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1. MAGYARORSZÁG HÍRES BORVIDÉKEI 

1.1 A KÁRPÁT-MEDENCE BORVIDÉKEI ÉS BORTERMŐ TERÜLETEI 

 

 

Hazánk, a Kárpát-medence évszázadok óta teret ad a tudatos szőlőtermesztésnek, borkészítésnek. A 

terület geológiai és klimatikus adottságai még a mai, némiképp megváltozott viszonyok között is 

alkalmasak magas minőségű borok előállítására. A különféle talajtípusok, eltérő tengerszint feletti 

magasságok, kitettségek, különféle mikro- és mezoklimatikus adottságok mind elősegítik azt, hogy a 

Kárpát-medence kapcsán változatos borstílusokról beszélhessünk. Ezért mondjuk azt, hogy Európában 

Franciaország mellett talán egyedül a Kárpát-medence képes mindazt felmutatni, amit borstílusban ma 

a világ borkínálatában megtalálhatunk. 

Lássuk a felsorolást: 

− Pezsgő (Etyek-Buda, Duna Borrégió, Ászár-Neszmély, Mór egyaránt rendelkezik alkalmas 

termőhelyekkel); 

− könnyű, gyors fogyasztásra szánt reduktív fehérborok – szinte az egész Kárpát-medence alkalmas 

ilyen borok készítésére, de különösen az északias stílusú borokat adó borvidékek (Észak-

Pannónia, Észak-Magyarország, Tokaj); 

− hosszabb érlelésre szánt hordóban erjesztett/érlelt fehérborok (Balaton, Somló, Eger, Tokaj); 

− könnyű, üde, savhangsúlyos, karcsú és elegáns vörösborok (Észak-Pannónia, Észak-

Magyarország); 

− nehéz, tanninban gazdag, hosszabb érlelésre szánt vörösborok (bizonyos korlátok között Eger, 

Szekszárd, Duna Borrégió, Villány); 

− természetes édes borok (Tokaj). 
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− Látjuk tehát, hogy gyakorlatilag az erősített borokat leszámítva a Kárpát-medence bármit képes 

magas minőségben megteremni, kérdés, hogy az adottságainkat miképpen és mennyiben tudjuk 

kihasználni. 

A szabályozás oldaláról nézve a Kárpát-medencét 22 magyarországi borvidék, valamint a 

geográfiai szempontból ide kötődő környező régiók alkotják. Az elmúlt tíz évben a termő szőlőt 

jelentő élő ültetvények nagysága drasztikusan csökkent, 2011-ben a határon túli részek nélkül alig 

haladja meg az 50.000 hektárt! Ez a szám 10 évvel ezelőtt még közel a duplája volt. Kénytelenek 

vagyunk tudomásul venni a tényt, hogy a világ szemében a borvidékekre aprózódott Kárpát-medence 

nem több mint egy a világ megannyi borvidéke közül. (Összehasonlításul: a Rhône völgye kb. 70.000 

hektárt, Bordeaux önmaga több mint 117.000 hektár termőterületet jelent.) 

1.1.1 Az eredetvédelmi szabályozás  

2009. augusztus elsejétől hatályosak a borok eredet-megjelölésére és földrajzi jelzésére vonatkozó 

új európai uniós szabályok. Az EU eltörölte a meghatározott termőhelyről származó minőségi bor, a 

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor és a szűk értelemben vett asztali bor fogalmát. E helyett a 

következő három termékkategóriát vezette be: Oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel ellátott bor 

(hivatalos rövidítése:  OEM ) Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor (hivatalos rövidítése: 

OFJ) Földrajzi jelzés nélküli bor. 

A 2009. augusztus elsején EU nyilvántartásba vett új elnevezésekhez egységes termékleírást kellett 

készíteni, amit a tagállamoknak 2011. december 31-ig kellett az Európai Bizottsághoz elküldeniük.  

 

Ez alapján tehát minden, az Európai Unióhoz tartozó bortermelő ország az uniós szabályokhoz 

igazítva saját borvidéki szabályozását megalkotni. Ennek leglényegesebb elemei a következők: 

Eredetvédelem szempontjából az Európai Unióban beszélhetünk oltalom alatt álló eredet 

megjelöléssel rendelkező (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) rendelkező borokról, 

amelyeknél a minőséget szabályokban rögzített hozamkorlátok garantálják, és földrajzi jelzés nélküli 

(FN) borokról. 

Eredet megjelölés lehet valamely régió, meghatározott hely vagy kivételes esetben egy ország 

neve, amelyet meghatározott borászati termék jelölésére használnak, ha a termék minősége és 

jellemzői alapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó 

természeti és emberi tényezőknek köszönhetők; ha a szőlő, amelyből a termék készült kizárólag arról a 

földrajzi területről származik; előállítását az adott földrajzi területen végzik; és a vitis vinifera fajhoz 

tartozó szőlőfajtából nyerik. (OEM például: a Tokaji, Villányi) 

Földrajzi jelzés lehet valamely régióra, meghatározott helyre, vagy kivételes esetben egy országra 

utaló jelölés, amelyet borászati termék jelölésére használnak, ha az olyan különleges minőséggel, 

hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkezik, amelyek e földrajzi eredethez kapcsolhatók; ha az 

készítéséhez használt szőlő legalább 85%-a kizárólag e földrajzi területről származik; előállítását az 

adott földrajzi területen végzik; és a terméket a vitis vinifera fajtából vagy annak és a vitis 

nemzetséghez tartozó fajoknak a keresztezéséből létrejött szőlőfajból nyerik. (OFJ például: a Duna-

melléki, Dél-alföldi) 

Az oltalom iránti eljárás nemzeti- és közösségi részből áll és az eljárásnak központi eleme a 

termékleírás, amely nevéhez híven definiálja a terméket és igazolja az említett (OEM/OFJ) 

fogalmaknak történő megfelelést. Az előzetes nemzeti eljárás során a tagállam (Magyarországon a 

Vidékfejlesztési Minisztérium) vizsgálja első körben, hogy a kérelem és az annak mellékletét képező 

termékleírás megfelel az előírt feltételeknek vagy sem, illetőleg gondoskodik a kérelem megfelelő 

közzétételéről is. A feltételeknek történő megfelelés esetén az eljárás az Európai Uniónál folytatódik, 

ahol a Bizottság végzi el a további vizsgálatot, teszi közzé Közösségi szinten az igényt és végül dönt 

az oltalomról. 

Szót kell még ejteni a földrajzi jelzés nélküli borászati termékről, amely gyakorlatilag bármely 

termőhelyi kataszterbe sorolt ültetvényen termesztett, osztályba sorolt szőlőfajtából készíthető, 

hozamkorlátozás nélkül. FN borászati termékeken földrajzi árujelző nem, de a pincészet neve, 

márkanév, valamint – meghatározott feltételek teljesítése esetén – az évjárat és a fajta feltüntethető. 
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1.2 TERMŐHELY 

A szőlő termőhelyi kataszter nyilvántartásában szereplő területek. Földrajzi eredet jelölésére 

szolgáló földrajzi egységek megnevezései. Minden olyan tájegység, vagy meghatározott termőhely 

neve, melyeket a vonatkozó rendelet melléklete felsorol. 

1.3 BORRÉGIÓ 

A hasonló természeti adottságokkal és hagyományokkal rendelkező vagy egymással földrajzilag 

egységet képező, illetve szomszédos borvidékek önkéntes társulása. 

1.4 MEGHATÁROZOTT TERMŐHELY 

Egyértelmű határvonalakkal körülhatárolt, a szőlő termőhelyi kataszterének ökotópjaival, annak 

határaival is megadható, szakmai szempontok alapján klasszifikált szőlőtermő terület, amelynek nevét 

a meghatározott termőhelyről származó borok földrajzi eredet jelölésére használják. Meghatározott 

termőhelynek számít:  

• Borvidék  

• Borvidéki körzet  

• Borvidéki település  

• Borvidéki település dűlője 

1.5 BORVIDÉK 

A borvidékek és a hozzájuk tartozó települések meghatározása 

A borvidék fogalmát a bortörvény rögzíti (2004. évi XVIII. 2. § 4. pont): 

"borvidék: olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási területére kiterjedően 

hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajta-összetételű és művelésű 

ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, és amelyről sajátos 

jellegű borászati termékek származnak; borvidékbe olyan település sorolható, amelynek a szőlő 

termőhelyi kataszterében nyilvántartott területe a település összes mezőgazdaságilag hasznosított 

területének 7%-át eléri vagy olyan település, illetve fővárosi vagy megyei jogú városi kerület, 

amelynek területén borászati üzem működik." 

 

A jelenlegi szabályozás szerint Magyarországon az alábbi 22 borvidék található 

1. Csongrádi borvidék: Csongrád, Hódmezővásárhely, Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, 

Szatymaz, Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Szeged, Mórahalom, Zákányszék, Zsombó, Forráskút, 

Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés. 

 

2. Hajós-Bajai borvidék: Baja, Bátmonostor, Borota, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Dávod, 

Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Vaskút. 

 

3. Kunsági borvidék: Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kunbaja, 

Kunfehértó, Mélykút, Tompa, Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dány, 

Gomba, Hernád, Inárcs, Jászberény, Jászszentandrás, Kakucs, Kóka, Monor, Monorierdő, Nagykáta, 

Nagykőrös, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pilis, Tóalmás, Tápiószentmárton, Tápiószele, Újlengyel, 

Apostag, Dunapataj, Dunavecse, Dömsöd, Harta, Solt, Ráckeve, Szigetcsép, Szigetszentmárton, 

Szigetújfalu, Tököl, Ágasegyháza, Fülöpháza, Izsák, Kunszentmiklós, Orgovány, Páhi, Szabadszállás, 

Ballószög, Bugac, Felsőlajos, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, 

Kiskunfélegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Akasztó, Bócsa, Csengőd, 

Imrehegy, Fülöpszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Pirtó, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár, 

Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, 

Móricgát, Szank, Zsana, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kocsér, Lakitelek, Nagyrév, Nyárlőrinc, 

Szelevény, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszajenő, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakécske, Tiszakürt, 

Tiszasas, Tiszaug. 
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4. Neszmélyi borvidék: Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, 

Vérteskethely, Baj, Bajót, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Esztergom, Kesztölc, Kocs, Lábatlan, 

Mocsa, Neszmély, Nyergesújfalu, Mogyorósbánya, Süttő, Szomód, Tata, Tát, Tokod, Vértesszőlős. 

 

5. Badacsonyi borvidék: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, 

Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Kővágóörs, Nemesgulács, Raposka, 

Révfülöp, Salföld, Szigliget, Tapolca. 

 

6. Balatonfüred-Csopaki borvidék: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, 

Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Dörgicse, 

Felsőörs, Lovas, Mencshely, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, Balatoncsicsó, Monoszló, 

Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka. 

 

7. Balaton-felvidéki borvidék: Balatonederics, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, 

Nemesvita, Sáska, Uzsa, Zalahaláp, Balatongyörök, Csabrendek, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz-

Egregy, Rezi, Sümeg, Sümegprága, Várvölgy, Vonyarcvashegy, Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál, 

Mindszentkálla, Monostorapáti, Szentbékkálla. 

 

8. Etyek-Budai borvidék: Bicske, Budajenő, Budakeszi, Csabdi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, 

Üröm, Alcsútdoboz, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Budapest XXII. 

kerület Budafok, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence. 

 

9. Móri borvidék: Csákberény, Csókakő, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly. 

 

10. Pannonhalmi borvidék: Bakonypéterd, Écs, Felpéc, Győr-Ménfőcsanak, Győrság, 

Győrszemere, Győrújbarát, Kajárpéc, Lázi, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, 

Románd és Tényő. 

