 

asztali bor, minőségi bor, különleges minőségi bor fogalmát. A hely, fajta, évjárat vagy 

készítési módja szerint különleges minőségűnek titulált palackozott borra a jogszabály 

engedélyezi a zárjegy használatát.     

Ami az aszúkészítést illeti, jellemző volt, hogy az szemeket óborban áztatták. A 

gyenge alapborokat az erjedést követően „darabban érlelték”, azaz a hordókat nem 

                                                           
13 borneked.hu: Magyar Borászat a Szocializmus idején 1945-1990 
14 culinaricum.blogspot.com/ital 
15 SZILÁGYI 2009, 118-120. o. 
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töltötték tele, így egy durva oxidációt idéztek elő. Végül a palackozott bort pasztörizálták. 

Az így készült borok érthető módon nélkülöztek mindenféle gyümölcsösséget és 

frissességet. Ebben az időben a tokajit gyakran tartályokban szállították külföldre, majd 

a célállomáson palackozták. Becslések szerint a szocializmus idején legalább tízszer 

annyi aszút adtak el, mint amennyi készült.16    

 

3.2.3 Interjú Bartus Györggyel 

 

A szocialista szőlőtermesztésről és borkészítésről meglehetősen kevés forrást 

találtam. Úgy éreztem, a leghitelesebben akkor tudok írni a korról, ha egy olyan személyt 

kérdezek meg, aki élt és dolgozott ebben a korban.     

Bartus Úr különböző munkakörökben működött a Borkombinátnál. Többek között mint 

ellenőr, pincevezető, termelői ágazatvezető és borász. jelenleg a Grand Tokaj Zrt. 

alkalmazásában áll, mint termelői kapcsolatok előadó.  

 Mivel a bor alapja a szőlő, első kérdéseim a szőlőtermesztésre irányultak. A 

szőlők újratelepítése az 1940-es években kezdődtek. Ekkoriban 5000 hektáros 

szőlőterület volt Hegyalján, mely főleg a hegy szoknyájára volt telepítve. Az állam 

rengeteg pénzt fektetett a borvidékbe.   

Ebben az időszakban a kereskedelem szempontjából jelentős szerepet játszott a 

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). Hogy Bartus Úr szavait idézzem: 

„mindent el lehetett adni”. Mint termelői ágazatvezetőnek feladatai közé tartozott, hogy 

rábeszélje a gazdákat egyrészt a már meglévő szőlők karbantartására, másrészt újabb 

szőlők telepítésére. Interjúalanyom szerint a szőlők minőségének fenntartásával nem volt 

baj. Az emberek szorgalmasak voltak és a szőlőtermesztés jó megélhetési forrásnak tűnt. 

Példaként felhozta, hogy egy 3000 nm szőlőtermés árából egy Zsigulit lehetett venni, 

amely akkoriban mintegy 80.000 Ft-ba került. Tehát a mai életre vonatkoztatva egy autó 

árát jelenti, melyre kb 2.000.000 Ft-ot számolhatnánk.  

A termelők nem rendelkeztek vagyontárgyakkal, tehát elmondható hogy termelési 

szinten nagy volt a szegénység. 15 lóerőnél nagyobb traktort nem lehetett vásárolni. Saját 

tulajdonban 800 ölnél nagyobb szőlő nem lehetett, így akarta megakadályozni az állam, 

hogy egyéni célokat megvalósíthassanak a gazdák.  

                                                           
16 MOLNÁR B. Tamás, Bittera Dóra: IN:MN Archívum 2005. december 24. 
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A TSZ, mely összefogta a termelőket egy adott területbe, felvette az állami 

támogatást, a termelőnek pedig 50.000 Ft-tal kellett hozzájárulnia a telepítésekhez, 

melyre hitelt is kapott. A termelő a kézimunkát, a szövetkezet pedig a gépi munkát 

biztosította.  

Kíváncsi voltam arra is, vajon igaz-e a sztereotípia, miszerint a szocializmusban 

csak a mennyiségi elveket tartották szem előtt. Bartus Úr szerint ez ebben a formában 

nem igaz, de természetesen fontos volt a mennyiség, hiszen súly alapján fizettek a 

szőlőért. A Borkombinát 2/3 részben mustot, 1/3 részben szőlőt vett át. A mustot döntően 

hordókban vitték a Borkombináthoz, melyet a gazdának a szállításhoz igényelnie kellett. 

A hordókból kezdetben szivattyúval nyerték ki a mustot, majd később egyszerűbb 

megoldásnak tűnt, ha betonból csatornákat építenek. A hordókat ezekre a csatornákra 

gurították és kifolyatták belőlük a mustot, majd a mustot 2500 és 5000 literes tartályokban 

erjesztették ki.   

A borvidék legértékesebb szőlőjét, az aszúszemet jó áron vásárolták fel. 

Érdekességképen Bartus Úr elmondja, hogy kiemelkedő évjáratokban - mint például az 

1972-es vagy 1983-as volt - olyan mennyiségű aszúszemet vásároltak fel, hogy tárolásra 

az iskolai tornatermet használták.  

A kor aszúkészítése sok tekintetben különbözik a napjainkban használatostól.  

1 kg aszúszemhez 1 liter bort öntöttek, mely lehetett óbor is. Interjúalanyom ezt jó 

megoldásnak tartja, hiszen akkoriban az aszúborban az érett, oxidált jegyeket keresték, 

melyet leginkább óbor használatával lehetett elérni. Jellemzően 2 éves bort használtak. 

Ráadásul praktikus is volt, hiszen bizonyos évjáratokban az alapbor nem, csak az 

aszúszemek voltak megfelelő minőségűek.  

Az aszúszem feltárása taposással történt. Az aszút fahordóba tették, ott 

erjesztették, majd a megfelelő cukortartalom elérésekor megállították az erjesztést. Az 

avinálás szintén megengedett volt. Szerinte ez használt az aszúnak, ugyanis nem kellett 

teljesen kierjeszteni a mustot, az erjedést avinálással, azaz alkohol hozzáadásával meg 

lehetett állítani, melyet a gyenge minőségű bor lepárlásából kaptak. A címkén lévő évjárat 

az aszúszemek évjáratára vonatkozott.    

Jellemző volt a korra a pasztörizálást. Ez egy folyamatos tevékenység volt és az 

illósodás megakadályozására használták. Ebben az időben döntően fahordóban történt az 

érlelés. Ha 1-1 tétel beillósodott, azaz ecetesedett, a folyamat megállítása érdekében a 

hordó egész tartalmát a pasztörizálón át kellett engedni. Ez az eljárás valamennyit 



15 
 

öregbített is a boron, így akár még hasznosnak is volt mondható, hiszen a fogyasztó 

kifejezetten a mélyarany színt, oxidált jelleget kereste.  

A vásárlók leginkább az édes bort keresték, a száraz bornak nem igazán volt 

keletje. Legegyszerűbben úgy készült ez a borkategória, hogy az alap száraz borhoz 

szükség esetén must sűrítményt kevertek. Arányait tekintve mindössze a borok 1/5-e 

jelent meg száraz borként. Az utólagos édesítés oka az volt, hogy technológia hiányában 

a borok erjedését nem tudták megállítani, így ez volt az egyetlen lehetőség a száraz borok 

sűrítménnyel való édesítése volt. 

Kíváncsi voltam arra, hogy volt-e minőségbeli különbség Bartus Úr szerint a 

belföldi és a szovjet piacra szánt borok között. Elmondása szerint nem volt, viszont a 

nyugati piacra szánt borok valóban mások voltak. A nyugati, pl. német piacnak voltak 

olyan különleges előírásai, melyek a KGST-re nem vonatkoztak.  

Példaként felhozza, hogy 1982-ben 22 millió palack bort szállítottak a Szovjetunióba, 

ebben az évben 30 millió palackot termelt a Borkombinát. Szállításkor Olaszliszkán négy 

vagont pakoltak tele kézimunkával minden nap. Targoncát – hogy mindenkit 

foglalkoztatni tudjanak – nem használhattak. A szovjet piacot főleg Magyarország látta 

el, rajtunk kívül még a bolgár és román piacról tudott bort beszerezni.   

A növényvédelemre három helikoptert használtak az egész borvidéken, melyekkel 

pár nap alatt egész Hegyalját le tudták permetezni. A lisztharmat nem volt veszélyes 

ebben az időben, viszont a peronoszpóra igen. Mivel a peronoszpóra a szőlő felső részét 

támadja csak meg, a helikopter tökéletesen alkalmas volt ennek a résznek a kezelésére. A 

helikoptert 1986-ig, az első nagy lisztharmat - fertőzésig használták.  

A kor nagy kérdése a minőség és a minőségellenőrzés. Szüreti időszakban a 

beérkező must mustfokát ellenőrizték. Minden egyes hordót megmintáztak. Az 

érzékszervi ellenőrzést (kóstolást) követően laborba is elküldték a mintákat. Ha víz került 

a borba és nem voltak meg az évjáratra jellemző savak, akkor azt a hordót nem fogadták 

el, bár hatósági útra nem terelődött az ügy. A lepalackozott tételeket az OBI ellenőrizte, 

aki a mai rendszerhez hasonlóan a boltok polcairól is bármikor levehette a borokat 

ellenőrzés céljából. 

1990-ben már elkezdődtek a változások. Ez év szeptemberétől Bacsó András lett 

a Kereskedőház vezérigazgatója. Az első változás az volt, hogy nem vásároltak fel 

mustot, csak szőlőt. 1990-ben még 14 millió palack bort adtak el a Szovjetunióban, 1991-

ben ez a szám 0 lett. Így szükségessé vált, hogy új piacot keressenek a boroknak. Ekkor 

úgy döntött a vezetőség (ÁVÜ) és Bacsó, hogy olyan külföldiek kezébe kell adni ezt a 
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termésmennyiséget, akik ezt megfelelően fel tudják dolgozni és van piacuk az Európai 

Unióban. A tervek szerint 17 chateau-t akartak értékesíteni, ebből 7-et sikerült. 

Interjúalanyom szerint a külföldi befektetők a legszebb dűlőket és pincéket vitték el. 

Ennek ellenére, mivel szerinte a tokaji bor nem igazán eladó nyugaton, az árbevételek 

elmaradtak a várttól.        

 A rendszerváltozás borvidékre gyakorolt hatásait a következő fejezetben 

részletezem.   

 

4.A Rendszerváltás 

 

4.1 A rendszerváltás hatása a borvidékre 

 

A rendszerváltás számos változást hozott a borvidék életébe. Az addig biztosnak 

hitt szovjet piacot Tokaj-Hegyalja elvesztette. A Borkombinát válságba került: több száz 

fő foglalkoztatása kétségessé vált, a pincékben felhalmozódott egy eladhatatlan 

borkészlet.  