 

11. Nagy-Somlói borvidék: Borgáta, Celldömölk, Kemeneskápolna, Kissomlyó, Mesteri, 

Borszörcsök, Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely. 

 

12. Soproni borvidék: Cák, Csepreg, Felsőcsatár, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Lukácsháza, 

Vaskeresztes, Fertőboz, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Harka, Hidegség, 

Kópháza, Nagycenk, Sopron. 

 

13. Balatonboglári borvidék: Andocs, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonendréd, Balatonőszöd, 

Balatonszabadi, Balatonszemes, Gyugy, Karád, Kőröshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti, Ordacsehi, 

Somogytúr, Szólád, Szőlősgyörök, Visz, Zamárdi, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kercseliget, 

Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Böhönye, Csurgó, Hollád, 

Kéthely, Marcali, Somogysámson, Somogyzsitfa. 

 

14. Pécsi borvidék: Helesfa, Kispeterd, Mozsgó, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szigetvár, 

Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótöttös, 

Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely, Kisjakabfalva, Babarc, Bár, Bóly, Dunaszekcső, Hásságy, 

Lánycsók, Máriakéménd, Mohács, Monyoród, Nagynyárád, Olasz, Szajk, Szederkény, Versend. 

 

15. Szekszárdi borvidék: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, 

Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb, Zomba. 

 

16. Villányi borvidék: Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, 

Nagytótfalu, Siklós, Szava, Túrony, Vokány, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány, 

Villánykövesd. 
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17. Bükki borvidék: Aszaló, Barabás, Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos, Bükkzsérc, Cserépfalu, 

Cserépváralja, Edelény, Emőd, Harsány, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi, Megyaszó, Mezőkövesd, 

Miskolc, Nyékládháza, Sály, Szikszó, Tard, Tibolddaróc, Vatta. 

 

18. Egri borvidék: Aldebrő, Feldebrő, Kompolt, Tarnaszentmária, Tófalu, Verpelét, Andornaktálya, 

Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, 

Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya. 

 

19. Mátrai borvidék: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, 

Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, 

Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta, Budapest-

Rákosliget, Heves, Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Szendehely, Vác, Vácegres, 

Vácrátót, Veresegyház. 

 

20. Tokaji borvidék: Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, 

Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, 

Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, 

Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu. 

 

21. Zalai borvidék: Bak, Becsehely, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Homokkomárom, 

Kerkateskánd, Lenti, Letenye, Magyarszerdahely, Murarátka, Muraszemenye, Nagykanizsa, Rigyác, 

Söjtör, Szécsi-sziget, Tormafölde, Valkonya, Zajk, Bérbaltavár, Csáford, Dióskál, Egeraracsa, 

Galambok, Garabonc, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pakod, Sármellék, Szentgyörgyvár, 

Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalakaros, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót. 

 

22. Tolnai borvidék: Aba, Aparhant, Bátaapáti, Bikács, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Bölcske, 

Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Duzs, Fácánkert, Felsőnyék, Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, 

Hidas, Hőgyész, Igar, Iregszemcse, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisszékely, Kisvejke, Kölesd, 

Lengyel, Lajoskomárom, Madocsa, Magyarkeszi, Mezőkomárom, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Mucsi, 

Nagydorog, Nagyszékely, Nagymányok, Nagyszokoly, Ozora, Paks, Pincehely, Regöly, 

Sárszentlőrinc, Seregélyes, Simontornya, Szabadhidvég, Tamási, Tengelic, Tevel, Tolna, 

Tolnanémedi, Váralja, Závod." 

1.6 BORVIDÉKI KÖRZET 

Védett eredetű bor esetén az egyedi szempontok alapján klasszifikált, a szőlő termőhelyi 

kataszterének ökotópjaival, annak határaival pontosan lehatárolt borvidéknél kisebb terület, melyet az 

adott védett eredetű bor szabályozása a vonatkozó rendelet 4. számú mellékletben felsorol. 

1.7 BORVIDÉKI TELEPÜLÉS 

A meghatározott termőhelyről származó minőségi bor esetében a település közigazgatási határába 

tartozó borvidéki szőlőterületek. A borvidéki településeket a Bortörvény melléklete sorolja fel. A 

védett eredetű borok estében a borvidéki település közigazgatási határain belüli termőhelybe sorolt 

területeinek összessége, és az azokkal folyamatos területi egységet alkotó szomszédos település 

közigazgatási határaiba tartozó termőhelybe sorolt területeinek összessége, ha azok egységes ökológiai 

adottságokkal jellemezhetők, vagy azokhoz ökológiailag kapcsolhatók. A település neve 

származáshely megnevezésre használható a település közigazgatási határain kívüli, szomszédos 

területek szőlőültetvényeinek terméséből készített termékre is, ha az adott területek ökológiai, mikro-

ökológiai jellemzői megegyezők a település közigazgatási határán belül található területekkel és ezt a 

védett eredetű bor szabályozása megengedi. 

1.8 BORVIDÉKI DŰLŐ 

Borvidéki településen belül pontosan körülhatárolt, mikro-ökológiájában egységes termőhely, mely 

adottságok a bor karakterére jelentős hatással bírnak. 
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Az, hogy az egyes borvidékeknek a fajtaszerkezete hogyan is nézzen ki, szintén komoly 

szabályozás alatt van. (Megjegyezzük, hogy az 1990-es évek elején nem sikerült igazán jól elindítani a 

minőségi borkészítés felé nyitott termelőket azon az úton, ami az egyes termőhelyek optimális 

fajtaszerkezetének kialakulását elősegíthette volna.) 

A szabályozás szerint az alábbi kategóriákba sorolták a termesztésbe vonható szőlőfajtákat: 

Ajánlott fajta: 

A meghatározott termőhely szőlőtermesztésének hasznosítása irányát meghatározó, de különösen 

borainak sajátos jellegét megalapozó, államilag minősített szőlőfajta. 

Kiegészítő fajta: 

A meghatározott termőhely ökológiai adottságait jól hasznosító, de a termőhely borainak sajátos 

jellegében nem meghatározó szerepet betöltő államilag minősített szőlőfajta. 

Ültetvényes fajta: 

Már nem telepíthető, de meglévő ültetvényben termeszthető fajta. Ültetvényes fajta direkttermő 

szőlő nem lehet. 

 

Az egyes borvidékek tárgyalásánál kivonatosan minden esetben megtalálhatók a hatályos 

termékleírások.  A szabályozás borvidékenként változhat, ezért konkrét feladat esetén indokolt a 

felkínált webhelyen a mindenkor aktuális, teljes termékleírás ellenőrzése!  Jegyzetünk természete azt 

indokolta, hogy az egyes borvidékek bejegyzett bortípusai és azok érzékszervi leírása szerepeljenek az 

adott helyen.  A termékleírások az egyes hegyközségek tagjainak egyetértésével születtek meg, az 

azokban foglaltak NEM feltétlenül egyeznek a szerzők két évtizedes gyakorlati tapasztalataival. 

Némelyik borvidéknél több kategória termékleírása is elérhető, ennek magyarázata az adott 

területre kiterjedő párhuzamos szabályozásban, vagy időbeli eltolódásban rejlik. A jelenlegi 

szabályozás szerint bizonyos termőhelyeken a borokat akár több különféle kategória kereteit 

figyelembe véve is forgalomba lehet hozni. Pl. Kunsági, Dunai vagy Duna-Tisza Közi földrajzi 

megjelöléssel, ha a bor az adott kategória kívánalmainak megfelel. 
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2. ÁSZÁR–NESZMÉLYI BORVIDÉK 

2.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Duna jobb partján, Komárom megye területén helyezkedik el, a Gerecse hegység dél-keleti 

lejtőit, és a folyóra néző északi magaslatain.6.574 ha nagyságú területének nagyobb része, 4.223 ha az 

I. osztályú dűlő. Ebből termő szőlő 2011-ben 1254 ha. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 1085/100 ha. 

A szőlőtermesztő községek részben a Gerecse hegység délnyugati, ill. a Duna felé lejtő északi 

nyúlványain, (pl. Almásneszmély körzete), plató-szerű területein, részben a Vértesalján, a Vértes 

hegység nyugati és a Bakonyalja északi nyúlványain, a Kisalföld és a dombvidék találkozásánál 

terülnek el.  

2.2 KLÍMA 

Kiegyenlített kontinentális klímájú vidék. Az évi hőmérsékleti szélsőségek mérsékeltebbek, mint az 

alföldi borvidékeken. A késő tavaszi és a kora őszi fagyok erőssége és gyakorisága mérsékelt. 

Csapadékátlaga közepes. Az éves hő-összeg és a napbesugárzás mértéke viszonylag alacsony, a 

páratartalom ezzel szemben aránylag magas.  

A vidék mérsékelten nedves-hűvös éghajlata, a magyarországi átlaghoz képest valamivel kevésbé 

napsütéses jellege kedvez az illatokban és aromákban gazdag, "karcsú" borok készítésének. A 

sorozatos meleg évjáratokban ezek a területek egyre inkább felértékelődnek. 

2.3 ALAPKŐZET 

Földtani viszonyai igen változatosak. A Neszmélyi-körzetben alárendelten triász mészkő és 

dolomit, alsó kréta márga és homokkő, felső eocén tengeri márga, oligocén szárazföldi agyag és 

kavics, valamint a rajtuk települő pleisztocén lösz-lepel alkotják az alapkőzeteket. A Vértesalján és a 

Bársonyosi-dombság vidékén oligocén szárazföldi, pannóniai agyagos-homokos tavi üledékek és 

vastag negyedidőszaki lösz építik fel a földtani szelvényt.  

A szőlőtermesztésre első sorban a löszös területeket használják. 

2.4 TALAJ 

Talajai között uralkodó a löszön kialakult barna erdőtalaj, de a mészkövön, dolomiton rendzina 

talajok is képződtek, a homokkövön, márgán, löszön és homokon pedig barna erdőtalajok is. Legjobb 

termőhelyein löszös agyag, löszvályog, kőzettörmelékes löszvályog található. 
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1. kép  

2.5 DOMBORZAT 

Domborzata általában lankás dombvidék, melyet eróziós-deráziós völgyek tagolnak. 

Almásneszmély környékén a vastag lösszel fedett dombok északi oldala meredeken törik le a Duna 

felé, míg a déli tájolású lejtők lankásabbak, könnyebben művelhetők. Ezek klimatikus szempontból is 

alkalmasabbak a szőlőtermesztésre. Chardonnay, ezerjó, szürkebarát, rizlingszilváni a fő szőlőfajták. 

2.6 BORSTÍLUS 

A borvidéken jellemzően csak fehérbor-szőlőfajtákat termesztenek.  

A terület talaj- és klimatikus adottságai a könnyű, savakban gazdag, üde fehérborok előállításának 

kedveznek. Ez a jelenlegi éghajlati viszonyok között kifejezetten előnyösnek is mondható, hiszen 

lehet, hogy néhány éven belül extrém módon fölértékelődnek majd a hűvösebb, savasabb karakterű 

borokat adó termőhelyek. A nemzetközi ízlés szerint készülő, jól érthető és bárki számára könnyen 

fogyasztható borok általánosan acéltartályban készülnek. A borok zömére jellemző a hűtött erjesztés 

és a szintén tartályos, rövid ideig tartó érlelés. A borok fiatalon adják legjobb tulajdonságaikat, 

gyümölcsös, üde illatukat, élénk savaikat. Egyre több termelőnél találkozunk a piacon talán 

kelendőbbnek tűnő sauvignon blancból készülő borokkal és történtek kísérletek a szintén keresett új 

égetett kishordós érlelésű chardonnay borokkal is. Az illatos fajták különösen szép formát mutatnak a 

borvidéken. A termelőknek csak a kritikátlan fajélesztő használatából eredő uniformizált ízeket kell 

elkerülniük, a terroir – ha nem is oly hangsúlyosan, mint egy vulkáni talajon, de itt is benne van a jó 

minőségű borokban. 

A borvidék meghatározó pincészete egyértelműen a HillTop Neszmély, amely a 90-es évek közepe 

óta komoly szerepet visz a jó minőségű szupermarketborok nemzetközi – főleg angol – piacán. Az 

utóbbi évjáratokban boraik érettebb alapanyagból készülnek, amely nem feltétlenül válik minden 

évjáratban a borok előnyére. A kisebb termelők közül Szőllősi Mihály az, akinek a borait ki kell 

emelnünk, ő évek óta megbízható minőségben képviseli a borvidéket reduktív és hordós érlelésű 

boraival egyaránt. Vörösbort is készít. 
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2. kép Neszmélyi szőlők, háttérben a Dunával 

 

Részlet a hatályos termékleírásból 

NESZMÉLY TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  
Neszmély (Neszmélyi)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 
 

II. A BOROK LEÍRÁSA 

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

II/1.1. fehér bor  

II/ 1.2. rozé bor  

II/ 1.3. vörös bor  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimális 

összes 

alkoholtartalo

m [%vol]  

Minimál

is összes 

savtartalom 

[g/l]  

Tényleges 

alkoholtartalom  

[%vol]  

Maximális 

illósav-

tartalom [g/l]  

Maximális 

összes 

cukortartalom 

[g/l]  

II/1

.1.  

fehér 

bor  

9  4,5  9- 15,5  1,08  263  

II/1

.2.  

rozé 

bor  

9  4,5  9- 15,5  1,08  263  

II/1

.3.  

vörös 

bor  

9  4,5  9- 15,5  1,08  263  

 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

II/1.1. fehér bor  A borok színe halványzöldtől a 

szalmasárga színig terjed.  

Száraz, félédes vagy édes fehérborok, 

élénk savtartalommal, szekunder 

aromahagsúllyal többnyire hordós érlelés 

nyomait nélkülöző íz világgal.  

A borok meghatározó jegye a fűszeres, 



 19 

virágos vagy gyümölcsös illat.  

A fajtajelleg a - házasított borok 

kivételével - mindig egyértelműen 

felismerhető.  

II/1.2. rozé bor  Halvány rózsaszín – rózsaszín - ibolya 

vagy lazac (hagymahéj) színű, élénk 

savérzetű, gyümölcsös illataromájú, a 

hordós érlelés nyomait nélkülöző illat és 

ízvilággal.  

II/1.3. vörös bor  Sötét ibolya – rubin – erőteljesebb 

rubin színű, egyszerű, piros bogyós 

gyümölcsös karakterű, élénk savérzetű, 

fiatalos, minimális tölgyfa és tannin 

aromájú vörösborok, jellemzően friss 

fogyasztásra elkészítve.  

 

Az Ászár-Neszmélyi Borvidék boraira vonatkozó részletes szabályozás és termékleírás az alábbi 

weboldalon érhető el: 

 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-

termekleirasai  - Neszmély 
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3. BALATON 

Lassan valóban megérik az idő arra, hogy a Balaton északi és déli partját egy régióként 

tárgyalhassuk, hiszen a stílusbeli különbségek ugyan megvannak most is, de a minőségi különbségek 

egyre kisebbek. Az elmúlt húsz évben ugyanis mintha jobban előtérben lettek volna az északi part 

vulkáni talajon termett nagy fehér borai, a déli part kiemelkedő tételeit – leszámítva Légli Ottó és 

Konyári János borait – többnyire afféle véletlenszerű megjelenésnek tekintettük. Ez ma már egészen 

másként van, s ha a filoxéra utáni idők át is írták ennek a területnek a fajtaszerkezetét, valójában nem 

volt ekkora különbség a Balaton északi és déli partja között. Északon is szép számmal születtek 

vörösborok, mint ahogy a déli területeken is jócskán akadtak szép fehérek. Ma új nevekkel találkozunk 

itt is, ott is, sok jó ár-érték arányú tétel terem a tó körül. 

 

A Balaton, mint régió, talán a legösszetettebb valamennyi hazai borrégió közül. Vannak ugyan 

olyan közös jellemzők – akár a klímát, akár az itt készülő borokat nézzük – amelyek egységesen 

jellemzők, mégis mindegyiknek megvan a saját arca és karaktere. 

 

3.1 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL 

BALATON TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  
Balaton (Balatoni)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

bortípusok: fehér, rozé, vörös  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

Minimu

m összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

Tényleg

es alkohol-

tartalom  

[%vol]  

Maximá

lis illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

cukortartal

om [g/l]  

Maximá

lis 

kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

1.  fehér  4,0 – 

9,0  

9,0  9 – 15  1,08  *  **  

2.  rozé  4,0 – 

9,0  

9,0  9 – 15  1,08  *  **  

3.  vörös  4,0 – 

9,0  

9,0  9 – 15  1,2  *  **  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  fehér  Aranysárga színtónusú bor, melyben a zöldes 

színjegyek is megjelennek. Diszkrét, közepes 

illatintenzitású bor, melyben a fehér virágokra 

(bodza, jácint, nárcisz, hársfavirág, orgona, akác) 

jellemző illatjegyek jelennek meg. Ízérzetben a 

gyümölcsösség mellett a lekerekedett savak, és a 

borok testessége jellemző, a Balatoni borokra 

enyhe kesernyés, mandulára emlékeztető íz 

világgal.  

2.  rozé  A lazacszíntől a világos piros árnyalatig 

terjedő színvilág jellemző a rozéborra. Közepes 

illatintenzitású rozéborokban a piros húsú 

gyümölcsök (szeder, málna, áfonya, meggy) illata 

mellett gyakran a vadrózsa, akácvirág és viola 

édeskés illatjegyek jelennek meg. Ízében a 
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lekerekedett savak mellett a testesség jellemző 

enyhén kesernyés lezárással.  

3.  vörös  Rubinvörös színű bor, mely a vörös és bíbor 

jegyekkel egészülhet ki. Üde, gyümölcsös illatú 

vörösbor, melyben a piros húsú bogyós 

gyümölcsök (szeder, málna, egres, szamóca) illata 

közepes intenzitással jelenik meg, kiegészülve 

enyhe pörkölt, füstös tónusokkal és gyakran 

diszkrét animális illatokkal. Ízében a közepes 

tannintartalom és alkoholtartalom könnyedséget 

kölcsönöz a vörösbornak. Savai lekerekedettek és 

harmonikusan simulnak a gyümölcsös ízekkel 

(szeder, málna, ribizli, meggy), melynek végén 

gyakran egresre emlékeztető lezárás jellemző egy 

mandulára jellemző utóízzel.  
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4. BADACSONY 

Nehéz lenne ma már eldönteni, hogy vajon a Balaton közelsége és Badacsony XX. századi 

üdülőtelep jellege rontott-e vagy éppen segített a badacsonyi borokon. Félő, hogy leszámítva az elmúlt 

20 évet inkább az utóbbinak lehettünk szemtanúi és részesei. 

 

3. kép Badacsony és Balaton-felvidék 

A Badacsonyi borvidék a Balaton nyugati medencéjétől északra terül el, a Tapolcai medence és 

részben a hozzá kapcsolódó Káli medence területén. A borvidék tájképi jellegét lepusztult 

bazaltkúpok, - egykori vulkánok - határozzák meg. Nyugatról a Keszthelyi-hegység dolomittömbjei, 

keletről a Balatoncsicsó-Zánka irányban a húzódó Nivegy-völgy zárja le. Északról a Déli-Bakony 

alacsony vonulata jelöli ki a határt, amely mellett északnyugatnak Sümeg, északkeletnek Veszprém 

felé vezet ki egy-egy szűk völgy. 

A szőlőtermő területek a Tapolcai medence, Káli medence területén, valamint a Badacsony, 

Szigliget, Gulács, Tóti hegy, Szent György-hegy, Csobánc, Hajagos vulkáni kúpjain terülnek el. 

Szőlőtermesztésre alkalmas terület a borvidéken, a termőhelyi kataszter osztályba sorolása szerint: 

az összes lehetséges telepítésre alkalmas terület: 4277 ha, ebből 3642 (85%) ha I. osztályú. Jelenlegi 

szőlőterület: 1790 ha, ebből termő 1513 ha 

fehér fajták: 1257 ha, ebből olaszrizling 706 ha. 

A tájra mérsékelten kontinentális klíma jellemző, közepes hő-összeggel és nap-besugárzással. Ami 

azonban a szőlő szempontjából különleges, az ennek a tájnak a mikroklímája. Ezt mikroklímát az igen 

kedvező lejtőszögű, északi széltől védett déli hegyoldalak földrajzi helyzete indokolja. Fontos a 

Balaton víztömegének hőtani viselkedése. A víz melege a hirtelen betörő hideg levegő hatását ugyanis 
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ideig-óráig mérsékelni tudja, nyáron pedig, - főként a forró nyári éjszakákon -, biztosítja azt a 

légjárást, amely az áthevült szőlőnövény számára fiziológiailag rendkívül fontos (például 

megakadályozza a borban oly fontos savak idő előtti lebomlását). A víztömeg egyidejűleg biztosítja a 

levegő magasabb páratartalmát is.  

4.1 ALAPKŐZET 

A Tapolcai medencét és a hozzá kapcsolódó Káli medencét fiatal, harmadidőszaki beszakadás 

hozta létre és a felső miocén korú Pannon-beltó homokos-agyagos üledékei töltik ki. A szárazulattá 

vált tómeder felületére a pliocénben intenzív vulkáni működés termékeiként bazaltos láva- és 

tufakőzetek települtek. Míg egyes helyeken, pl. a Hajagoson a bazalt összefüggő takarót alkot, addig a 

Badacsony, Szent György-hegy, Csobánc esetében denudációs tanúhegyeket formál, amelyekben a 

kemény, ellenálló bazalt az alatta települő laza pannon-pontusi üledékeket is megóvta a lepusztulástól. 

A fentiektől eltérően, a borvidék területének egy kisebb szegmensén, Badacsonyörstől Révfülöpig 

a Balatonfüred-Csopaki borvidékről jól ismert vörös perm korú homokkő található. 

 

 

4. kép  

4.2 TALAJ 

A borvidék talajai változatosak. A vulkánikus hegyek lejtőit helyenként lejtőlösz takarja, amelyek 

kezdetben a hegyek alsó részét felépítő pannon agyagos-homokos üledékekkel, majd tovább, a hegy 

csúcsa felé haladva mindinkább bazalt és bazalttufa törmelékkel keverednek. Ennek megfelelően a 

hegylábakon bazaltmálladékkal kevert vályogos talajokat, a meredek, gyakran teraszosan művelt 

hegyelőtéri lejtőkön vályogos bazalt lejtőtörmeléket találunk, amely az itteni borok savakban gazdag, 

testes, ízgazdag jellegét adja. A tisztán bazaltos alapkőzeten a fekete nyiroktalaj is megjelenik. A 

bortermelésre kiváló, bazalttörmelékkel kevert hegylábi lejtőtalajok mellett tisztán vályogos, sőt 

Salföld vagy Tapolca környékén kivételesen mészköves talajok is előfordulnak. 