Tokaj-Hegyalján a privatizáció azonnal megkezdődött.  A cél olyan életképes 

birtokok létrehozása volt, melyeket könnyen lehet értékesíteni. Mintaként a bordeaux-i 

stílusú, chateau koncepció szolgált. Valamennyi vállalkozás egy adott területhez, dűlőhöz 

kötve kezdte el működését, ezen felül minden pincészet részére egy szőlőfeldolgozásra 

alkalmas épületet jelöltek ki. A bordeaux-i koncepciót mi sem bizonyítja jobban, 

minthogy a Borkombinát tulajdonát képező, egykori uradalmi kastélyokból vagy főúri 

kúriákból csatoltak egyet-egyet az értékesíteni kívánt birtokokhoz.17  

Példának okáért a Tokaj-Hétszőlő Rt.-t említeném, mely a legelső így létrejött 

birtok volt 1991 decemberében. A cég 1992-ben mindössze 5 ha szőlőterületet tudhatott 

magáénak, melyet még 1991-ben a Borkombinát telepített. A szőlőterülethez továbbá a 

Rákóczi-Dessewffy Kastélyt valamint a Rákóczi Pincét és épületei tartoztak. A igazi 

fejlesztések ezután kezdődtek meg. Az új tulajdonos (Grands Millésimes de France) 

jóvoltából 1998-ig további 40 ha szőlővel gazdagodott a birtok.18  

                                                           
17 Tokaj-Hegyalja Kiemelt Térségű Terület Társadalmi, Gazdasági, Környezeti Helyzetének Elemzése  

38-39.o 
18 ZELENÁK 2002, 45-46.o 
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A Hétszőlő birtokhoz kapcsolódóan érdekesnek tartom megjegyezni, hogy bár az 

akkori jogszabály lehetővé tette a szőlőterületek megvásárlását, a cég mégis csak 99 éves 

haszonbérleti jogot szerzett a szőlőterületek felett. A későbbi, 2014-es földtörvénynek 

köszönhetően a birtok területei az állam kezébe szálltak vissza. 

 

4.2 Bacsó András és Szepsy István véleménye a rendszerváltásról 

  

 Amikor szakmai véleményezésről van szó, Bacsó András és Szepsy István nevei 

megkerülhetetlenek. 

 Bacsó András, aki az Oremus birtokigazgatója annak megalakulása óta, 1990-ben, 

még a Borkombinát vezetőjeként az alábbi nyilatkozatot tette: „A külföldi tőke 

érdeklődése – annak természeténél fogva – a tokaji bor és Tokaj-Hegyalja iránt egyre 

nagyobb lesz, viszont annak beáramlási és működési módja nem érintheti a minőség- és 

eredetvédelem lényegi feladatkörét”  Majd egy vele készült interjúban elmondta, hogy 

mindig is híve volt a birtokrevitalizációnak. Véleménye szerint az ötlet, miszerint a sok 

pénzt igénylő beruházásokhoz külföldi tőkét vegyenek igénybe igazán jó elképzelésnek 

bizonyult. Hiszen a ’90-es években, amikor se a piac nem működött megfelelően, se 

igénybe vehető Uniós források, de még nagyobb magánvagyonok sem voltak, nem igen 

lehetett más megoldást találni.19 

Szepsy István csalódásként élte meg a rendszerváltást. Első volt a vezetők között, 

1990-ben kapta meg a Royal Tokaji vezető pozícióját. Abban reménykedett, hogy a tőke 

mellett lesz piaca is a tokajinak. Nem így történt. Legnagyobb problémaként azt említi, 

hogy az állam egyik percről a másikra vonult ki a gazdaságból és nem volt helyette 

semmi. Nem voltak vállalkozások.  

A Royal Tokaji holland tulajdonosa nem tudott piacot hozni, a szovjet piac pedig 

már nem volt többé. A belföldi elszegényedés miatt a borokat országon belül sem lehetett 

értékesíteni.   

Szepsy Isrván még 1991 nyarán otthagyta a céget és csak a saját vállalkozásával 

foglalkozott.20Az elmúlt 30 évben 53 hektáros területével kemény munkával szép birtokot 

hozott létre. 

                                                           
19www.hvg.hu – Interjú Bacsó Andrással 2016.06.30. 
20 www.demokrata.hu: Szepsy István borász 2013.03.16. 

http://www.demokrata.hu/
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5. Rendszerváltozástól napjainkig 

 

Ahogy fentebb már említettem, a rendszerváltás sok újdonságot hozott magával 

mind szerkezeti és technológiai, mind pedig jogszabályi vonatkozásban. 

 A szocialista időszakban jól működő mennyiségi gazdálkodásról a termelőknek 

át kellett állniuk a minőségi gazdálkodásra. Az eredetvédelem szerepe erősödni kezdett.21  

 

5.1 Az 1990-es évek jogszabályi rendszere 

 

 Az 1997-es bortörvény22 életbe lépésével még nem jött létre az a fajta 

ágazatspecifikus borjog, mely az Európai Unió szabályozását jellemezte, ellenben sok 

alapfogalmat meghatároz.23  

Ez a bortörvény lényegében már az uniós szabályok előszobája volt, több 

közösségi és nemzetközi megállapodáson alapult. Meghatározta a borvidék, termőhely 

fogalmát, elhatárolta az árutermő szőlőt a házkerti szőlőtől, tiltotta a direkt-termő fajták 

alkalmazását, egyaránt rendelkezik a zárt területű borvidékre és a tokaj-hegyaljai 

borvidékre vonatkozó résszel. Eredetvédelmi szempontból lényeges, hogy különbséget 

tett asztali bor, tájbor, meghatározott termőhelyről származó minőségi bor és 

meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor között. 

 A törvény birtokméret alapján megkülönbözteti az 500 négyzetmétert meghaladó 

árutermő szőlő (ezt szigorúbb szabályozás alá veszi) és az 500 négyzetmétert meg nem 

haladó házkerti szőlő között, melyet kevésbé szabályoz. 

 Szintén fontosnak tartom megemlíteni, hogy a jogszabály kiemelten foglalkozik 

az eredetvédelem kérdésével. Eszerint: Egri Bikavér bort kizárólag az egri borvidékbe, 

Szekszárdi Bikavért kizárólag a szekszárdi borvidékbe sorolt településeken, {16.§ (1)}, 

valamint tokaji borkülönlegességet kizárólag a tokaj-hegyaljai borvidékbe sorolt 

településeken szabad előállítani {16.§ (2)}.    

 A jogszabály rendelkezik a meghatározott termőhelyről származó minőségi borok 

és a meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű borok 

fajtaösszetételéről. Ezek kizárólag a tokaji furmint, tokaji hárslevelű, tokaji 

                                                           
21 SZILÁGYI 2009, 126.old. 
22 1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 
23 SZILÁGYI 2009, 127.old 
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sárgamuskotály és tokaji orémusz lehetnek. (Az oremus vagy orémusz fajtanevet a 

származáshely megnevezések elsőbbsége jogán még 1997-ben az Oremus- dűlő miatt 

zéta fajtanévre keresztelték át 24) 

Ami a borkészítést illeti, a törvény lehetővé teszi a must vagy szőlőcefre 

természetes eredetű cukortartalmának kiegészítését sűrített must, répa- vagy nádcukor  

hozzáadását, de kizárólag abban az esetben, ha a mustfok nem haladja meg a 19,0 

tömegszázalékot (MM°). Répa- és nádcukor kizárólag a mustban feloldva használható.25   

Mindenképpen előrelépésként értékelendő, hogy a törvény nem rendelkezik az alkohol 

hozzáadásáról, szeszelésről.  

 A törvény a borok minősége alapján különbséget tesz „asztali bor”, „tájbor” , 

„meghatározott termőhelyről származó minőségi bor” és a „meghatározott termőhelyről 

származó különleges minőségű bor” között. A fent részletezett 1997-es bortörvény a 

2004. évi XVIII. törvény életbe lépésével vesztette hatályát.  

Ez a felosztás a törvény 2000-es módosításakor kibővül a „védett eredetű bor” 

fogalmával.26 A szabályozás értelmében a borok csak származási bizonyítvánnyal együtt 

hozhatóak forgalomba, sőt azok a borok, mely megkülönböztetésre érdemes, palackozott 

tételek, meghatározott termőhelyről származnak, állami ellenőrzőjeggyel is elláthatóak. 

Szigorodtak a címkézés szabályai is, kötelezőek a származási helyre utaló  

adatok. A borok ellenőrzését az Országos Borminősítő Intézet és az Országos 

Mezőgazdasági Minősítő Intézet látja el.27 

Az alábbi diagramok jól tükrözik a szocializmus alatti tervgazdálkodás és 

borkészítés adatait, valamint a rendszerváltozást követő tendenciát.  

Ezek alapján jól látható, hogy bár termőterület egyre kevesebb volt, a 

hektáronkénti termésátlag egyre nőtt. A bortermelés az 1971-től 1985-ig tartozó 

időszakban volt a legmagasabb, ezen belül is az 1976 és 1980 közötti években.  

   

 

                                                           
24 Tokaj-Hegyalja Kiemelt Térségű Terület Társadalmi, Gazdasági, Környezeti Helyzetének Elemzése 49. o 
25 1997. évi CXXI. törvény 20-24.§ 
26 SZILÁGYI 2009, 128.o 
27 TÖRÖK 2013. 28. o.  
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A magyar szabályozás alapját a 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és 

borgazdálkodásról adja. A törvény II. fejezete foglalkozik a borászati termékek 

eredetmegjelölései és földrajzi jelzéseivel. A jogszabály hivatkozik az Uniós 

szabályozásra emellett kiköti, hogy tokaji borkülönlegesség kizárólag oltalom alatt álló 

eredmegjelöléssel rendelkező bor lehet. 

A IV. fejezet a borászati termékek forgalomba hozatalát szabályozza. A 

jogszabály szerint borászati terméket csak származási bizonyítvánnyal lehet forgalomba 

hozni, melyet a hegybíró ad ki és a forgalomba hozatali engedélykérelemhez csatolni kell. 

Amennyiben ez hiányzik vagy hamis, a forgalomba hozatali engedély nem adható ki.  

Az V. fejezet kimondottan a Tokaji Borvidékkel foglalkozik. Az oltalom 

védelméről szól az a rendelkezés, miszerint a Tokaji borvidék területéről kiszállított, 

forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező egyéb borászati termék esetében a Tokaj 

eredetmegjelölés csak úgy használható, amennyiben abból pezsgőt készítenek és a 

hegyközségi tanács megadta rá a Tokaj eredetmegjelölés használatára vonatkozó 

engedélyt. A hegyközség határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A Tokaji borvidékre vonatkozó különleges előírások részben a jogalkotó a tokaji 

borkülönlegességek (aszú, szamorodni, máslás, fordítás, eszencia) leírásával 

foglalkozik.28 A termékleírásokat részletesen a 2013-as hatályos hegyközségi rendtartás 

szabályozza.29  

A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, 

valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati 

termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 

 30 a fogalom – meghatározásokat követően az adatszolgáltatás kötelezettségeinek 

teljesítéséről rendelkezik. Eszerint a borászati üzem köteles bejelenteni az illetékes 

hegybírónak, ha a borászati terméket alkohollal növelte, savat növelt vagy csökkentett 

illetve mesterségesen édesített.  

A borászati termék eredetiségéhez fűződő védelem ellenőrzését kívánja a 

jogalkotó szigorítani az első rész III. fejezetben, amikor a származási bizonyítvány 

kiadásához kapcsolódó szabályozásokat sorolja. A legtöbb hegyaljai termelő szerint 

egyébként ez a szabályozás egyértelműen túl sok papírmunkával, felesleges 

adminisztrációval jár. Úgy tűnik, a jogalkotó is felismerte ezt a problémát és a 

                                                           
28 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról 36-39.§ 
29 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartása  
30 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet  



22 
 

kistermelőknek kedvezve a jövedéki törvény módosításával lehetőséget ad arra, hogy 

1000 hl-nél kevesebb bort előállító üzemek választhatják a kisüzemi bortermelő státuszt. 

Ezzel jelentős könnyítés várható az adminisztrációban.31  

A jogszabály második része az eredetvédelmi rendelkezések által szabályozott 

borászati termékekkel foglalkozik. Rögtön tisztázza, hogy a borászati termékek 

előállítása a szőlő feldolgozásának megkezdésétől addig az állapotig tart, amikor már a 

termék analitikai és érzékszervi jellemzői nem változnak meg. Megjegyzendő, hogy egy 

bor esetén ez a rendelkezés nem teljesíthető maradéktalanul, hiszen az érzékszervi 

jellemzők folyamatos változásban vannak. Így én úgy gondolom, a jogalkotó a 

palackozással tekinti lezártnak a borászati termékek előállítását.32 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának 37/2013./X.13./számú határozattal 

elfogadott rendtartása meghatározza a borvidék hat kiemelt szőlőfajtáját. Ezek: furmint, 

hárslevelű, kabar, sárgamuskotály, zéta, kövérszőlő.  

A termékleírás a tokaji eszenciát és a tokaji aszút rendeli szabályozni. Változás a 

Tokaji aszú tekintetében történt. A leírás szerint az „Aszú a Tokaji borvidék területén 

termett Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt tőkén aszúsodott és szüretkor kézzel 

szemenként külön szedett szőlőbogyók áztatása alkoholos erjedés után kisfahordós 

érlelés által előállított tokaji borkülönlegesség”.  

A leírás megfogalmazza az aszúszemek érzékszervi jellemzőit is. A bor észítéskor 

a borász használhat mustot, erjedő mustot és azonos évjáratú bort, amely legalább 19 

MM° cukortartalommal rendelkezik. Az így nyert Aszúbor palackozást követően 

minimális alkoholtartalommal, legalább 120 g/l (korábban 60 g/l) cukortartalommal 

rendelkezik. Az aszúbor származási bizonyítványának kiadását szigorítja az a 

rendelkezés, miszerint 1 kg aszúszemből fordítással együtt maximum 2,2 l aszúbor 

készíthető.  

A 2013-as szabályozás az érlelési időt is megrövidítette: jelenleg 18 hónap 

fahordós érlelés ír elő a korábbi 24 hónap helyett. Jelölési útmutatóként a jogszabály 

engedélyezi az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” helyett a „védett eredetű” bor 

kifejezés használatát.     

                                                           
31 Világgazdaság Online: Március 10-éig kell nyilatkozniuk a bortermelőknek a NAV-nál, 2017.02.16.  
32 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján 27/A.-30.§ 
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A 479/2008/EK és a 606/2009/EK rendeletekhez képest szigorítja a borkészítési 

eljárást azzal a rendelkezéssel, hogy a Tokaji Eszencia, a Tokaji Aszú és a Tokaji Fordítás 

esetében nem engedélyezi az alkoholtartalom-növelést illetve a borok édesítését. 

A rendtartás kötelezővé teszi bizonyos adatok bejelentését. Ezek az egyéb 

területről származó 100kg feletti mennyiségű borszőlő valamint 90 liter feletti egyéb 

borászati termék borvidékre való behozatala esetén érvényesek. A bejelentési 

kötelezettség alól a meghatározott palackozott tételek kivételt képeznek. 33 

 

 

  

                                                           
33 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartása alapján 
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6. Eredetvédelem 
 

Tokaj-Hegyalja eredetvédelmi rendelkezései nagy múltra tekintenek vissza. Már 

az 1700-as években (1737-ben), a világon elsőként dűlőklasszifikációs rendszert vezettek 

be. Mindig cél volt a tokaji borok minőségének, egyediségének védelme. Az első „műbor-

előállítás elleni törvényt” 1893-ban született, gróf Bethlen András miniszterelnöksége 

idején. 34   

Bár az eredetvédelem nemcsak borra, de pálinkára és egyéb Hungarikumra is 

vonatkoztatható, jelen dolgozatban csak a tokaji borok eredetvédelmével szeretnék 

foglalkozni.  

Munkám során több irodalomban is kerestem eredetvédelemre vonatkozó 

meghatározást, hiszen témám lényege az eredetvédelemmel összefüggő jogrendszer 

bemutatása. Sokféle változatot láttam, de volt néhány szó, mely szinte mindegyik 

meghatározásban előfordult: különleges terület, kultúra, egyediség, védelem.   

Demeter Zoltán tokaji borász a 2013-as Borjog és Bormarketing Konferencián a 

következőképpen fogalmazta meg, mi az eredetvédelem, melyet érdemes szó szerint 

idéznem:  

„Az eredetvédelem kulturális kérdés. Pontosan leírja az adott korszak alkotásaival 

szemben megfogalmazott értékítéletet, valamint tisztázza az adott kor megértési szintjét 

az elődök munkájával és a jelenkor igényeivel kapcsolatosan.  

Ezen túl pontosan megmutatja az adott kor emberének élet- és korismeretét.  

Az adott kor emberének értékrendjét. Egy eredetvédelem korszerűsége, hitelessége, 

fontossága pontosan lemérhető annak sikerességéből. Tehát az én értelmezésemben az 

eredetvédelem nem más, mint az elődök munkájának megértéséből adódó megbecsülés 

kifejezése és az adott kor rezdüléseihez való alkalmazkodni tudás jövőt féltő 

megfogalmazása”.35 

Köztudott, hogy egyes mezőgazdasági területhez kapcsolódó termékek illetve 

élelmiszerek a hely speciális adottságainak következtében kiemelkedő minőséget 

mutatnak. A tokaji bor esetében is elmondható, hogy a földrajzi eredetre utaló márkanév 

alapján világszerte ismertek.36 

                                                           
34 DULA-MÉSZÁROS-ROHÁLY 2002, 28. o 
35 DEMETER 2013 
36 HAJDÚ ISTVÁNNÉ 2004, 37. o 
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  A Magyar Bortankönyv37 Eredetvédelem című fejezete mutatja be számomra 

legszakszerűbben az eredetvédelem kérdését. Eszerint „Az eredetvédelem a bor földrajzi 

eredetének és az ehhez köthető humán, azaz emberi tevékenységtől függő eredetének 

szabályozását és védelmét jelenti, amelynek célja a magas értékű termékek előállításának 

ösztönzése, a szőlő- és bortermelők törvényes érdekeinek védelme, a fogyasztók 

tájékoztatása és törvényes érdekeik védelme, illetve a tisztességes piac verseny ezúton 

történő szabályozása, a piacon megjelenő borok versenyképességének erősítése. Az 

eredetvédelemmel kapcsolatos rendelkezések ezt a célt a szőlő- és bortermelés területi és 

borászati kategóriáinak értelmezésével és meghatározásával és az ehhez szükséges 

rendtartás kidolgozásával éri el. Mindezt a szőlő- és bortermelés hagyományaira és 

technológiai fejlesztésére, ökológiai és humán adottságaira alapozottan teszi. 

  

6.1 Az eredetvédelem intézményi bemutatása 

 

 Az eredetvédelmi szabályozást Szilágyi János Ede PhD értekezésében ketté 

bontja: intézményi és jogszabályi részekre. A következő alfejezetekben az intézményi 

oldalt kívánom bemutatni. 

  

6.1.1 A hegyközségek 

 

A törvényi fogalom szerint „hegyközség egy borvidék egy vagy több 

településének szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz fűződő közös 

érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- 

és eredetvédelmére létrehozott köztestület”38 

Ami a hegyközségeket illeti, az intézmény korai kialakulására már a 16. 

században vannak feljegyzések, a 19. század első felére pedig már stabil 

intézményrendszerről beszélhetünk. Ebben az időszakban elsősorban a filoxéravész által 

tönkretett területek újratelepítésével, a szőlők őrzésével és a betegségek megelőzésével 

foglalkoztak. 

                                                           
37 Mészáros - Rohály 2018, 34-36. o. 
38 MIKULÁS 2002, 45-47.o. 
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Az 1920-as évekre nyilvánvalóvá vált, hogy az állam nem alkalmas arra, hogy a 

gazdákat összefogja, problémáikat megoldja vagy segítse őket közös céljaik elérésében. 

A gazdaság irányítói felismerték, hogy az egy-egy településhez tartozó birtokosok 

szerveződése hasznosnak bizonyulhat. Az 1924. évi bortörvény létrehozta az Országos 

Szőlő-és Borgazdasági Tanácsot39, majd az 1929. évi XVII. törvénycikk elrendeli, hogy 

150 kat. hold vagy ennél nagyobb terület esetén hegyközséget kell alakítani feltéve, hogy 

legalább 10 tulajdonos kezében van. A hegyközség szervezetét három részre bontja: 

hegyközségi közgyűlés, hegyközségi választmány és hegyközségi elöljáróság.40            

Az 1938. évi XXXI. törvénycikk 2.§-a a hegyközségek kötelező megalakítását 

legalább 50 kataszteri holdra teszi.41  

 A hegyközségek működését a szocialista rendszer a jogszabályok módosításával 

igyekezett korlátozni, majd a 3300/1949. (IV.9.) Kormányrendelet államosította az 

intézményeket.  

 Bár az 1958. évi 6. törvényerejű rendelet egyfajta szövetkezetként visszahozta 

átmenetileg a hegyközségi rendszert, pár évvel később, az 1968. évi 36. tvr. meg is 

szűntette.42 

Az újbóli szabályozásra egészen a rendszerváltozásig várni kellett, amikor is a 

minőség újra utat tört a mennyiséggel szemben. Az 1989. évi II. törvény már rendelkezik 

az egyesülési jogról, kifejezetten a hegyközségekről szóló szabályozásra azonban csak az 

1994. évi CII. törvény keretein belül került sor.  

A törvény a hegyközséget a következőképpen definiálja:„ A hegyközség az 

azonos település termelői és felvásárlói által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekeik 

előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás- és minőségvédelemre 

létrehozott köztestület.”43   

A hegyközségi szervezet feladataiként fontos megemlíteni az ültetvények 

telepítésével, kivágásával, származási bizonyítványok kiadásával, hatósági ellenőrzéssel 

kapcsolatos teendőket. A hegyközségek borvidékenként hegyközségi tanácsot alakítanak, 

mely a hegyközségek elnökeiből és ezek egy-egy küldöttjéből áll. A Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsába (HNT) pedig a tanácsok egy-egy tagja kerül. Ez utóbbi intézet 

                                                           
39 KOMÁROMI IN: Zempléni Múzsa, 2017  
40 1929. évi XVII. törvénycikk 19-20.§ 
41 KOMÁROMI IN: Zempléni Múzsa, 2017 
42 SZILÁGYI 2009, 125.o 
43 1994. évi CII. törvény 3.§ (1)  
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feladata, hogy segítse a hegyközségek munkáját, képviselje a hegyközséget az 

eredetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, elbírálja a hegyközségi tanács közigazgatási 

ügyben hozott elsőfokú határozata elleni fellebbezést. 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 22 hegyközséggel egyetemben 1995-

ben jött létre. A 2008-as szabályozásnak eleget téve több hegyközség is összevonva 

működik, jelenlegi számuk 8. 