4.3 DOMBORZAT 

Domborzatában a vulkáni formák dominálnak. Kúp formájúak a Hegyesd, a Kis-Hegyestű, a 

Gulács, a Tóti-hegy vagy a Királyné-Szoknyája, és csonkakúp alakúak a Csobánc, a Badacsony és a 

Szent György-hegy. Különösen a 20-30 fokos lejtésű, déli, délnyugati lejtők napfényes, széltől védett 

területein alakul ki olykor kedvező mikroklíma a szőlő számára,  

A Káli-medencét délről határoló Örsi-, Ábrahám- és Fülöp-hegyek kevésbé meredekek és jóval 

tagoltabbak. 

Jelenleg termő szőlő: 1513 ha 
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Fehérszőlő/kékszőlő aránya: 1256/179 ha 

Olaszrizling, szürkebarát, kéknyelű, rizlingszilváni, ottonel muskotály, rajnai rizling, tramini, budai 

zöld, zeusz a legnagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajták. A kékszőlők között találunk cabernet 

sauvignont, kékfrankost és merlot-t épp úgy, mint syraht és zweigeltet is. 

 

A Balaton északi partján láncszerűen végighúzódó borvidékek sorában talán a Badacsony múltja a 

legizgalmasabb. A római kori szőlőművelésnek számos tárgyi emlékét őrizzük a mai napig, a hegy 

oldalában húzódó út pedig ékes bizonyítéka a valaha volt pannóniai kultúrának. A borvidék igazi 

virágkora a késő középkori és reformkori időszakra tehető. Ekkoriban a fehér- és kékszőlők arány a 

hegyen majdhogynem kiegyenlített volt. A XIX. sz. végén Badacsonyt is elérő filoxéra vész után 

azonban sem a fajtaösszetétel, sem a hajdani borkultúra nem tudott igazán kiemelkedőt mutatni. A 

bevezetőben említett, a XX. sz. második felére eső szocialista nagyüzemi termelés és az átgondolatlan 

település szerkezet-átalakítás tönkretette a hegyet, a legszebb dűlők jelentős részén ma hétvégi házak 

és puccos nyaralók uralkodnak. (Már csak ezért is érdemes kissé jobban körülnézni a parttól távolabb 

fekvő települések és termőhelyek környékén.) 

A Badacsony ma szinte kizárólag fehér bortermő vidék, bár az utóbbi években számos termelő 

vágott neki a vörösbor készítés rögös útjának. Borai a kedvező lejtőszögnek és a sok napsütésnek 

köszönhetően magas cukortartalommal beérett szőlőkből készülnek. Az itt termő borok száraz 

iskolázás esetén is kerekek, teltek, sokszor alkoholban gazdagok. Igényes pincékben jellegzetes 

ásványos ízjegyeket mutatnak. Jó évjáratokban nem ritka a késői szüret, a borok számottevő 

maradékcukor tartalma, és az aszúsodás sem.  

Már évtizedek óta az olaszrizling az a szőlőfajta, amelyik a borvidék legnagyobb termőterületét 

elfoglalja, és nem is méltatlanul. Afféle Kárpát-medencei etalonnak is nevezhetnénk, hiszen leginkább 

az itt termő borok aromatikáját tartjuk a legmeghatározóbbnak. A talajösszetételnek köszönhetően az 

itt termett olaszrizlingek gyakran mutatnak keserűmandulása, mandulavirágra emlékeztető illat- és 

ízjegyeket. Ez, valamint a hagyományosan nagyhordóban történő érlelés enyhén oxidatív jellege a 

kispincék boraiban egyértelműen felismerhetővé teszik ezeket a borokat. A magasabb savtartalom 

szintén csak részben köszönhető a fajtának, hiszen maga a termőhely is felelős ezért. 

Az olaszrizling mellett ma már újra jelentős szerepet kapott a kizárólag Badacsonyhoz köthető 

fajta, a kéknyelű. A 90-es évek elején szinte kipusztulni látszott, végül Szeremley Huba sokszor 

heroikus küzdelmének köszönhetően (no, nem a természettel, hanem a hatóságokkal szemben vívta) 

mai termőterülete meghaladja a 36 hektárt! A XX. sz. előtti írásos anyagokban mindenütt csak mint 

„Úriszőlő” emlegették, nem véletlenül. Sokáig úgy gyanította a szakma, hogy csak nővirágú virágzata 

van, ezért termékenyül olyan gyengén. Később kiderült ugyan, hogy hímivarsejtekkel is bír, de azok 

gyakorlatilag annyira érzékenyek, hogy a beporzás idejére jószerével nyomuk vész. Ezért van szükség 

beporzó szőlőre, ami korábban a szlanka, mostanában leginkább a budai zöld. Ezeket a „kisegítő” 

fajtákat gyakran a kéknyelű sorok közé telepítették és rendszerint együtt is szüretelték. Arányaiban 

ezek a szőlők nem haladták meg a 10-15%-ot. Viszont ha sikerült is a beporzás, a termékenyülés maga 

nagyon ritkán hozott kielégítő eredményt, a fürtök nagyon ritkák és egyenetlen méretű bogyókból 

fejlődtek. Ezt nevezzük madárkás fürtnek. Termesztési nehézségei ellenére nagy becsben tartották. 

Bora kifejezetten jól érlelhető, illatban és ízében fűszeres, nem túl intenzív. Éveken át úgy tartották, 

hogy azonos az észak-itáliai piccolit fajtával.
1
 A legújabb kutatások (DNS vizsgálatok) viszont 

egyértelműen bizonyították való azonosságát. 

Nagy szerepe van a badacsonyi borok sorában a szürkebarát fajtának is. A Badacsonyi Szőlészeti 

Borászati Kutató Intézet évtizedeken át tartó fajtakísérletei bebizonyították, hogy a szürkebarátból 

Badacsony környékén gyakorlatilag bármilyen stílusú bor elkészíthető – igen magas minőségben. 

Késői szüretelésű, töppedt vagy éppen botritiszes szemekből is kitűnő egyensúlyú, koncentrált és 

egyedi ízvilágú borok születtek.  

 

                                                      
1
GyörffynéJahnke Gizella Igazolta, hogy a magyar ’Kéknyelű’ ésazolasz ’Picolit’ 

fajtákazirodalmifeltételezésekkelellentétbennemazonosak (JAHNKE et al., 2007). Diszkriminanciaanalízisselmegállapította 

a kapottizoenzimés DNS ujjlenyomatoknagyfokúösszefüggését a fajtákszármazásicsoportbasorolásával 

(convarietas.JAHNKE et al. (2009) a PE SzőlészetiésBorászatiKutatóintézetében (Badacsony) . 
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Vörösborok terén ritkán tudunk igazán jó eredményekről beszámolni, bár a Csobánc oldalában az 

elmúlt évjáratok már kínáltak pozitív meglepetéseket. 

 

A badacsonyi termelők közül Szeremley Huba nemcsak termőterületének nagyságával, de a 

borvidéken játszott szerepe okán is kiemelkedik. A Borbély Pince is új lendületet vett. Szigliget ad 

otthont a Szatmári Pincészetnek, akik már több éve kínálják vulcanus (szürkebarát x budai zöld) 

fajtából készült boraikat. Ez a fajta kifejezetten badacsonyi nemesítés, 2003-ban kapott állami 

elismerést. A Laposa Pincészet mintaszerű badacsonyi borai már a 2000-es évek elejétől biztos pontot 

jelentenek, akárcsak Szászi Endre, akinek a borai talán kevésbé az egyenletes minőségre, sokkal 

inkább az egyedi karakterre és nagy klasszikus badacsonyi rizlingekre adnak jó példát. Nyári Ödön a 

Szentgyörgy hegyen, a Villa Tolnay pincészet pedig a Csobánc oldalában kínál értékes borokat. 

Ígéretes a Csobánci Bormanufaktúra, újonnan piacra kerülő boraik különösen szép, termőhelyre 

jellemző karaktert mutatnak. 
 

Részlet a hatályos termékleírásból 

BADACSONY 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: Fehér, Rozé, Vörös, Szőlőhegy névvel megkülönböztetett fehérbor, Késői szüretelésű 

bor, Jégbor, Töppedt szőlőből készült bor  

II/A. 

Analitikai 

előírások 
Bortípus  

Minimáli

s összes 

alkohol-

tartalom  

[% vol]  

Összes 

sav-tartalom 

[g/l]  

Ténylege

s alkohol-

tartalom  

[%vol]  

Maximáli

s illósav-

tartalom [g/l]  

Maximáli

s összes 

kénessav 

tartalom  

[mg/l]  

Összes 

cukor-

tartalom [g/l]  

1.  Fehér  10,6  4,0 – 

11,0  

10,6 – 

16  

1,08  *  **  

2.  Rozé  10,6  4,0 – 

11,0  

10,6 – 

15  

1,08  *  **  

3  Vörös  10,6  4,0 – 

11,0  

10,6 – 

16  

1,2  *  **  

4  Szőlőhe

gy névvel 

megkülönb

öztetett 

fehérbor  

12,83  4.0 – 

11,0  

10,6 – 

16  

1,08  *  **  

5  Késői 

szüretelésű 

bor  

12,83  4,0 – 

11,0  

10,6 – 

16  

2,0  *  **  

6.  Jégbor  18,95  4,0 – 

11,0  

10,6 – 

16  

2,0  *  **  

7.  Töpped

t szőlőből 

készült bor  

12,83  4.0 – 

11,0  

10,6 – 

16  

2,0  *  **  

 

II/B. Érzékszervi jellemzők 
bortípus  

érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér  A Badacsonyi fehérbor színében a halványsárga színtónus dominál. 

Illatában karakteresen a rezeda és ásványi illatjegyek jelennek meg, melyek 

kiegészülnek a fehérvirágok (bodzavirág, orgona, akác, hársfavirág) 

illatjegyeivel. A fehérborok gerincét a lekerekedett savak adják. Ízükben a 

magas glicerintartalomból adódó édeskés ízérzet egészül ki a bazalt 

alapkőzetből levezethető enyhén sós ízjegyekkel és a helyi fajtákra 

jellemző kesernyés íz világgal.  

2.  Rozé  A halványpiros színű Badacsonyi rozéborokban a piros húsú bogyós 

gyümölcsök (áfonya, szeder, málna) illatai közepes intenzitással jelennek 
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meg. Ízében e gyümölcsök mellett a lekerekedett savak üdesége jellemzi a 

Badacsonyi rozé borokat.  

3..  Vörös  A Badacsonyi vörösbor színére a rubinvörös színárnyalatok jellemzőek, 

melyek enyhe mélyvörös tónussal párosulnak. A domináns fűszeres 

(fűszerpaprika, zöldpaprika, szegfűbors) illatok mellett a piros bogyójú 

gyümölcsök illatai (szeder, málna) és animális jegyek enyhe intenzitással 

jelenhet meg. A lekerekedett savak mellett a közepes tannintartalom, 

gyümölcsös ízvilág (meggy, málna) és testesség jellemző a vörösborokra.  

4.  Szőlőhegy 

névvel 

megkülönbözt

etett fehérbor  

A Badacsonyi szőlőhegy névvel megkülönböztetett fehérborok színében 

az aranysárga színárnyalat csillogása meghatározó. Illatában a citrusos és 

rezeda illatjegyek egészülnek ki a túlérett és aszalt gyümölcsök 

illatjegyeivel, valamint az érlelésből adódó pörkölt jellemző illatokkal. 

Ízében a tüzesség meghatározó. Komplexitását a lekerekedett savak, a 

testes ízérzet és az aszalt gyümölcsök ízének harmóniája, valamint a bor 

kóstolása végén érezhető enyhén sós ízérzet és a keserű ízjegyek adják.  

5.  Késői 

szüretelésű bor  

A Badacsonyi késői szüretelésű borok színében az aranysárga 

színárnyalat dominál. Illatában az aszalt gyümölcsök illatjegyei uralják a 

bort, melyek kiegészülhetnek az adott szőlőfajta és a hosszú érlelés 

illatjegyeivel. Lekerekedett savai mellett a testesség jellemző, valamint a 

bor kóstolása végén érezhető sós ízérzet.  