A hatályos, 2012. évi CCXIX. törvény rendelkezései szabályozza a 

hegyközségek, a hegyközségi tanácsok és Hegyközségek Nemzeti Tanácsának létrejöttét, 

működését, feladatkörét. A törvény leszögezi, hogy minden olyan személynek, aki 

hegyközség területén szőlővel rendelkezik, kötelezőn az adott hegyközség tagjává kell 

válnia. Ezt követően a törvény rendelkezik a tagok jogairól és kötelezettségeiről. 

A törvény a IV. fejezetben részletesen rendelkezik a hegyközségek területi és 

országos szerveiről, mely a Hegyközségi Tanács, a Borrégiós Tanács és a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa. 

A jogszabály külön rendelkezik a hegybíróról, melyet mint „a közigazgatási 

hatósági ügyek viteléért felelős személyt” mutatja be. Adminisztrációs feladatkörén kívül 

lényeges, hogy vezeti a telepítési és újratelepítési engedélyek nyilvántartásait valamint a 

szőlőtermelő tárgyévre vonatkozó szőlőterületre, termésmennyiségre vonatkozó adatait 

továbbítja a vámhatóságnak. Közigazgatási hatósági ügyekben hegyközségi szinten a 

hegybíró, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál a főtitkár jár el. A hegybíró határozata 

ellen pedig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál lehet fellebbezni. A hegyközségek 

működése felett a miniszter gyakorol törvényességi felügyeletet.44    

 

6.1.2 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) 

 

A 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet létrehozta a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalt 2007. január 1-jével a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt. Az MGSZH 

jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és 

törvényességi ellenőrzési tevékenységet folytatott.   

A intézmény országos illetékességű volt és a bor ágazathoz kapcsolódóan 

mezőgazdasággal, földművelésügyi szakigazgatással, élelmiszerlánc-biztonsággal, a 

talajvédelemmel, a növényegészségüggyel és növényvédelemmel, a növényvédőszer és 

                                                           
44 2012. évi CCXIX. törvény alapján 
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termésnövelő anyagok engedélyezésével, az élelmiszer-higiéniával, -minőséggel, -

biztonsággal, a szőlő- és borgazdálkodással, az élelmiszerlánc-biztonsággal, a 

növénytermesztéssel, a kertészettel, a növényi szaporítóanyagok minősítésével, a 

növényfajták állami elismerésével, az ágazatot érintő katasztrófavédelemmel.45 

2012 március 15-én  az MgSzH-ba beleolvadt a Magyar Élelmiszer-biztonsági 

Hivatal, mely korábban külön szervezetként működött. Az új intézmény neve Nemzeti 

Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) lett. 

 

6.1.3 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

 

A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete létrehozta a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról létrehozta a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalt 

(NÉBIH), mely a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Magyar 

Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összeolvadásával jött létre. A NÉBIH-et a 

Kormány növénytermesztési, talajvédelmi, tenyésztési, erdészeti, vadászati, halászati, 

pálinkaellenőrző, borászati hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, 

mezőgazdasági igazgatási szervként jelöli ki.46 

A borászati termékek vonatkozásában a Hivatalon belül működő Borászati 

Igazgatóság lényeges. A hatóság 1881. óta végzi a borok hatósági kontrollját, ám ekkor 

még Borvizsgáló Állomásként jegyezték. 1887- ben önállóságot kapott, majd 1950- és 

1952 között Borminősítő Osztályként, 1952-től pedig Országos Borminősítő Intézetként 

(OBI) működött.47  2013. január 8-án, mint Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság, 

Szervezeti és Működési Szabályzatának köszönhetően (1/2013 (I.8) VM miniszteri 

utasítás) bővült a feladatköre.    

A hatályos, 2004. évi bortörvény kimondja, hogy a borászati termékeket közfogyasztása 

vagy az országból kivitele további feldolgozás céljából csak akkor lehetséges, ha 

engedélyezett, ha előtte annak minőségét a hatóság laboratóriumi vizsgálatokkal igazolta. 

Erre a NÉBIH Borászati és Hatósági Laboratóriuma jogosult. 

                                                           
45 A Magyar Közlöny melléklete 2011. június 2. 
46 Dr. Pleva György: A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések 

tapasztalatai, http://www.toppoint.hu/images/1_Dr_Pleva-NEBIH.pdf, 2018.12.02. 
47 DULA-MÉSZÁROS-ROHÁLY 2002, 35. o 

http://www.mebih.gov.hu/
http://www.mebih.gov.hu/
http://www.toppoint.hu/images/1_Dr_Pleva-NEBIH.pdf
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 A NÉBIH ellenőrző tevékenységet is folytat, melyek rendszeres, éves ellenőrzési 

terv alapján történő illetve rendkívüli ellenőrzésekből tevődnek össze. Így jellegüknek 

megfelelően történhetnek előzetes bejelentés alapján vagy bejelentés nélkül.  

 A NÉBIH több osztályra tagolódik, melyek közül a Borászati Hatósági Osztály a 

borászati üzemek működési engedélyét adja ki, hatósági bizonyítványok kiállításában 

vállal szerepet, továbbá nyilvántartásba veszi a helyi borbíráló bizottságokat.48     

 

6.1.4 Országos Borszakértő Bizottság (OBB)  

 

 Az Országos Borszakértő Bizottságot az 1908-as bortörvény nevesítette először, 

mint borvizsgáló szakértő bizottságot. Mellékesen megjegyzem, hogy az említett 

bortörvény a kor egyik legszigorúbb bortörvénye lehetett: tiltotta alkoholemelés céljából 

a szeszelést, a bor és a must cukrozását pedig édes bor készítése céljából. A törvény az 

52.§- ban részletezi a bizottság feladatkörét. Eszerint elemeznie kell a hozzá került 

italokat, véleményeznie kell a borkészítési eljárás megfelelőségét és az 54.§ -ban mintegy 

a vélemény fontosságát kiemelve leszögezi, hogy „A borvizsgáló szakértő bizottság 

szakvéleménye a rendőri büntető eljárás alapjául szolgál”.  49 

 Az OBB működését jelenleg a 127/2009. (IX.29) FVM rendelet szabályozza. Ez 

alapján az intézmény fő tevékenységei a Helyi Borbíráló Bizottságok érzékszervi 

bírálatainak felülvizsgálata és a borászati hatóság által kijelölt minták vizsgálata. Tagjai 

között fele-fele arányban találhatóak meg elméleti és gyakorlati szinten kompetens 

személyek úgy, mint második generációs szőlész-borász szakértők, nemzetközi 

viszonylatban is elismert szakértők, sommelier szakma képviselői. A tagok meghívásakor 

lényeges volt, hogy bizonyos borvidékek borász képviselői szintén képviseltessék 

magukat.50 Az OBB jelenlegi elnöke Horkay András, WSET nemzetközi bordiplomával 

rendelkező borismereti oktató.  

 

  

                                                           
48 www.nebih.gov.hu: Szervezeti felépítés, 2018.05.30. 
49 1908. évi XLVII. tc. alapján 
50 Földművelésügyi Minisztérium honlapja Eredetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság aloldal 

http://eredetvedelem.kormany.hu/orszagos-borszakerto-bizottsag, 2018.05.30 

http://www.nebih.gov.hu/
http://eredetvedelem.kormany.hu/orszagos-borszakerto-bizottsag
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1. ábra: az Országos Borszakértő Bizottság tagjai a Nagy Egyetemi Borteszt 

nevezetű rendezvényen borbírálás közben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.boraszat.hu 

 

6.1.5 Tokaj Borvidéki Borbíráló Bizottság (TBB) 

  

Tokaj-Hegyalján 2004-ben került megszervezésre egy független borbíráló 

bizottság. A TBB teljes hatáskört kapott a borvidéki eredetvédelmi borok kóstolására. 

Jelenleg előminősítő jogkörrel rendelkezik, a végső analitikai vizsgálatokat a NÉBIH 

végez el a forgalomba hozatali engedély kiadását megelőzően.51 

 A TBB állandó tagjai a mindenkori év Bortermelője (1 évre) és az a 3 fő, akit a 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 5 évre megválasztott. Ezen felül sorsolt tagok is 

részt vesznek az érzékszervi vizsgálatokon: a hegyközségek 7-7 főt, a hegyközségi tanács 

további 7 főt delegálhat a bizottságba. A sorsolást úgy végzik el, hogy az előző hónapban 

részt vett személy nevét addig nem teszik vissza a rendszerbe, amíg mindenki sorra nem 

került. A bírálatokon kizárólag olyan személyek vehetnek részt, akik a Hegyközségi 

Tanács borbírálói képzésén részt vettek.      

Az ülésekre a NÉBIH Borászati Igazgatóság képviselőjét kötelezően meg kell 

hívni. A rendes ülések időpontja minden hónap mások és negyedik keddje. A bizottsági 

ülésen legfeljebb 11 bíráló vehet részt.  

                                                           
51 SZAKÁL 2008, 21. old. 
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A TBB elé kerülő mintákat a kóstolás előtt legkésőbb 3 munkanappal a 

hegyközségek átveszik, akik továbbítják azokat a Hegyközségi Tanácshoz. A 

mintavételre szigorú előírások vonatkoznak, „mintavételi szabályzat” alapján történik. A 

mintákhoz csatolni kell a kérelmező által aláírt kérelmet, a bor származási bizonyítványát, 

valamint a mintavételezési kézikönyvet. 

A bírálat lebonyolítását a TBB titkára vagy a helyettesítésével megbízott személy. 

A bírálat akkor érvényes, ha legalább 5 bírálatra alkalmas személy jelen van.  

A bírálat függetlenségének biztosítása, hogy a mintákat titkosan kezelik és a bírálók 

egymás láthatóságát kizárva foglalnak helyet. A bírálat hatékonysága érdekében fehér 

színű asztallapon vagy terítőn, fénnyel jól megvilágított helyiségben bírálnak, ahol a 

bírálók rendelkezésére áll három pohár, kiöntő, semleges illatú és ízű ivóvíz valamint 

pékáru.   

Az értékelők bírálati lapon bírálnak, melyen a tételek megnevezése, évjárata, 

szükség esetén cukortartalma (ha az elnevezésből nem állapítható meg) és a bírálat 

sorszáma fel van tűntetve. A bírálók a következő döntéseket hozhatják: 

„megfelelt/forgalomba hozatalra alkalmas/” vagy „nem felelt meg/forgalomba hozatalra 

alkalmatlan/”. Ez utóbbi esetben a bíráló köteles döntését megindokolni.52  

 

6.1.6 Országos Bor Eredetvédelmi Tanács (BET) 

  

A Tanácsot az 1372/2013 (VI. 27.) Kormányhatározat hozta létre. Véleményező, 

javaslattevő és tanácsadó jogkörrel rendelkezik, 11 tagja van. Szőlészeti és borászati 

termékekkel, főleg a földrajzi árujelzők használatával foglalkozó véleményező, 

javaslattevő jogkörrel rendelkező testület. 53 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 A Tokaji Borbíráló Bizottság működési szabályzata, 2014. március 5.  
53 1372/2013 (VI.27) Korm. határozat alapján 
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6.2.  A Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés – Borászat 

 

 Ennél a témakörnél elengedhetetlen, hogy bemutassam a jelenlegi termékleírást. 

Tokaj jelenleg nyolc féle bortípust ismer: Eszencia, Aszú, Száraz Szamorodni, Édes 

Szamorodni, Fordítás, Máslás, Késői szüretelésű bor, Fehér bor. Ezek közül 

különlegességként a Eszenciát, Aszú, Édes Szamorodnit, Száraz Szamorodnit, Fordítást 

és Máslást tartja számon. 

 

2. ábra: Analitikai előírások:  

IN: A Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása - Borászat54 

 

 Bortípus Minimális 

összes 

alkoholtartalom 

(%vol) 

Minimális 

összes 

savtartalom 

(g/l) 

Tényleges 

alkoholtartalom 

(%vol) 

Maradékcukor-

tartalom 

(g/l) 

Maximális 

illóolaj-

tartalom 

(g/l) 
1 Eszencia 27,75 8 1,2-8 min. 450 2,1 
2 Aszú 19 6,0 min. 9,0 min. 120 2,1 
3 Száraz 

Szamorodni 

13,60 5,5 min. 11,0 max. 9 1,5 

4 Édes 

Szamorodni 

15,17 5,5 min. 9,0 min. 45 1,5 

5 Fordítás 12,00 6,0 min. 9,0 min. 45 1,5 
6 Máslás 12,00 6,0 min. 9,0 min. 45 1,5 
7 Késői 

Szüretelésű 

bor 

12,80 3,5 min. 9,0 * 2,0 

8 Fehér bor 10,50 3,5 min. 9,5 * 1,08 

 

Az analitikai leírásból kiemelném az alkoholtartalom kérdését. Ahogy a leírásból 

is jól látható, a tényleges alkoholtartalmak minimuma 9%, amely a bor, mint termék 

kötelező minimális alkoholtartalma. Ez alól kivételt képez a száraz szamorodni, mely 

jellegénél és borkészítési módszerénél fogva magasabb alkoholra tesz szert. Így egyfajta 

száraz, a spanyol jerez sherry-re emlékeztető borkülönlegességet kapunk. Érdekessége a 

terméknek, hogy nincs szó alkoholos erősítésről, pusztán az aszú- és töppedt szemek 

magas cukortartalma miatt elérhető ilyen magas alkoholtartalom.  

                                                           
54 boraszat.kormany.hu/tokaj 

http://boraszat.kormany.hu/tokaj
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A másik érdekesség az eszencia kérdése. Bár az Uniós szabályozás szerint a különleges 

minőségi bornak legalább 4,5%-os alkoholtartalommal kell rendelkeznie, az Európai 

Unió engedélyezte a Tokaji Eszencia forgalomba hozatalát.   

     

A termékleírás az analitikai elvárásokon kívül felsorolja a bortípusonként kötelezően 

alkalmazandó és nem engedélyezett borászati eljárásokat is. 
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3. ábra: Különleges Borászati Eljárások: Borkészítés 

IN: A Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása - Borászat55 

 

 Bortípus Kötelezően alkalmazandó 

borászati eljárások 

Nem engedélyezett borászati 

eljárások  

(a hatályos jogszabályokon túl) 

1 Eszencia a Botrytis cinerea hatására tőkén 

aszúsodott és szüretkor kézzel külön 

szedett szőlőbogyókból préselés nélkül, 

saját súlyának nyomására kiszivárgott, 

mustból minimális erjedés útján keletkező 

tokaji borkülönlegesség. 

1. alkoholtartalom-növelés,  

2. édesítés,  

3. savtartalom növelés és csökkentése,  

4. termőhelyen kívüli palackozás 

2 Aszú 1. a Botrytis cinerea hatására tőkén 

aszúsodott és szüretkor kézzel külön 

szedett aszúszemek áztatása azonos 

évjáratú mustban, részben erjedt 

szőlőmustban, még erjedésben lévő 

újborban vagy borban,  

2. minimum 18 hónapig tartó érlelés 

fahordóban  

1. alkoholtartalom-növelés,  

2. édesítés,  

3. savtartalom növelés és csökkentése,  

4. termőhelyen kívüli palackozás  

3 Száraz Szamorodni 1. az aszúsodott és egészséges 

szőlőbogyókat is tartalmazó szőlőfürtök 

feldolgozásával  

2. minimum 6 hónapig tartó érlelés 

fahordóban 

alkoholtartalom-növelés,  

2. édesítés,  

3. savtartalom növelés és csökkentése,  

4. termőhelyen kívüli palackozás 

4 Édes Szamorodni 1. az aszúsodott és egészséges 

szőlőbogyókat is tartalmazó szőlőfürtök 

feldolgozásával  

2. minimum 6 hónapig tartó érlelés 

fahordóban  

1. alkoholtartalom-növelés,  

2. édesítés,  

3. savtartalom növelés és csökkentése,  

4. termőhelyen kívüli palackozás 

5 Fordítás 1. a kipréselt aszútészta felöntése azonos 

évjáratú musttal, részben erjedt 

szőlőmusttal, még erjedésben lévő 

újborral vagy borral  

2. minimum 6 hónapig tartó érlelés 

fahordóban 

1. alkoholtartalom-növelés,  

2. édesítés,  

3. savtartalom növelés és csökkentése,  

4. termőhelyen kívüli palackozás 

6 Máslás 1. az aszúbor vagy a szamorodni 

seprőjének felöntése azonos évjáratú 

musttal, részben erjedt szőlőmusttal, még 

erjedésben lévő újborral  

2. minimum 6 hónapig tartó érlelés 

fahordóban 

1. alkoholtartalom-növelés,  

2. édesítés,  

3. savtartalom növelés és csökkentése,  

4. termőhelyen kívüli palackozás 

7 Késői Szüretelésű bor  1. alkoholtartalom-növelés,  

2. édesítés,  

3. termőhelyen kívüli palackozás 

8 Fehér bor  1. édesítés  

2. termőhelyen kívül palackozás 

                                                           
55 boraszat.kormany.hu/tokaj 

http://boraszat.kormany.hu/tokaj
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A táblázatból láthatjuk, hogy a hat tokaji borkülönlegesség (eszencia, aszú, édes és 

száraz szamorodni, fordítás, máslás) készítését meghatározza a jogalkotó. Részletesen 

elemzi, hogy a szemeknek Botrytis cinerea gombát kell tartalmaznia, szabályozza a 

szüretelés módját, a borkészítést és érlelést. Ezek a szigorú követelmények adják az 

eredetvédelem alapját, melyet a következő fejezetben részletesebben elemzek.  

Természetesen – mivel a nemespenész megjelenése erősen időjárás és területfüggő 

– szükséges volt olyan édesbor kategóriák létrehozása is, melyek készítéséhez nem 

szükségszerű a Botrytis cinerea. Ezek lettek a késői szüretelésű és fehér bor 

osztályozások. Itt a borkészítésben előírást nem látunk, a késői szüretelésű bornál is csak 

annyi a kívánalom, hogy cukortartalma megfeleljen az édes, azaz a 45 g/l szintnek.     

A nem engedélyezett borászati eljárások között láthatjuk, hogy a jogalkotó 

alapvetően az alkoholtartalom-növelést (a fehér bor kategóriát kivéve), az édesítést, a 

savtartalom befolyásolását és a palackozás korlátozását szabályozza.  

 A magam részéről örülök, hogy világviszonylatban szigorúak az uniós és magyar 

szabályozások. Kis ország vagyunk, a tokaji borvidék 5500 hektáros szőlőterületéről 

véleményem szerint kevés, de kiemelkedő minőségű, az évjárati adottságokat jól tükröző 

borokat kell a világ felé kínálnunk. 

  

6.3 Az eredetvédelem jogszabályi bemutatása 

 

A 816/70/EGK rendelet értelmében a bor zúzott, vagy nem zúzott friss szőlő, vagy 

szőlőmust teljes vagy részleges alkoholos erjedésének eredménye.56 

Az mai eredetvédelmi szabályozás előzményei valószínűleg a 20. század közepéig 

nyúlnak vissza, amikor is 1957-ben a Római Szerződés által létrejött a mai Európai Unió 

elődje, az Európai Gazdasági Közösség. Az egyesülés célja az volt, hogy a tagállamok 

polgárainak megfizethet és jó minőségű élelmiszert állítsanak elő, a termelőknek pedig 

jó megélhetést biztosítson a gazdálkodás. Az eredmény az lett, hogy az 1970-es, 1980-as 

években a gazdaságok hatékonysága megnőtt, túltermelés lett a piacon. A megoldást az 

kínálta, ha a termékek minőségét növelik és kiemelt védelmet kapnak a hagyományos és 

regionális élelmiszerek.57  

                                                           
56 Bukodi 2017 
57 Wikipédia: Oltalom alatt álló eredetmegjelölés, 2018.05.25. 
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Ebben az alfejezetben nemcsak az egyes borászati termékek előállításához 

kapcsolódó jogrendszert, de a hozzájuk kapcsolódó adminisztrációs hátteret is szeretném 

bemutatni. Úgy gondolom, a jelenlegi helyzetről átfogó képet csak ezek együttes 

vizsgálatával kaphatunk. 

A 2004-es Európai Uniós csatlakozásunk jelentősen megváltoztatta az 

eredetvédelemhez kapcsolódó szabályozási rendszerünket. A szőlőtermesztés és 

borgazdálkodás vonatkozásában a többi területhez hasonlóan kettős jogrendszer 

érvényesül. Az ágazathoz kapcsolódó jogrendszer egyik részét az Unió közvetlenül 

szabályozza közösségi rendeletekkel, a szabályozás másik része nemzeti hatáskörben 

maradt.58 

Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági 

termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről vezeti be a az eredetmegjelölések és a 

földrajzi jelzések uniós oltalma iránti eljárást, a hagyományos különleges termékként 

való bejegyzés iránti eljárást, valamint a minőségre utaló választható kifejezések 

használatára vonatkozó szabályokat.  

Ma a magyar borokat eredetvédelmi szempontból három fő kategóriába 

sorolhatjuk. A 2007. október 22-i 1234/2007tanácsi rendelete (SCMO rendelet) alapján 

az oltalom alatt álló borok vagy földrajzi jelzéssel, vagy eredetmegjelöléssel láthatóak 

el.59 

Ezek a kövtkezőek: 

● Az Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (rövidítése: OEM, angolul: 

Protected Designation of Origin - PDO) Ennél a kategóriánál a 

legfontosabb, hogy a bornak teljes egészében a címkén meghatározott 

földrajzi területről kell származnia. Az OEM kategória tulajdonképpen a 

korábbi minőségi és eredetvédett borok együttese. A legfőbb kitétel, hogy 

az alkoholtartalomnak legalább 9%-osnak, a savtartalomnak pedig  3,5 

g/liter értéket kell elérnie, és a bor kizárólag Vitis Vinifera -ból, tehát a 

hagyományos európai borszőlőből készülhet, valamint a terméshozam 

nem haladhatja meg a hektáronkénti 100 hektolitert. 