 

A további részletek megtalálhatók: 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-

termekleirasai  - Badacsony 

 

Bár állandóan badacsonyi borokat emlegetünk, a badacsonyi bor korántsem mindig a Badacsonyon 

terem, sőt vannak olyan szőlőhegyek, amelyek az értő kóstoló szájában sokszor elvitatják az 

elsőbbséget a táj névadó hegyétől. Tudják ezt mindazok, akik a Csobánc, a Gulács vagy éppen a 

Szent-Györgyhegy borát itták. Hamvas Béla szavai világítják meg találóan ezt a dilemmát: „A 

badacsonyi és a szentgyörgyhegyi között levő különbségről, majd ha az egyetemen a bortudományi 

tanszékre kineveznek, egy fél évig fogok előadni. Ez az iskolapéldája annak, hogy két nagy bor miben 

tud különbözni. A badacsonyi olyan, mint a világhírű művész, a szentgyörgyhegyi olyan, mint az a 

művész, aki világéletében a szobájából is alig mozdult ki, és mégis nagyobb művet teremtett, mint akit 

ünnepeltek. Mind a kettőben megvan a nagyság, de az egyiket olimpiai, a másikat kínai, tao 

nagyságnak nevezném. Különös, hogy mennyire nem tudok a kettő között választani. Már-már 

döntöttem a szentgyörgyhegyi mellett, de mikor megittam egy pohár badacsonyi rizlinget, melléje 

álltam; aztán esküdtem a badacsonyira, de csak addig, amíg szentgyörgyhegyihez nem jutottam. Végül 

is mi akadályozhat meg abban, hogy görög is legyek, meg kínai is?” 

4.4 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET  

A táj szőlőhegyi építészetét a paraszti és kisnemesi építésű, műemlék-présházak hosszú sora 

jellemzi. Legszebb példái ezen paraszti építészeti motívumokat is magukon viselő, de többnyire a 

parasztbarokk és a népi klasszicizmus stílusában épült nemesi présházaknak Szegedy Róza háza a 

Badacsony oldalában, vagy a Tóti-Lengyel (Tarányi)- borház a Szent György-hegy déli oldalán. 

Nagyobb méretű pincéket a nagy uradalmak építtettek, ilyenek a szigligeti Eszterházy-pince vagy a 

sümegi püspöki palota hatalmas borpincéje. Az 1815-ben emelt tapolcai Lessner pince egy gazdag, 

zsidó származású borkereskedő család emlékét őrzi. 

 

A jelenlegit megelőző szabályozás szerint – mely az I. Világháborút megelőző időszakig volt 

hatályos – a Badacsonyhoz tartozott a ma részben badacsonyi, részben Balaton-felvidéki Borvidékhez 

sorolt Káli-medence is. Ez a körülhatárolt egység, mint önálló borvidék nem került szabályozásra, de 

dr. Tóth Sándor vezetésével (Scheller Szőlőbirtok) aki a hazai bortörténet-írás legnagyobb alakja, 

sikerült a káli borok termékleírását elkészíteni. 
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4.5 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL 

KÁLI TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  
Káli  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

bortípusok:  

1. Káli bor:  

a. Fehér  

b. Rozé  

c. Vörös  

2. Káli Királyi bor:  

a. Fehér  

b. Rozé  

c. Vörös  

3. Káli Királyi Főbor  

 

 

II/A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimál

is összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

Minimál

is összes 

savtartalom 

[g/l]  

Minimál

is tényleges 

alkohol-

tartalom  

[%vol]  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maximál

is összes 

cukor-

tartalom  

Maximál

is összes 

kénessav-

tartalom  

KÁLI BOR  

1.  Fehér  11,0  4,5  11,0  0,8  *  *  

2.  Rozé  11,0  4,5  11,0  0,8  *  *  

3.  Vörös  12,6  4,6  12,1  1,2  *  *  

KÁLI KIRÁLYI BOR  

4.  Fehér  12,8  4,4  12,5  0,8  *  *  

5.  Rozé  12,8  4,4  12,5  0,8  *  *  

6.  Vörös  13,6  4,4  12,8  1,2  *  *  

KÁLI KIRÁLYI FŐBOR  

7.  Káli 

Királyi 

Főbor  

16,66  4,4  13,6  1,2  *  *  

 

II/B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

KÁLI BOR  

1.  Fehér  Szalmasárga, üde, a fajtára jellemző illatú, zamatú, 

gyümölcsösségű bor. A talaj gazdag bazanit 

kőzetmálladék (magas magnézium) tartalmának hatására 

enyhén sós karakterű, mandulás-, kesernyés lecsengéssel.  

2.  Rozé  Lazacrózsa színnel rendelkező üde, a fajtára jellemző 

illatú, zamatú, gyümölcsösségű bor. A talaj gazdag 

bazanit kőzetmálladék (magas magnézium) tartalmának 

hatására enyhén sós karakterű, mandulás-, kesernyés 

lecsengéssel.  

3.  Vörös  Rubint piros színű, finom bársonyosságú és üde, a 

fajtára jellemző illatú, zamatú, gyümölcsösségű bor. A 

talaj gazdag bazanit kőzetmálladék (magas magnézium) 

tartalmának hatására enyhén sós karakterű, mandulás-, 

kesernyés lecsengéssel.  

KÁLI KIRÁLYI BOR  
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4.  Fehér  A Zöld veltelini borok zöld-arany, a többi fajta 

aranysárga, sárga színe a teljes érettség állapotában 

végzett szüret és a héjon áztatás következménye. A 

viszonylag nagy test,  
.  Fehér  A Zöld veltelini borok zöld-arany, 

a többi fajta aranysárga, sárga színe a 

teljes érettség állapotában végzett 

szüret és a héjon áztatás 

következménye. A viszonylag nagy 

test, tüzesség (12,5 vol% feletti 

alkohol), határozott, de kellemesen 

lekerekedett savszerkezet, intenzív, az 

adott fajtára jellemző illatokkal. A 

borokat vulkáni alapkőzet és az ezen 

képződött talajszerkezet hatásaként 

kialakuló finom mineralitást jellemzi. 

Mindezek harmóniája a hosszú idejű 

érlelés eredménye. 

 
5.  Rozé  A gyors feldolgozásnak 

megfelelően a viszonylag kevés 

finoman bársonyos cserzőanyag az érett 

szőlőre jellemzően lágyabb, 

lekerekedettebb. Határozott élénkséget, 

intenzív illatot, zamatot, könnyedséget 

és finom, jól érzékelhető mineralitást 

mélyebb rózsaszín szín kíséri 

narancssárga árnyalással.  

6.  Vörös  Testesek, tanninban, alkoholban 

gazdagok, fűszeresek, de határozott 

gyümölcsaromákkal. Ásványi anyag és 

cserzőanyag gazdagságának ellenére 

könnyedek. A Cabernet-k színe sötét 

gránátvörös, a többi fajtáé élénk rubint. 

A magas alkoholtartalom extrakt 

tartalom, az érett tanninok a hosszú 

idejű érlelés során finom harmóniában 

olvadnak össze.  

KÁLI KIRÁLYI FŐBOR  

7.  Káli Királyi Főbor  Aranysárga színű, olajos, vajas, 

”tűzköves”, vadvirágok illatára, mézre 

emlékeztető illatjegyekkel. Testes 

kerekséggel, és az adott évjáratnak 

megfelelően töppedt szőlőbogyóra, 

vagy aszúra jellemző zamatokkal, 

nagyon határozott mineralitással. 

Édességérzetét kellemesebbé teszi, 

hogy a maradék cukortartalmának nagy 

része gyümölcscukor. Lecsengése 

nagyon hosszú.  
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5. BALATONFELVIDÉK 

5.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Rezi-hegytől a balatonkenesei magas partig tulajdonképpen akár három borvidéket is lehetne 

Balaton-felvidéki borvidéknek hívni, hiszen nemcsak a hasonló nevű bortermő táj, hanem a 

Balatonfüred-Csopaki és a Badacsonyi borvidékek is a földrajzi értelemben vett Balaton-felvidéken 

találhatók. A Balaton-felvidéki borvidéknek természeti adottságai és borainak jellege olyan mértékben 

hasonlók a Badacsonyi borvidékéhez, hogy szétválasztásukat szinte semmi nem indokolja.  

A mai, bortörvény által kijelölt Balaton-felvidéki borvidék, amely a történeti és a geográfiai 

Balaton-felvidéknél kisebb, a Balatontól északra terül el. Földrajzilag két részre tagolódik. Keleti 

szegmense a Badacsonyi és Balatonfüred-Csopaki borvidékek között található és magában foglalja a 

Káli-medence északi részét is; nyugati szegmense lényegében a Keszthelyi-hegység tágabb területének 

felel meg. A két rész egymással földrajzi kapcsolatban nem áll, mert elválasztja őket a Badacsonyi 

borvidék. 

5.2 KLÍMA 

Éghajlata általában a Badacsonyi borvidékhez hasonló, kiegyenlített, kellő termésbiztonságú, 

napfényben gazdag. Északabbra néhol kevésbé kedvező, különösen a tótól távolabb eső részein. 

Országos átlagban mégis inkább melegnek mondható. 

5.3 ALAPKŐZET 

A borvidék földtani szempontból is két, nagy jól elkülöníthető régióra oszlik. Keleti része a Káli-

medence északi felét és az attól még északabbra elterülő szőlőtermő dűlőket foglalja magába. Az 

alapkőzetet itt a földtörténeti középkor triász időszakának dolomit ésmészkő képződményei, valamint 

az őket takaró, pannóniai korú homokok alkotják, de meghatározó jellege mégis az ezeket borító 

pliocén korú bazaltoknak és tufakőzeteinek köszönhető, amelyek a szomszédos Tapolcai-medence és a 

hozzá kapcsolódó Káli-medencét nyugatról és északról határoló hegyvonulatban tűnnek fel.  

A borvidék másik, jól elkülönülő régiója, - amely még csak földrajzi kapcsolatban sem áll az 

előzővel, - a Keszthelyi-hegység környéke. Az alapkőzet itt túlnyomóan triász korú dolomit és 

márga(Rezi, Balatonederics, Balatongyörök), a pannon homok mennyisége alárendelt, a bazaltok 

szinte teljesen hiányoznak. A szőlőtermő dűlőket köves vagy magasabb vályog tartalmú barna erdei 

talajok borítják.  

5.4 TALAJ 

Talajai igen változatosak: a dolomiton, mészkövön, márgán rendzina talaj alakult ki, a pannon 

agyagon, homokkő málladékon, és pleisztocén löszön agyagbemosódásos, közepesen kötöttbarna 

erdőtalajok, barnaföldek, csernozjom barna erdőtalajok, kőzet-lejtőtörmelékes vályogtalajok 

találhatók. A bazaltláva bazalttufa felületén köves és földes kopárok, feketenyirok alakult ki (pl. a 

szentbékállai Fekete-hegyen). 

5.5 DOMBORZAT 

A táj borainak magas minőségét a vidék rendkívül kedvező domborzati viszonyai garantálják. 

Völgyekkel és tereplépcsőkkel enyhén tagolt, közepesen meredek hegylábfelszínek déli, keleti és 

nyugati lejtőin terem a balaton-felvidéki bor. 

5.6 BORSTÍLUS 

A Balaton-felvidék tipikusan fehérbor termő régió. Erőteljes, jó savú, testes, ízgazdag karakter 

jellemzi őket. 