● Az Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor (rövidítése: OFJ) 

esetében szintén fontos a földrajzi megjelölés, de a rendelet szerint ennél 

                                                           
58 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 24/A-27.§ 
59 BUKODI 2017, 21. old 
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a kategóriánál megengedőbb. A bor minimum 85%-a kell, hogy megjelölt 

földrajzi területről származzon és elegendő, ha a bor Vitis Vinifera-ból, 

illetve annak egyéb Vitis nemzetségéből származó házasításából készül. 

Az alkoholtartalom legaláb 8%, a savtartalom pedig 3,5g/liter, illetve a 

terméshozam maximálisan 120 hektoliter lehet hektáronként. Ez a 

kategória lényegében a régi a tájborokat fedi le. 

● A Földrajzi jelzés nélküli borok (rövidítése: FN) 

az ország bármely szőlőterületéről, fajtamegkötés és hozamkorlát nélkül 

készíthetők. Az alkoholtartalma minimálisan 7,5% (amit aztán a 

törvényben engedett módon javítani lehet), a savtartalma a literenkénti 3,5 

grammot el kell hogy érje. Bizonyos feltételek mellett a pincészet neve, 

márkanév, a fajta és az évjárat is feltüntethető az FN boroknál is, de a 

földrajzi megjelölés nem. Tulajdonképp ez a kategória vonatkozik a 

korábbi asztali bor megjelölésre.60 

 

Láthatjuk, hogy míg a harmadik kategória jelentősen elkülönül, addig az első kettő 

sok hasonlóságot mutat egymáshoz. Lényeges különbség viszont, hogy az oltalom alatt 

álló eredetmegjelöléssel rendelkező termékek esetében a termék és az előállításához 

kapcsolódó földrajzi terület között szoros kapcsolatban van mind a termelés, a 

feldolgozás és az előállítás  tekintetében; ezeknek együttesen az adott területen kell 

történniük. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termékeknél kedvezőbbek 

a szabályozási feltételek. Elegendő, ha a kapcsolat csak valamelyik fázisban áll fenn. 61 

Jelenleg az 1308/2013/eu rendelet 2. alszakasza hatályos az eredetmegjelölések 

és földrajzi jelzések, azaz a földrajzi árujelzők témakörben. A jogszabály rögtön tisztázza 

a kettő közötti különbséget, mely lényegében a földrajzi jelzés jobban megengedő 

szabályozásáról szól. Az oltalom alatt álló eredmegjelöléseket és az oltalom alatt álló 

földrajzi jelzéseket bármely, a szabályozásnak megfelelően készült bor esetében lehet 

használni. Az így készült borok oltalmat éveznek a hasonló, nem a szabályozás szerint 

készül borokkal és az elnevezés bármilyen utánzása, toldalékszóval (-féle, -szerű) ellátott 

                                                           
60 www.borneked.hu: Nagy Róbert: Mit is jelentenek az új címkejelölések? 

http://borneked.hu/blog/nagy-robi/mit-is-jelentenek-az-%C3%BAj-
c%C3%ADmkejel%C3%B6l%C3%A9sek.html, 2017.12.15. 
61 Eredetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság honlapja, 2018.05.25.  

http://eredetvedelem.kormany.hu/a-mezogazdasagi-termekek-es-elelmiszerek-eredetmegjeloleseinek-
es-foldrajzi-jelzeseinek-unios-oltalma 

http://www.borneked.hu/
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kifejezésével szemben. Lényeges pont a 105. cikk, mely lehetővé teszi az oltalom alatt 

álló eredetmegjelölés és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések termékleírásának 

módosítását akár a technológia fejlődése, akár a területi határok változtatása miatt.62   

 

4. ábra: Az OEM és OFJ borok Európai Unió által szabályozott jelölései 

 

 

    

 

Forrás: eur-lex.europa.eu: négyszínnyomással készült uniós szimbólumok 

 

Lényeges uniós szabályozás még a 606/2009/EK rendelet, mely a szőlőből készült 

termékek kategóriáit, a borászati eljárásokat és az ezek végrehajtására vonatkozó 

szabályokat tartalmazza továbbá a 479/2008/EK rendeletre vonatkozóan részletes 

szabályokat állapít meg. A jogszabály rendelkezik többek között a savtartalom 

növeléséről, a savtompításról, az alkohol növeléséről valamint a házasításról. 

A Tokaji Borvidékre vonatkozó fontos kitétel a 14. cikk, mely a bor vagy 

szőlőmust borseprőre, törkölyre illetve aszú kipréselt tésztájára öntéséről rendelkezik. 

Eszerint a Tokaji Fordítás az aszú kipréselt tésztájára must vagy bor, míg a Tokaji Máslás 

a szamorodni vagy az aszú seprőjére öntött must vagy bor öntésével készül.  

A jogszabály egyaránt szabályozza a szlovák tokajit is azzal, hogy a Tokaji fordítás 

termékkategóriát „Tokajský forditáš” –ként, a Tokaji máslást pedig „Tokajský mášláš”–

ként is kiírja. A cikket azzal a kikötéssel zárja, hogy az érintett termékeknek ugyanabból 

az évből kell származniuk.63 

                                                           
62 1308/2013/EU rendelet 57-59. cikk 
63 606/2009/EU rendelet 14.cikk 
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    A témához kapcsoló másik Uniós rendelet a 607/2009/EK a 479/2008/EK 

tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló 

eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek 

címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes 

szabályok megállapításáról. Témám szempontjából jelentős a 4. szakasz, mely részletesen 

szabályozza az oltalom kérdését, valamint 6. szakasz, mely az oltalom alatt álló termékek 

ellenőrzését szabályozza. Eszerint az éves ellenőrzés magában foglalja az illetékes 

hatóság által az eredetmegjelöléssel ellátott termékek érzékszervi és analitikai vizsgálatát, 

a földrajzi jelzéssel ellátott termékek esetében vagy kizárólag analitikai vizsgálat, vagy 

érzékszervi és analitikai vizsgálat végzését egyaránt. Az ellenőrzést abban a tagállamban 

kell végrehajtani, ahol a terméket előállították.  

Az éves ellenőrzés biztosítja, hogy az adott termékekre kizárólag akkor lehessen 

oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés kifejezéseket használni, ha a 

vizsgálati eredmények igazolják, hogy a termék paraméterei a megszabott határértékeken 

belül mozog valamint birtokában van az érintett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés 

tekintetében meghatározott tulajdonságoknak. Amennyiben a termék nem rendelkezik a 

fenti kívánalmakkal, csak eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés nélkül hozható 

forgalomba.  

A „szlovák tokaji” kapcsán lényeges az a kitétel, hogy a határon átnyúló, még a 

borvidékhez kapcsolódó területen az ellenőrzés az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés 

által érintett tagállamok bármelyikének ellenőrző hatósága elvégezheti.  

A 26. cikk az analitikai és érzékszervi vizsgálatok mikéntjét tartalmazza. Eszerint 

fizikai és kémiai analízissel kell meghatározni a következőket összes és tényleges 

alkoholtartalom, összes cukortartalom fruktózban és glükózban, összes savtartalom, 

illósavtartalom valamint összes kén-dioxid tartalom. Egyéb vizsgálattal kell 

meghatározni a szén-dioxid tartalmat és az adott tagállam jogrendszerében meghatározott 

egyéb adatokat.64  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 607/2009/EK bizottsági rendelet 4. szakasz, 6. szakasz, 26. cikk 
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7. Tokaji a Nagyvilágban 

 

 Bevezetett termékeknél, márkaneveknél mindig felmerül az igény ezek 

védelmére, így elkerülhetetlen, hogy az eredetvédelem kapcsán a tokaji név külföldi 

használatát is vizsgáljuk.  

 A Tokaj, Tokay, Tokayer név nemzeti és nemzetközi eredet megjelölésként 1970. 

szeptember 11. óta áll oltalom alatt. A Tokaji Aszú és a Tokaji Szamorodni 

Magyarországon már a 60-as évektől áll védjegyoltalom alatt áll.65   

Ennek ellenére - jogosan vagy jogtalanul - a tokaji nevet ma is sokan használják. 

Jelentős különbség van azonban, hogy az Európai Unión belül, vagy azon kívül teszik 

ezt. A következő alfejezetekben az ezek közötti különbségeket szeretném bemutatni.  

 

7.1 Tokaji névhasználat az Európai Unióban 

 

Bár általában a szlovák tokaji kérdés szokott elsőként felmerülni, fontos tisztázni, 

hogy napjainkban több más ország is használja jogosan vagy jogtalanul a tokaji neve.66  

 Az Európai Unión belül viszonylag egyszerűbb a dolgunk: 2007-től Franciaország 

nem használhatja az elzászi Tokay nevet és Olaszország is – számos Európai 

Bizottsághoz benyújtott keresetet követően – búcsút intett a Friuli-Venezia-Giuli 

tartomány részeként ismert Tocai név használatának.     

 

7.2 Tokaji névhasználat az Európai Unión kívül 

 

Nagyobb a probléma a tengerentúlon. Az Egyesült Államok illetve Ausztrália is 

használja a tokaji nevet. Magyarország egyetlen lehetősége, ha az Európai Unió köt 

bormegállapodást ezekkel az országokkal,mivel sem az USA, sem Ausztrália nem akar 

önként lemondani a Tokaji név használatáról.67  

                                                           
65 KISS 2007, 11. o. 
66 DULA-MÉSZÁROS-ROHÁLY 2002, 12. o. 
67SZTANEV 2009.  
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 Az ausztrál kormány képviselői és az Európai Bizottság 2007-ben állapodtak meg 

arról Canberrában, hogy Ausztrália még 10 évig használja a „Tokay” nevet boroscímkéin, 

mely náluk egy megnövelt alkoholú desszertbort jelent (Tokay Canberra). Akkor 

Marczinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke úgy nyilatkozott, hogy 

a névhasználat inkább csak zavaró tényező, mert alig van olyan piac, ahol mind a magyar 

mind pedig az ausztrál tokaji jelen lenne.68     

 A legnehezebb akkor megfékezni a Tokaji névhasználatot, amikor szándékosan, 

fogyasztói megtévesztés céljából használják. Ilyesfajta visszaélések leginkább Ukrajna, 

Oroszrszág, Kína területein fordul elő. Sajnos ezekben az országokban – nemzetközi 

megállapodás hiányában – szinte lehetetlen korlátozni a névhasználatot.69     

Az alábbi táblázat megmutatja, milyen, a tokaji névhez hasonló elnevezésekkel 

találkozhatunk a világ különböző pontjain. 

  

Ország Megnevezés 

Ausztrália Australian Tokay 

Izrael Carmel Tokay  

Israel Tokay 

Franciaország Tokay dí Alsace  

Tocai Pinot gris 

Svájc Flurlinger Tokajer 

Szlovénia Tokajec Tokaj 

Olaszország Tocai Friulano Tocai di Lison Tocai 

Italico Tocai di Ipplis Tocai del Piave 

Amerikai Egyesült Államok Flame Tokay  

California Tokay 

Kanada Canadian Tokay 

Olaszország Tokaj Juzsnoberezsnij 

Szlovénia Tokaysky Vyber Tokay 

 

Forrás: Kiss Judit: Tokai Aszú Borok Eredetvizsgálata Szőlők és Borok Amin- és Sav-

összetétele alapján (doktori értekezés, 10.old) 

                                                           
68 BODACZ 2007 
69 SZTANEV 2013 
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7.3 A szlovák tokaji névhasználat 

 

A szlovák tokaji kapcsán folyó vita az előzőek közül a legösszetettebb. A szlovák 

fél az 1908-as bortörvényre alapozza névhasználati jogosultságát. Az I. Világháborút 

követően Csehszlovákiához csatolták a Tokaji borvidékhez Szőlőske, Kistoronya és 

Sátoraljaújhely egy részét. Az 1924. évi bortörvény Szőlőske és Kistoronya településeket 

törölte a borvidéki listáról akkor sem tekintette a magyar jogrendszer a Tokaji borvidék 

részének, amikor 1938. és 1945. között ismét Magyarországhoz tartoztak.  

 A nyelvi különbségekből adódóan az elnevezés más (Tokajská/ské/sky), a 

szabályozás sem egyforma, de a borkülönlegességek igen. Magyarország évtizedek óta 

arra törekszik, hogy azonos szabályozással készülhessenek a tokaji borok az országhatár 

mindkét oldalán.70 

 2004 június 2-án létrejött egy együttműködési egyezmény a Szlovák Köztársaság 

és Magyarország között. Az együttműködés tárgyaként rendezni kívánták a borvidék 

szőlészeti és borászati kérdéseit. A felek megállapodtak a tokaji eredetmegjelölésről való 

használat szlovák oldalon történő feltételeiről.  

2007-ben a két ország szándéknyilatkozatot tett arról, hogy közös termékleírást 

nyújtanak be a Tokaj/Tokajske bortípusokra vonatkozóan. Azonban a megállapodás nem 

teljesült maradéktanul, az ellenőrzési szabályok hiányt mutatnak. Tattay Levente 

megfogalmazása szerint a fő gond a Tokaji névhasználat megtévesztő jellege, valamint a 

szőlő alacsonyabb mustfoka, a bor gyengébb minősége valamint az, hogy a szlovákok 

síkterületen terjeszkedve jutnak egyre nagyobb szőlőterülethez.  

Tattay Levente arra is rávilágít, hogy Magyarország nagy hibát követett el, amikor 

1968-ban hagyta, hogy Csehország a Lisszaboni Megállapodásban levédje a Tokaji nevet 

a következő formában: „Tokajské vino de la Region Slovaque”. Ezzel nemzetközi 

oltalmat kapott. Bár Magyarország nem ismerte el a megjelölés oltalmát, de a 

Megállapodásban szereplő összes többi ország igen. Hazánk csak 1970-ben védette le a 

Tokaj, Tokay, Tokayer megnevezéseket.71 

Magyarország 2010 áprilisában fordult azt kérte a törvényszéktől, hogy töröljék a 

Tokajra utaló szlovákiai bejegyzést a borok eredetmegjelöléseit tartalmazó uniós 

elektronikus nyilvántartásból, az E-Bacchus listáról. 

                                                           
70 BODACZ 2007.  
71 LÁNCOS 2018. 
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Az elnevezést 2004-ben oltalom alatt álló eredetmegjelölésként is bejegyezték az 

E-Bacchus listába, azonban később az Európai Bizottság Szlovákia kérésére a kifejezést 

„Vinohradnícka oblas� Tokaj” OEM-re változtatta, tehát a„tokajská”, vagyis „tokaji” 

alakot főnévre („Tokaj”) cserélte, ami már teljesen megegyezik a nyilvántartásban 

szereplő magyar bejegyzési formulával. 

 
 

Mivel a „Tokaj” elnevezés nem felétlenül azonos a Magyarországon érvényes 

követelményrendszer alapján készült borral, aggályos, hogy a „Tokaj” elnevezést 

tartalmazó eredetmegjelölés, illetve a palackokon erre utaló címke félrevezetheti a 

fogyasztókat.72 Az Európai Bíróság a magyar fellebbezést a Tokaj márkanév ügyében 

elutasította 2014-ben. Kimondták, hogy nem minősül megtámadhatónak a Vinohradnícka 

oblast' Tokaj szlovák név E-Bacchus nyilvántartásba való bejegyzése.73 

 

                                                           
72 LEHÓCZKI 2012.  
73 www.hvg.hu MTI: Tokaji-vita: a tárca szerint részletkérdésben döntött a bíróság 
https://hvg.hu/gazdasag/20140213_Tokajivita_a_tarca_szerint_reszletkerdes, 2014.02.13.  

http://www.hvg.hu/
https://hvg.hu/gazdasag/20140213_Tokajivita_a_tarca_szerint_reszletkerdes
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8. A borok címkézése 

  

Az előző pontokban foglalt szabályozások az átlagos fogyasztó számára talán nem 

tudott, de vásárlás során mindenképpen találkozik vele, amikor a boroscímkét elolvassa. 

Így elengedhetetlen, hogy a címkén megjelentethető és kötelezően jelölendő adatokról is 

írjak dolgozatomban. 

A Borászati Termékek Jelölési Útmutatója szerint megkülönböztetünk kötelező 

jelöléseket, szabályozottan választható jelöléseket, szabadon használható jelöléseket. 

  

8.1 A terméken kötelezően feltüntetendő adatok és ezek szabályai 

 

A szabályozás különbséget tesz kötelezően egy látómezőben feltüntetendő 

jelölések és kötelezően, de nem egy látómezőben feltüntetendő adatok között. 

 

 

8.1.1 Kötelezően, egy látómezőben feltüntetendő jelölések 

 

 Az azonos látómezőben lévő adatok a tárolóedény elforgatása nélkül is 

olvashatónak kell lennie. 

 Kötelező feltüntetni a termék eredetvédelmi kategóriája alapján a FN borászati 

termékek esetén a termékkategória megnevezését, az OEM/OFJ borászati termékek 

esetén: az adott OEM vagy OFJ + az eredetvédelmi kategória nevét. Az eredetvédelmi 

kategórák megnevezései szó szerint: „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” és „oltalom 

alatt álló földrajzi jelzés”. Ezek nem rövidíthetőek, ebben a formában kell jelölni őket.    

Szinonimnévként bizonyos esetekben a „védett eredetű bor” és a „minőségi 

bor”kategóriák is használhatóak. 

 A címkén mindenképpen fel kell tüntetni az alkoholtartalmat, fél térfogatszázalék 

egységben kifejezve. A megjelenítés módja szintén adott.  

Lányeges, hogy a jogalkotó – bár legfeljebb 0,5%-ban – megengedi a bor minősítése 

során mért és a feltüntetett érték közötti eltérést.  

 Valamennyi borászati termék esetében fel kell tüntetni az adott termék névleges 

térfogatát.    
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 Eredetvédelmi szempontból fontos szabályozás, hogy a címkén szerepeltetni kell 

a „Magyar bor” kifejezést vagy az ezzel azonos értelmű kifejezést. Ezt minden 

boroscímkének tartalmaznia kell, függetlenül a termékkategóriától.  

 

8.1.2  Kötelezően, de nem egy látómezőben feltüntetendő adatok 

 

 Ebbe a kategóriába sorolhatjuk az allergének (szulfitok és/vagy 

tojásszármazékok) tartalmának, az esetleges importőrnek a jelölését. 

 Bővebb leírást a NÉBIH és a LOT szám jelölése érdemel. A közösségi jog 

kötelezően előírja valamilyen tételazonosító jelzés feltüntetését, ennek képzését a 

pincészet saját maga állapíthatja meg. Cél, hogy minden egyes tétel nyomon követhető, 

így ellenőrizhető legyen.  

A tételazonosító jelzésnek a címkén szereplő más feliratoktól jól elkülöníthetőnek 

kell lennie. Amennyiben ez nem valósulna meg, úgy az „L” betűnek kell megelőznie a 

számnak. Fontos, hogy a forgalomba hozatali engedély azonosítója helyettesítheti a saját 

generálású tételszámot.  

 

8.2 Szabályozottan használható választható jelölések 

 

Ebbe a kategóriába sorolható a szőlőfajta feltűntetése. Egy fajta neve akkor 

tüntethető fel, ha a bor legalább 85%-ban az adott fajtából készült. Két vagy több 

szőlőfajta feltüntetése esetén csökkenő sorrendben a bor előállításához felhasznált 

valamennyi fajtát fel kell tüntetni. 

Itt fontos megjegyezni, hogy a szőlőfajták megnevezése meglehetősen korlátozva 

van. Bizonyos szőlőfajtáknál, ahol a megnevezése megegyezik az OEM-mel vagy OFJ-

vel vagy teljes egészében tartalmaznak OEM-et vagy OFJ-t, semmilyen módon nem 

feltűntethetőek. Ennek a szabályozásnak szintén ez eredetvédelemhez van köze. Így tudja 

megelőzni a Közösség, hogy a szőlőfajta nevével vissza lehessen élni. Így tehát nem 

lehetséges, hogy valaki például Olaszországban tokaj fajtát jegyezzen be és azt borainak 

címkéjén használja.   

Az uniós tiltásnak köszönhetően Magyarország megakadályozza pl. a „tocai 

friulano” fajtanév használatát. Azonos fajtájú borok esetében a különböző tagálamok csak 
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akkor használhatják ugyanazt a nevet, ha a két tagország között erre vonatkozóan külön 

megállapodik egymással. 

A 607/2009/EK bizottsági rendelet XV. Mellékletének „A” és „B” része, valamint 

a 127/2009. FVM rendelet 54. §-a szerint pedig bizonyos fajtaneveket nem lehet FN 

borászati termékek címkéjén feltűntetni. Tokaj esetében megemlítendő, hogy a lista 

tartalmazza a fő szőlőfajtákat, azaz furmint, hárslevelű, zéta és kabar szőlőfajták nem 

szerepelhetnek FN bor címkéjén. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a szabályozás kedvez a laikus vásárlóknak. 

Amennyiben palackozott bort vesz valaki, az OEM vagy OFJ bor kifejezés valamely 

formája olvasható a címkén vagy esetleg még a szőlőfajta is fel van tűntetve, amely csak 

OEM bor esetében lehetséges, szinte biztosak lehetünk benne, hogy szép tételt veszünk 

le a polcról.74 

 

 

 

5. ábra: Béres Szőlőbirtok hátcímkéje 

 

 

 

Forrás: Béres Szőlőbirtok weboldala 

 

                                                           
74 Borászati termékek jelölési útmutatója  

Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról 
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8.3 Vélemények a jelenlegi termékleírásról 

 

Munkám során sok szakemberrel találkozom. Van köztük borász, sommelier, 

tanár, újságíró és blogger is. Általában pár perces beszélgetést követően felmerül a 

kérdés:„És mi a vélemény a jelenlegi termékleírásról?” A kérdés aktualitása miatt 

fontosnak tartom, hogy néhány véleményt bemutassak. Egyáltalán miért volt szükség új 

termékleírásra? 

Prácser Miklós, a Tokaji Borvidék nyolc hegyközségét tömörítő elnöke szerint a 

cél a minőségi termelést segítő előírások készítése, a rendelkezések egyszerűsítése volt. 