A termőhelyi és fajta összetételi hasonlóságok miatt a borvidék keleti részéből származó borok 

nyugodtan összecserélhetők a Badacsonyi borvidék boraival. A bazaltok és tufakőzeteik akár 

alapkőzetként, akár a talajokba került málladékként alapvetően meghatározzák az itt termő borok 
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ízvilágát. A nyugati, Keszthelyi-hegység környékiek a Balatonfüred-Csopaki borvidéken szüretelt 

italokra emlékeztetnek. Ennek a körzetnek a borai valamivel kevésbé tűnnek testesnek, mint a 

keletebbi körzeté, de gyakran karcsúságukkal és eleganciájukkal hódítanak. Ez a helyzet pontosan 

megfelel a földtani-talajtani felépítés által sugallt képnek, vagyis az ilyen erősen kőzethatású borokkal 

jellemezhető területen, mint a Balaton-felvidék, beigazolódik a mondás, hogy „talaj felülírja a fajtát”. 

A kedvező klíma jó évjáratokban lehetővé teszi, hogy megindítsa az aszúsodást. Monostorapáti 

környékén a Scheller pincészet felelevenítette a régi „főbor” készítését is. Ilyenkor együtt szüretelik az 

aszúszemeket a nem aszúsodott szőlővel és ebből magas alkoholtartalmú, néha magas maradékcukrot 

is tartalmazó, nagy értékű borok készülnek. 

Betelepített termőterület: 1620 ha 

Fehérszőlő/kékszőlő aránya: 952/58 ha 

Legnagyobb termőterülete jó ideje az olaszrizlingnek van. (Majdhogynem monolitikus borvidék a 

maga 560 ha körüli termőterületével.) Ezt a chardonnay és szürkebarát követi. A rizlingszilváni, 

tramini, zöld veltelini szintén nagy mennyiségben terem. Alapvetően fehérbor termő vidék, bár a 

Lesencei körzetben a pinot noir termesztése több mint száz évre vezethető vissza. 

A három körzet közül a legmarkánsabb vonásokkal talán a Káli medence borai bírnak. Minerális 

jegyeik, jelentős savtartalmuk gyakran eredményeznek kemény borokat. Megfelelő mennyiségű 

alkohol ezt jól ki tudja egyenlíteni. Általában elmondható, hogy a Balaton-felvidék borai hosszú 

életűek, sokáig élvezetesek. Alkoholtartalmuk és savkészletük alkalmassá teszi őket hosszabb 

fahordós érlelésre is.  Valódi fajtakarakter és a táj jellegzetes ízei kis terhelés és hosszabb érlelés 

nyomán alakulnak ki a borokban. 

 

A fentebb már említett Scheller Szőlőbirtok Tóth Sándor irányítása alatt a 90-es évek elején már 

tudatosan kezdte visszaépíteni a hagyományosan nagy minőségű balaton-felvidéki borok sorát. 

Zöldvelteliniből, nemes rizlingből és chardonnayból (errefelé kereklevelű) az átlagos jóval meghaladó 

értékű és igen hosszan érlelhető borok kerülnek ki pincéjéből. Mellette a Káli Kövek, a Pálffy Pince, 

Orbán Gergely kínál egyedi és izgalmas borokat, de errefelé hagyománya van a kispincék 

látogathatóságának is. A legtöbb ilyen pincében olaszrizlinget kínál a gazda, mely a következő szüret 

időpontjáig életét klasszikus nagyhordóban tölti. 

 

5. kép Kilátás a Scheller Pincéből, Monostorapátiban 

5.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A Balaton-felvidék szőlő és borkultúrájában meghatározott szerepe volt a szőlőhegyi pincéknek és 

présházaknak, amelyek ma is rányomják bélyegüket a tájképi környezetre. Ide köthető számos ma is 
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élő épület, melyeket „emberarcú” présházaknak neveznek. Kétségtelen, hogy a homlokzatot figyelve a 

kisméretű ablakok elhelyezkedése és a tető síkjával való találkozása messziről emberi arcot láttat a 

szemlélővel. Az egyszerűbb, paraszti pincék mellett nagy számban találunk itt kisnemesi, nagypolgári 

pincéket is, amelyeket a paraszt-barokk és a népi klasszicizmus stílusában emeltek. Igen szép a 

cserszegtomaji Festetics-présház vagy a gyenesdiási Taverna.  

5.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

BALATON-FELVIDÉK TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  

Balaton-felvidék (Balaton-felvidéki)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

bortípusok: Fehér, Rozé, Vörös  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimu

m összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

Összes 

savtar-

talom [g/l]  

Minimu

m 

tényleges 

alkohol-

tartalom  

[%vol]  

Összes 

cukor-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

Maximá

lis illósav-

tartalom 

[mg/l]  

1.  Fehér  9,0  4,0 – 

11  

9,0  *  **  ***  

2.  Rozé  9,0  4,0 – 

11  

9,0  *  **  ***  

3.  Vörös  9,0  4,0 - 

11  

9,0  *  **  ***  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők Bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér  A Balaton-felvidéki fehérbor színe a halvány-

szalmasárgától a halvány aranysárga színig változik. 

Illatában karakteresen az ásványi illatjegyek jelennek meg, 

melyek kiegészülnek a fehérvirágok (akác, hársfavirág, 

jácint, narancsvirág) illatjegyeivel. A Balaton-felvidéki 

fehérborok gerincét az érett, elegáns, ugyanakkor élénk savak 

adják, mely kóstolást követően hosszan a szájban marad, a 

helyi fajtákra jellemző kesernyés ízvilággal.  

2.  Rozé  Hagymahéj színtől a rózsaszín színig terjedő színű bor. 

Maradandó savérzetet nyújtó, esetenként minerális, 

gyümölcsös (málna, szeder) illataromájú, a hordós érlelés 

nyomait nélkülöző illat- és ízvilággal.  

3.  Vörös  Erőteljesebb rubin – rubin – bíbor színű, savhangsúlyos 

vörösborok, melyekben a tölgyfa íz nem uralkodó. Tanninjai 

visszafogottak, érettek. Illatban és ízben jellemző a 

gyümölcsös (szeder, málna, meggy) és fűszeres karakter, 

mely visszafogott mineralitással egészül ki.  

 
A további részletek az alábbi weboldalon találhatók: 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Balaton-felvidék 
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6. BALATONFÜRED-CSOPAK BORVIDÉK 

6.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Balaton északi partján, mintegy 10-12 km széles sávban, Zánkától Balatonalmádiig húzódik a 

borvidék. Földrajzi helyzete alapján a Balatonfüred-Csopaki borvidék a Balaton-felvidék része, annak 

keleti szegmensét képezi. 

6.2 KLÍMA 

Éghajlata a többi balatonfelvidéki borvidékéhez hasonló, szélsőségektől mentes, kontinentális 

klímájú.  

Az évi átlagos hőmérséklet itt 9-11
o
C. A napsütéses órák száma évi 1900-2000 óra közé esik. A 

csapadékellátottság megfelel az országos átlagnak (550-650 mm). 

A kedvező lejtőszög és a domborzat tagoltsága miatt igen kedvező mikroklímájú terroir-ok is 

kialakultak. A déli lejtők védettek az északi hideg légtömegekkel szemben. 

 

 

6. kép  

6.3 ALAPKŐZET 

A terület földtani felépítése igen komplex képet mutat. Legidősebb képződménye szilur korú 

átalakult (metamorf) kristályos pala, a fillit. A közberétegződött idős vulkáni kőzeteken jó minőségű 

bor terem Lovas és Alsóörs határában, azonban ezek összterülete igen kicsi. A palára a felső perm 

korú, jellegzetesen vörös, szárazföldi eredetű Balatonfelvidéki Homokkő települ, amely kovasavban és 

vasoxidban (hematit) gazdag, vörös talajokat produkál.  

Efölött a triász időszak változatos karbonát kőzeteit találjuk, márgát, mészmárgát, dolomitot, 

amelyeknek mészben gazdag málladéka a vályogos talajt fehérre színezi. Az itt leírt rétegsor és talajok 

elsősorban a borvidék Tihanyi-félszigettől keletre fekvő, Arács-Csopak-Balatonalmádi szegmensére 

jellemzőek. 

A Balatonfüred-Csopaki borvidék nyugatabbra eső szőlőhegyeit (Balatonfüred-Zánka vonulat, 

Pécselyi-medence) szintén túlnyomóan meszes, triász korú kőzetek építik fel: dolomit, mészkő, márga, 

http://kepek/borongolo/balatonfured_csopak/balatonfured_csopak_nagy.jpg
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amelyekbe egy további, idős tufaszórás zöld málladékai rétegződnek. A kristályos pala és a vörös 

homokkő itt hiányzik.  

Kisebb medencékben, foltszerűen pannóniai homokos-agyagos üledékek is megjelennek. A 

borvidék Káli-medencével szomszédos területein, pl. a monoszlói Hegyestűn a fiatal, pliocén bazalt és 

annak kőzettörmeléke is feltűnik a talajokban. Vékony, gyakran csak néhány arasznyi lösztakaró fedi a 

hegylábakat. 

 

 

7. kép  

Míg a Balatonfüredi-Csopaki borvidék földtani képződményei nyugati irányban tovább 

folytatódnak a Badacsonyi borvidék révfülöpi részén is, addig maga a Monoszló-környéki bazaltos 

terület és borai inkább a „klasszikus” vulkáni Badacsonyi borvidékre „hajaznak”. A borvidék 

határainak ilyen, a földtani-talajtani adottságokat figyelmen kívül hagyó kitűzése furcsa kettősséget 

kölcsönöz az itt termelt boroknak. 

A borvidék jellegzetes részeitől földtani-talajtani felépítésében különbözik a Tihanyi-félsziget, 

amely egy nagy, pannóniai-pliocén korban kialakult vulkáni kráter maradványa. A megszokott 

bazaltos lávakőzetek helyett azonban itt jól málló, ásványi anyagokban gazdag tufákon telepítették a 

szőlőt. 

6.4 TALAJ 

Talajai változatosak. A kristályos palán, permi vörös homokkövön, negyedidőszaki löszön 

erdőtalajok fordulnak elő, a triász mészkövön, dolomiton, márgán rendzina talaj alakult ki. A csopaki 

és balatonfüredi borok jellegzetes, markáns savtartalma ennek a meszes talajnak a hatását tükrözi.  

6.5 DOMBORZAT 

Domborzatuk tagolt, változatos, de sehol sem túl  meredek. A parttal párhuzamos hegyvonulatokat 

a partra merőleges völgyek tagolják (pl. a szőlőtermesztéséről híres Nivegy-völgy), köztük kisebb 

intramontán medencék helyezkedhetnek el (pl. Pécselyi-medence). 
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6.6 BORSTÍLUS 

A borvidék elsődlegesen fehérbor-termő terület. A második világháború után a vörösbortermelés 

ismét lábra kapott, - igaz csak a borvidék igen kis részén – és mennyiségileg ma is alárendelt. 

Vörösbor-termő "rezervátum" ma a Tihanyi-félsziget, kisebb mértékben pedig Dörgicse környéke, 

A táj fehér borai két véglet között váltakoznak: egyes borok kicsit testesebbek, magasabb extrakt 

tartalmúak, ezzel szemben lágyabbak, - főként a melegebb évjáratokban -; a másik véglethez elegáns, 

karcsú, könnyedebb, finom savú rizlingek tartoznak.  

Betelepített termőterület:: 2146 ha 

Fehérszőlők/kékszőlők aránya: 1680/440 ha 

 

Napjainkban a telepített területeken az olaszrizling a legjelentősebb, az utóbbi másfél évtizedben 

megnőtt a chardonnay és a szürkebarát részaránya is.  