A tanács közleménye szerint a Tokaji név alatt megjelenő termékek jelenleg „túl nagy 

szóródást mutatnak mind a minőség, mind az ár tekintetében”. 75 

 Folytatnám Szilágyi János Ede gondolataival, aki egy 2015-ös tanulmányában azt 

részletezi, mely problémák nem orvosolhatóak a termékleírások módosításával. Ilyen 

például az évjáratok közötti különbségek kiküszöbölése, ugyanis a termékleírás 

módosításával az egyes évjáratok egyedi hiányosságait (pl. sav, cukor) nem lehet 

kiküszöbölni. Másik problematikaként említi, hogy a védelemben részesített termékek 

nem szolgálhatnak a termelői csoport csak bizonyos termelők által termelt termékek 

megjelölésére. Fontosnak tartja továbbá, hogy a termékleírásban foglaltak ne csak 

papíron létezzenek, de a termelők ellenőrzésben is részesüljenek, a borokat a 

szabályoknak megfelelően készítsék el.76   

Demeter Zoltán tokaji borász szerint a 2013-as módosított termékleírás nem  

járt sikerrel. Ennek okait leginkább az eredetvédelmi rendszer bonyolultságában látja. 

Szintén problémaként értelmezi – érdekes módon Szilágyi János Edével ellentétben – 

hogy a termékleírás a piac minden szereplőjének meg akar felelni, amely szerinte 

értelmetlen és lehetetlen.77 

Mészáros László, a Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet birtokigazgatója és borásza 

olyan termékleírást, rendtartást szeretne, ami méltó egy világhírű borvidékhez. Szerinte 

meg kellene akadályozni, hogy a piacot eláraszthassák a silány minőségű borok és 

semmiképpen sem megengedett, hogy ezek tokaji néven kerülhessenek a polcokra. 

Véleménye szerint sok termelővel meg kell értetni a minőségi szőlőtermesztés és 

                                                           
75 www.boon.hu: Erősödik az eredetvédelem a tokaji borvidéken, 2013.11.08 
76 SZILÁGYI 2015 
77 DEMETER 2013 

http://www.boon.hu/
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borkészítés elveit. Fontosnak tartja, hogy mindenki esélyt kapjon a jövőben a minőségi 

tokaji készítésére. 78 

A magam részéről kicsit mindenkivel egyetértek. Fontosnak tartom, hogy a 

minőségi tokaji elkészítésének lehetősége mindenki számára elérhető legyen. 

Véleményem szerint egy kevésbé népszerű dűlőről is lehet kellő hozzáértéssel, 

gondossággal nagy borokat készíteni ezért úgy gondolom, a borok védelmét inkább a 

minőségi jelzőkhöz és nem a területhez kellene kötni. 

Mindazonáltal vitathatatlan, hogy kell a szabályozás. Talán kicsit egyszerűbben, 

érthetőbben, a tradíciókat nem bolygatva, de kellő szigorúsággal. 

 

 

6. Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet birtokfotó 

  

 

   

Forrás: Tokaji Borlovagrend weboldala 

 
 

 

                                                           
78 Gault & Millau online: Olyan aszúk, akár Mozart remekművei [Interjú Mészáros Lászlóval – 1. rész] 

 

http://gaultmillau.hu/muvelt-alkoholista/olyan-aszuk-akar-mozart-remekmuvei-interju-meszaros-laszloval-1-resz
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9. Összegzés 
 

Munkámban igyekeztem bemutatni, hogyan változtak a borkészítési szokások, 

jogszabályok a 20. században. Miközben írtam a dolgozatot, érdekes felfedezést tettem: 

a jogszabályoknak mindig volt egyfajta fogyasztási szokást szabályozó, a vásárlókat a 

minőségi bor fogyasztás fele terelgető szerepe. Érdekes, hogy a 20. század elején a must 

sűrítése engedélyezett volt, hiszen az emberek főképp édest-borokat fogyasztottak. 

Ugyanakkor elmondható, hogy mivel a mesterséges édesítés a tokaji OEM borok eseteben 

tilos, egyre több tokaji száraz bor készül, igy talán a szabályozásnak is köszönhetjük a 

jelenlegi száraz tokaji „divatot”. 

A bevezető részben feltett első kérdésem: Vajon a jelenlegi szabályozás 

elégedettséggel tölti - e el a fogyasztókat? A válasz igen összetett. Nehéz meghatározni, 

mikor szolgálja valami érdekeinket. Vajon fogyasztóként ha bemegyek egy üzletbe, hogy 

az esti baráti összejövetelhez vegyek egy palack jóféle aszúbort és azt latom, hogy a jól 

megszokott puttonyszam helyett csak „Tokaji aszú” szerepel a címkén azt fogom e érezni, 

hogy biztosan ennek az a célja, hogy jobban védjük a Hungaricumokat? Hogy nekem, 

mint vásárlónak jobb minőségű termeket kínáljanak? Sokkal valószínűbb, hogy 

bosszankodni fogok, amiért megint változás történt, megint nem kaptam elegendő 

tájékoztatást a címkeváltozásról es valószínű, hogy zavarodottan inkább a jól ismert 

Cserszegi Fűszerest fogom levenni a polcról, rosszabb esetben választok egy külföldi 

édes fehér bort. 

 A vásárlóknak idő kell az átálláshoz es a marketing szakemberek szerint kerülni kell a 

hirtelen történő, nagyobb mértékű változásokat, Persze megfelelő előkészítéssel es 

tájékoztatással a termékleírások javítása, korszerűsítése határozottan szolgálja a vásárlók 

érdekeit, hiszen végeredményben az egész termékleírás értük van. Hogy tudják, ha 

levesznek egy palack Tokaji Aszút a polcról, az biztos magas minőségű, hiszen legalább 

5 puttonyosnak megfelel annak ellenére, hogy ez nincs feltüntetve a címkén. 

 A második felvetésem a termelők elégedettségére vonatkozik. Ami őket illeti szinten 

latszik, hogy nehéz az átállás. Az idősebb generáció nem szívesen frissíti tudását, egyben 

egy-egy nagyobb változást nehezen is tudnak kommunikálni a fogyasztóik felé, pláne ha 

külföldi piacról van szó. Legtöbbször a termékleírás módosításával járó magasabb 

minőség nagyobb költséggel is jár. Így sokszor - hogy a partnereiket ne veszítsek el – 

inkább megalkusznak egy alacsonyabb mértékű haszonnal. Pedig a termékleírások es az 

eredetvedelem a magas minőség mellett magas hasznot is feltételez. Igy a termelők 
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oldaláról megkockáztatom, hogy az egyre szigorodó termek leírások inkább hátrányukká, 

mint előnyükké válnak. 

 Utolsó kérdésem, miszerint van-e szükség további változtatásokra a termékleírásokat 

illetően. Dolgozatom utolsó fejezeteben bemutattam néhány tokaji szakember 

véleményét. Abban általában mindenki egyetértett, hogy az irány jó, de közel sem 

tökéletes a végeredmény. Érdekes volt Demeter Zoltán felvetése, miszerint a termékleírás 

mindenkinek meg akar felelni. Véleményem szerint el kellene dönteni, hogy a tokaji 

különlegességek tényleg egy kiemelt minőségű palettája a borvidéknek vagy – ahogy 

Mészáros László fogalmazott – egy olyan termékleírás szülessen, amely mindenki 

számára lehetővé teszi a minőségi tokaji készítését. Én a magam részéről azt gondolom, 

nem szükséges mindenkinek megfelelni. Szerintem a borvidéknek azt kellene kitűznie 

célul, hogy legyen egy minden tekintetben egyedi, magas minőségű termékcsoportja, ez 

legyen a tokaji OEM „borcsalád”. Mivel a tokaji borok egyre inkább elérhetőek külföldön 

is, ez mindenképpen megkönnyítené a termék megértését a laikus fogyasztók számára is.  

 Tehát az a véleményem, hogy igen, szükség van további szabályozásra. A jelenlegi 

termékleírás sok esetben nem teljesen tiszta. Világos a cél: magas minőségű tokajit 

készíteni a lehető legkevesebb olyan változtatással, amely megzavarhatja a fogyasztókat. 

Ha részt vehetnék a döntésben, legszívesebben visszaállítanám a puttonyszámot. Azt 

gondolom, a puttonyszám eltörlése remek példa arra, hogy a döntéshozók miképpen 

próbáltak egyszerre megfelelni annak az elvásárnak, hogy minőségi aszúk szülessenek, 

ugyanakkor megőrizni a békességet a termelők körében. 

 Bár dolgozatomban csak egy interjút dolgoztam fel, de több borásszal is folytattam 

kötetlen beszélgetést ebben a témában. Név nélkül szeretném megemlíteni, hogy volt 

szerencsém olyan termelővel beszélni, aki elmondta, hogy annak érdekében, hogy 

megőrizze a kínai vásárlóját továbbra is készít 3 puttonyos aszút, amely azonban az új 

szabályozásnak megfelelően 5 puttonyos beltartalommal rendelkezik. Természetesen 

ennek az önköltsége is sokkal magasabb, mint egy 3 puttonyos aszúnak lenne. Tehát a 

végeredmény az, hogy a termelő kénytelen megalkudni annak érdekében, hogy ne 

veszítse el viszonteladóját, aki nagyon sokszor évi több ezer vagy tízezer palackot is 

felvásárol. A viszonteladónak szintén megvan a saját piacuk, akiknek nehéz lenne 

elmagyarázni, vajon miért történt termékmódosítás, így nem akarnak változást. Az 

egyszerű fogyasztó pedig nem érti, hogy a jól megszokott könnyű, 3 puttonyos aszú most 

miért testesebb, gazdagabb.  
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 Tehát összegezve az eddigieket Tokajban nagyon sok tenni akaró, aktív szakemberrel 

lehet találkozni. Nekik köszönhető, hogy ma Tokaj elismert és talán az egyetlen olyan 

magyar borvidék, amely az egész világon ismert.  

 Nem gondolom, hogy minden szabályozás jó döntés volt, de biztos vagyok benne, hogy 

a cél egy jobb és jobban érthető és eladható tokaji piacra kerülése volt. Ugyanakkor abban 

is biztos vagyok, hogy a munka még nem ért véget. Mindenképpen szükség lenne a 

szabályok tisztázására, pontosítására, hogy a termékleírások tényleg elérjék a kitűzött célt 

és ne egy újabb nyűgként éljék meg a termelők. A vásárlók felé pedig szükséges a 

tájékoztatás, hiszen végeredményben a borok nekik készülnek, fontos lenne, hogy az ő 

véleményüket is számításba vegyük, amikor jogszabályt, termékleírást alkotunk. 

 Szerencsésnek érzem magam, hogy dolgozatom írása közben sok szakemberrel 

beszélhettem, kérhettem tanácsot és hallgathattam véleményt. Bár munkám befejezése 

már Budapesten, új lakhelyemen történik, Tokaj számomra mindig egy örök szerelem 

marad, és azt gondolom, fantasztikus fejlődésen ment keresztül az elmúlt 20 évben. 

Bízom benne, hogy a fejlődés megállíthatatlan és az a sok ember, aki tenni akar a 

borvidékért továbbra is ilyen lelkes marad, mint most.      
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27. 2011/91/EU irányelv azon árutételt azonosító jelzésekről és jelölésekről, 

amelyekhez az adott élelmiszer tartozik 

28. 2000/13/EK irányelv az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 

reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről  

29. (1/2013 (I.8) VM miniszteri utasítás a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 

 