A vidék olaszrizlingjei a régió zászlósborainak tekinthetők. A füredi, balatonszőlősi és arácsi 

olaszrizlingek kicsit testesebbek, magasabb extrakt tartalmúak, ezzel szemben bizonyos évjáratokban 

lágyabbak. Ha tovább haladunk Nyugat felé, az Akali és Zánka környéki rizlingek talán még 

teltebbnek, melegebb karakterűnek tűnnek. Keletebbre, Csopak környékén, elegáns, finom savú 

rizlingek teremnek. Itt a borok tartózkodóbbak, és ha azonos alkohol- és savtartalmat is tételezünk fel, 

karcsúbbak, könnyedebbek. A borvidék igen összetett és változatos, kis termőhelyen belüli jelentős 

változatossága is indokolja, hogy igényes pincészeteknél a borok dűlőszelektált változatai is 

megjelenjenek. Jásdi István évek óta palackozza külön a Lőczedomb, Siralomvágó, Berekhát, Nagykút 

termését Csopakon. A Figula Pincészet Balatonfüreden a Sóskút, Nyerges, Farkasverem, Sáfránykert, 

Balázshegy termését tölti önállóan palackba.  

A Tamás Ervin vezette pincészet Csopakon nem csak fehér, de vörösboraival is feliratkozott a 

legjobbak közé, akárcsak Figula Mihály és Jásdi István. A fentiek mellett a Söptei és Feind 

Pincészetek is kínálnak izgalmas tételeket. 

A valamikor híres Akali Muskotály, amely a XX. század második felében a borivók között éppen 

arról volt híres, hogy – szemben a csaknem kizárólagosságra jutott félédes-édes muskotályok 

uralmával – félszáraz, sőt száraz iskolázásban is elérhető volt, az utóbbi évtizedben eltűnni látszik a 

borpiacról.  

6.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A táj szőlőhegyi építészetében nagy hangsúly jutott a kisnemesi pincéknek, mint pl. a dörgicsei 

Kusztodiátus pincéje. A nagy pincék közül az 1822. körül épült tihanyi Apátsági pincét említhetjük, 

69 és 43 méter hosszú pinceágaival. Főúri méretű a XIX. század elején épült Ranolder-Jásdi pince 

Csopakon. Sajnos egyre rosszabb állapotba kerül a műemléki védettség alatt álló, paraszti építésű 

aszófői pincesor.  

6.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

BALATONFÜRED-CSOPAK TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  

Balatonfüred-Csopak (Balatonfüred-Csopaki)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: Fehér, Rozé, Vörös  

II/A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimáli

s összes 

alkoholtartal

om [%vol]  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

Ténylege

s 

alkoholtartal

om  

[%vol]  

Maximáli

s összes 

kéntartalom 

[mg/l]  

Maximáli

s illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

cukortartalo

m [g/l]  

1.  Fehér  9  4,6-15  9-15  *  1,08  *  

2.  Rozé  9  4,6-15  9-15  *  1,08  *  
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3.  Vörös  9  4,6-15  9-15  *  1,2  *  

 

II/B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér  - friss, száraz, könnyű fehérborok: Halvány szalmasárga - szalmasárga színű, 

rendszerint lágy karakterű, de harmonikus fehérborok, élénk savtartalmú, a 

hordós érlelés nyomait nélkülöző illat és íz világgal. Főbb jellemzőjük a 

kiegyensúlyozott savtartalom, a könnyű értelmezhetőség, gyümölcsös illat- és 

ízvilág, bizonyos fajták esetén a szőlőzamat.  

- illatos vagy florális fehérborok: Halványzöld – halvány szalmasárga – 

erőteljesebb szalmasárga színű, rendszerint, könnyű vagy közepesen testes, 

száraz, félédes vagy édes, lágy karakterű, de harmonikus illat- és 

zamatanyagokban gazdag  

fehérborok. Jellemző a tiszta, intenzív aromatika.  

- testes, gazdag ízű fehérborok: Szalmasárga – erőteljesebb szalmasárga – 

halvány aranysárga - aranysárga színű, élénk, gyakran magas savtartalmú, 

esetenként tölgyfahordós érlelésű, gazdag ízű és szerkezetű borok. Tökéletesen 

alkalmasak a hosszú tölgyfahordós, majd palackos érlelésre. Fajtajellegüket 

hosszú évekig megőrzik.  

2.  Rozé  Halvány rózsaszín – rózsaszín - ibolya vagy lazac (hagymahéj) színű, 

könnyed, élénk savérzetű, rendkívül gyümölcsös illataromájú, a hordós érlelés 

nyomait nélkülöző illat és íz világgal.  

3.  Vörös  - üde, gyümölcsös vörösborok: Halvány rubin – erőteljesebb rubin – sötét 

rubin színű, egyszerű, gyümölcsös (dzsúszos), fiatalos, minimális tölgyfa és 

tannin aromájú vörösborok. Főbb jellemzőjük az alacsony alkohol és 

savtartalom, tiszta, az intenzív gyümölcsös karakter.  

- közepesen telt és testes vörösborok: Erőteljesebb rubin – rubin – halvány 

gránát színű telt ízű, részleges vagy intenzívebb fahordós érlelésű borok, 

melyekben a tölgyfa íz nem uralkodó. Tanninhangsúly nélküli, intenzív 

gyümölcsös karakterű, jellemzően sima, bársonyos szerkezetű vörösborok.  

 

I. NÉV  

Tihany (Tihanyi)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: rozé, vörös  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimál

is összes 

alkoholtarta

lom [%vol]  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

Tényleg

es 

alkoholtarta

lom  

[%vol]  

Maximá

lis illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

cukortartal

om [g/l]  

Maximális 

kénessav-

tartalom  

1.  rozé  11,0  4,0 – 

12,0  

11,0 – 

15,0  

1,08  0 - 30  *  

2.  vörös  12,5  4,6 – 

15,0  

12,0 – 

16,0  

1,2  0 - 50  *  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  rozé  Halvány rózsaszín – halvány ibolya – halvány lazac (hagymahéj) 

színű rosé borok, illatában közepes intenzitású gyümölcsös 

illataromák érezhetők. Ízükben friss, élénk savérzetű, üde, a hordós 

érlelés nyomait nélkülöző illat- és ízvilággal.  
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2.  vörös  - Üde, gyümölcsös vörösborok: Halvány rubin – erőteljesebb 

rubin – sötét rubin színű, intenzív gyümölcsös, esetenként fűszeres 

aromájú borok. Ízükben gyümölcsös, élénk savérzetű, fiatalos, 

minimális tölgyfa és tannin aromával rendelkeznek, általában az 

alacsony alkoholtartalom és a sima struktúra jellemző.  

- Közepesen telt és testes vörösborok: Erőteljesebb rubin – sötét 

rubin – halvány gránátvörös színű borok, intenzív fűszeres és 

gyümölcsös illataromával. Ízükben gyümölcsös, esetenként 

minerális íz mellett közepes, néha magas alkoholtartalom jelenik 

meg. Rendszerint bársonyos struktúrával rendelkeznek. Főbb 

erényük, hogy a cuvée – k esetében sem jellemző a tanninhangsúly.  

 

 

A további részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Balatonfüred- Csopak 
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7. BALATONBOGLÁRI BORVIDÉK 

7.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A borvidék Somogy-megye északi lankáin (Külső- és Belső-Somogy-i dombság) terül el, a Balaton 

déli partján Zamárditól Földváron, Lellén keresztül Balatonberényig, dél felé Andocs és Tab vonaláig 

terjed.  

 

 

8. kép  

7.2 KLÍMA 

Éghajlata szőlőtermesztésre kedvező. Napfénnyel jól ellátott (évi 1950-2000 óra) terület, közepesen 

nagy hőösszeggel (pl. a júliusi középhőmérséklet 20-21
o
C). Évi átlagos csapadéka kedvező, 600-800 

mm között változik. Klímája kiegyenlített, így a termelési biztonság jó.  

7.3 ALAPKŐZET 

A borvidék nagy kiterjedése ellenére földtani szempontból meglehetősen egyveretű. A szőlőtermő 

dombok fő tömegét a miocén pannóniai-pontusi korszakokban, az ún. Pannon-beltóban leülepedett 

agyagos-homokos üledékek adják. A balatonboglári Kálváriahegy és a fonyódi Várhegy felépítésében 

egy-egy apró pontusi-pliocén bazaltvulkán is részt vett. A negyedidőszakban vastag, szélfútta 

pleisztocén lösz fedte be a tavi üledékeket. Ez ma az elsődleges talajképző kőzet. 

7.4 TALAJ 

A szőlőültetvények a pleisztocén löszön kialakult homokos lejtőlöszön, vályogtalajon, barna 

erdőtalajokon, barnaföldeken, helyenként homokon települnek. Legjellemzőbb talajféleség a 

közepesen kötött vályog.  
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7.5 DOMBORZAT 

Domborzata mérsékelten tagolt. A dombokat folyóvízi kaviccsal kitöltött völgyek szabdalják, 

északon, a Balaton felől homokturzások, tőzeglápok határolják. A dél-balatoni szőlőhegyek déli lejtői 

általában lankásak, míg az északi oldal gyakran meredek leszakadásokat, löszfalakat mutat (például a 

Fonyódi-hegy). Az északi oldal nem csak a kedvezőtlen sugárzási viszonyok, hanem a nagyfokú 

beépítettség miatt is alkalmatlan szőlőtermesztésre. A parti régió talajviszonyai miatt alkalmatlan a 

szőlő telepítésére. A legjobb termőhelyek tehát a parttól 5- km távolságra, a délies tájolású, alacsony 

lejtőszögű lankákon vannak. 

 

 

9. kép  

7.6 BORSTÍLUS 

A Balatonboglári borvidék előbb hagyományosan vörös-, majd fehérbor termelő terület volt, de a 

XX. század második felétől itt is jelentős részarányt kapott az egyre divatosabbá váló vörösbor 

termelés. Ma már vegyesen fehér- és vörösbortermő táj. 

Gyümölcsillatú, illatokban, aromákban gazdag, könnyű, karcsú fehérboraikat az igénytelenebb 

kategóriában inkább lágy savak jellemzik, míg az igényes fehérborok palettáján hallatlanul elegáns, 

játékos savösszetétellel rendelkező borokat találunk. A nagy koncentráció és termésredukció miatt 

kivételesen mineralitást felfedezhetünk egy-két kiemelkedő termelő fehérboraiban.  

A tömegborok kategóriájában lágy, közepes tannintartalmú, átlagos, vörös borok a jellemzőek. 

Kialakult egy testesebb, mindazonáltal elegáns, tanninosabb vörösbor-típus is, amelyik meleg 

évjáratokban nagyon jól hasznosítja a vidék kedvező hő- és fényviszonyait. 

Ha erre a borvidékre kalandozunk, akkor szinte mindenkinek nyaralás, kirándulás jut az eszébe, 

fénylő víztükör, vitorlások, a szőlődombok zöld bársonya, no meg egy kockás abrosszal leterített 

asztal, amely mellett nyári délutánokon jóféle bort kortyolgatunk. A Dél-Balaton az ország talán 

legnagyobb tömegeket vonzó üdülőkörzete. Adott a cél, hogy a pihenő ember nyaralását jó borok 

kóstolásával, igényes borturizmussal gazdagítsuk. 

A borvidék területe 9984 ha, amelyből 8156 ha első osztályú termőterület. Ennek a termőhelynek 

nem egészen egyharmadán, mintegy 3254 ha-on találunk szőlőültetvényt.  

A szocializmus évtizedeiben a Balatonboglári Pincegazdaság irányította a táj szőlő- és 

bortermelését, saját és felvásárolt tételeket palackozva. A 80-as évek végére már tág termékspektrumot 

dolgozott ki, melyben az exportra szánt, kis tételben előállított csúcsboroktól (Chapel Hill szelekció) 

az igénytelen tömegborokig, sőt az olcsó,„tömeg-pezsgőig” nagyon sokfajta tétel szerepelt. Ma a szőlő 

a Henkell-Söhnlein tulajdonában van, a termést Budafokon dolgozzák fel. 

A Balatonboglári borvidék előbb hagyományosan vörös-, majd fehérbor termelő terület volt, de a 

XX. század második felétől itt is jelentős részarányt kapott az egyre divatosabbá váló vörösbor 

termelés. Ma már vegyesen, mintegy  3:1 arányban fehér- és vörösbortermő táj. 
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Teljes betelepített termőterülete: 3254 ha 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 2226/958 ha 

A fehérborok között a jelenleg uralkodó szőlőfajták a királyleányka, a chardonnay, az olaszrizling 

és a zöldveltelini. Kisebb mennyiségben a rizlingszilváni, a rajnai rizling, a sárga és ottonell 

muskotály, a tramini és a sauvignon blanc is szerepelnek a telepített szőlők között. A kékszőlők közül 

legtöbb a merlot és a pinot noir, de jelen vannak a cabernet-félék, a kékfrankos, a zweigelt és a 

kékoportó is. 

 Az itt termett borok jellege és minősége talán nagyobb mértékben függ a termesztésmódtól és 

a hozamoktól, mint más borvidéken. Fehér- és vörösborban egyaránt találunk üde, könnyű, egy-nyári 

borokat szép savakkal és jó gyümölcsösséggel (pl. Királyleányka fajtából), ugyanakkor kifejezetten 

nehéz, fahordós érlelést is kívánó, magas alkoholtartalmú, koncentrált fehér-és vörösborok is 

előfordulnak itt. Olaszrizling, rajnai rizling, tramini éppúgy adhat kiváló minőséget, mint a pinot noir 

vagy a cabernet fajták. Az utóbbi néhány évben Légli Ottó és a Konyári Pince mellett újabb termelők 

bizonyították a termőhely jó adottságait: Bujdosó Pince, Légli Géza (Kislaki Bormanufaktúra), a 

Konyári János vezette IKON pince épp úgy izgalmas borokkal lépett elő, mint a Garamvári 

Szőlőbirtok, akik pezsgőik alapanyagát már csak Balatonboglárról, saját termésből szerzik be. 

(Chateau Vincent ld. még Pezsgő c. fejezet.) 

 

7.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A borturizmus keretében érdemes felkeresni (nem a boráért!) a Buzsák és Táska községek között 

húzódó János-hegyi, Borócahegyi, Hosszúdűlői pincesorokat, amelyek még ma is kivételes népi 

építészeti egységet alkotnak. 

7.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

BALATONBOGLÁR TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  

Balatonboglár (Balatonboglári)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: fehér, rozé, vörös  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

bortípus  

Minimá

lis összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

Összes 

savtartalo

m [g/l]  

Minimu

m 

tényleges 

alkohol-

tartalom  

[%vol]  

Maxim

ális 

illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maxim

ális összes 

kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

Összes 

cukortartalom 

[g/l]  

1.  Fehér  9,0  4,6 – 

10,0  

6,0  *  **  ***  

2.  Rozé  9,0  4,6 – 

10,0  

6,0  *  **  ***  

3.  Vörös  9,0  4,6 – 

10,0  

9,0  *  **  ***  

 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér  Halvány szalmasárgától az erőteljes szalmasárgáig változó 

színű bor, melyben enyhén zöldes árnyalatok figyelhetők meg. 

Üde, fűszeres, gyümölcsös (citrusfélék, sárga húsú őszibarack) 

fehérborok élénk illatintenzitással és komplex illataromákkal. 

Ízében az élénk savérzet mellett az illataromákra jellemző 

gyümölcsök intenzív, hosszan tartó ízérzete jellemző.  
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2.  Rozé  Halvány rózsaszíntől a lazac színig terjedő rozébor, melynek 

csillogó színében enyhe ibolyás színtónus figyelhető meg. 

Rendkívül gyümölcsös illataromájú (szeder, málna, áfonya), 

gyümölcsös ízvilággal rendelkező, könnyed, élénk savérzetű 

gyümölcsös bor. Fahordós érlelés jegyei sem ízében sem 

illatában nem jelenik meg.  

3.  Vörös  Színe a halványpirostól az erőteljesebb rubin színig terjed. A 

Balatonboglári vörösborokra az üde gyümölcsösség jellemző 

illatukban, különösen a piros bogyós gyümölcsök dominálnak 

(eper, málna, szeder) gyakran kiegészülve a fahordós érlelésből 

származó enyhe jegyekkel. Selymes struktúrájú, elegáns, érett 

tanninú vörösbor, az illataromákra jellemző gyümölcsök 

intenzív, hosszan tartó ízérzettel.  

 

A további részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Balatonboglár 
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8. BÜKKI BORVIDÉK 

8.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Bükk hegység déli lábánál, Eger és Miskolc között terül el, a lankásabb hegylábi területen, igen 

jelentős hosszúságban.  

8.2 KLÍMA 

Éghajlata a szőlőtermesztésre kedvező. A Bükk vonulata észak felől védi a hideg szelektől, így 

kedvező mikroklíma alakulhatott ki a déli, délnyugati lejtőkön. A Bükkalja szélárnyékos fekvése miatt 

kevesebb csapadékot kap, mint északi előtere, hiszen a csapadék, már a magashegységben lehullik. A 

területen nyáron emiatt jelentős (130 mm körüli) a vízhiány. 

8.3 ALAPKŐZET 

Földtani viszonyai tekintetében változatos tájnak számít. Északon, a Bükk hegység lábánál triász és 

júra korú kőzetek, fekete agyagpala és mészkő dominálnak, bár erre a területre csak nagyon kevés 

szőlőtermő dűlő esik. Délebbre, az Egri borvidékhez hasonlóan miocén riolittufa övezet húzódik, - ez 

a legértékesebb termőhely -, amelyet pannon korú agyag, homok, lignit fed. A terület legfiatalabb 

földtani képződménye a negyedidőszaki lösz. 

8.4 TALAJ 

A riolittufán erubáz talajok, fekete nyiroktalajok alakultak ki, máshol barnaföldeket és 

agyagbemosódásos erdőtalajokat találunk. Minél délebbre távolodunk a hegységtől, annál uralkodóbbá 

válnak a negyedidőszaki alföldi üledékeken a csernozjomos barna erdei és mezőségi talajok.  

8.5 DOMBORZAT 

A Bükk déli, tereplépcsős felépítésű előhegyei alacsony szögű lejtőikkel kedvező domborzatot 

biztosítanak akár a nagyüzemi szőlőtermelés céljára is. 

8.6 BORSTÍLUS 

A Bükkalja ma túlnyomóan fehérbor termő terület. Borairól keveset tudunk. Illatos, savban, 

zamatban gazdag fehérborokat lehet néha inni egyéni gazdáknál, mivel ritkán kerülnek önálló 

palackozásra. A kistermelőknél még mindig sok a direkt termő ültetvény. 

A Bükk mint borvidék teljes termőterülete hatalmas, mintegy 17 636 ha, amelyből 15 323 ha I. 

osztályú. Ezekkel a kitűnő adottságokkal szemben szinte érthetetlen, hogy ennek a területnek 

mindössze 1027 ha-ján találhatók szőlőültetvények. 

Fehérszőlő/kékszőlő aránya: 608/383 ha 
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10. kép  

 

A legnagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajta – kissé meglepő módon – a leányka, ezt követi 

a chardonnay, cserszegi fűszeres, olaszrizling, a zenit és a zöld veltelini.  

A Bükkalja-i borvidék a XX. és XXI. században – tehát a filoxéravész óta eltelt időben – 

gyakorlatilag Eger árnyékában húzódik meg. Nem volt ez mindig így, hiszen a XIX. században 

például a miskolci bort egy áron, néha drágábban adták el, mint az egrit. A Bükk ma is Eger 

hátországa, annak felvásárlási területe. A termőhelyében és borai jellegében olyannyira hasonló 

bükkaljai borokat feltételezésünk szerint gyakran látjuk viszont olyan borospalackokban, amelyek egri 

címkét viselnek. 

Bükkalja a múlt században még a Miskolci borvidék része volt. 1970. óta lett önálló borvidék.  

Borairól keveset tudunk, hiszen kereskedelmi forgalomban ritkán lehet Bükkaljáról származó bort 

találni, - legalább is saját címke alatt -, ugyanis ritkán kerülnek önálló palackozásra. Illatos, savban, 

zamatban gazdag fehérborokat lehet néha kóstolni egyéni gazdáknál. A kistermelőknél még mindig 

előfordul néhány direkt termő tőke, amelyeket sajnálatosan egybe szüretelnek a nemes fajtákkal. 
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11. kép  

A táj nagyobb hírnevet szerzett bora egykor a Tibolddaróci Olaszrizling volt. 

A Bükkalja-i borvidék borai szinte minimális mértékben sem képviseltetik magukat a palackozott 

borok piacán. A néhány éve indult bogácsi Prókai László és Szerencsi Ottó nevével fémjelzett 

pincészetek még keresik saját, egyéni stílusukat.  

 

8.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A Bükkalján elképesztő számban találunk a riolittufába vájt kisebb-nagyobb paraszt-pincéket, 

amelyek egész pinceutcákat alkotnak. A legnagyobbak ezek közül: Tibolddaróc 1000 pince, 

Cserépfalu 450 pince (Berezdalja, Berezd), Bogács 600 pince (Cserépi út, Csecslyuk). 

8.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

 

BÜKK TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  
Bükk (Bükki)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: Fehér, Rozé, Vörös  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimá

lis összes 

alkoholtart

alom 

[%vol]  

Összes 

savtartalo

m [g/l]  

Minimá

lis 

tényleges 

alkoholtart

alom  

[%vol]  

Maxim

ális 

illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maxim

ális összes 

cukortarta

lom [g/l]  

Maximális 

összes 

kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

1.  Fehér  9,0  4,6-

9,0  

9,0  1,08  *  *  

2.  Rosé  9,0  4,6-

9,0  

9,0  1,08  *  *  

3.  Vörös  9,0  4,6-

9,0  

9,0  1,2  *  *  
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II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér  Friss, üde jellegű, hosszú ízű, fajtabor esetében a fajtára 

jellemző gyümölcs és egyéb illa-tokkal, ízekkel. Száraz, 

félszáraz, félédes és édes kategóriában is készíthető 

fehérbor.  

2.  Rosé  Kékszőlőből készült friss, üde gyümölcs illatokkal, 

gyümölcs ízekkel (málna, őszibarack, meggy, ribizli, 

szamóca stb.), esetleg virág aromákkal rendelkező könnyed, 

élénk savakkal bíró friss bor, mérsékelt fanyarsággal.  

3.  Vörös  Fajtaborok esetében a fajtára jellemző illatok, ízek, 

lekerekedett savakkal, házasított borok esetében a fajták 

házasítási arányától függő tannintartalommal, bársonyos 

ízzel, testességgel rendelkező borok, gyümölcs (meggy, 

málna, dió, ribizli stb.) és fűszeres (fahéj, vanília, 

csokoládé, dohány stb.) aromákkal bíró vörösborok 

száraztól az édes kategóriáig.  

A további részletek az alábbi weboldalon találhatók: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Bükk 
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9. DUNA BORRÉGIÓ 

Ez a területe az országnak – valójában a Duna-Tisza-köze – ugyan három önálló borvidéket foglal 

magába, mégis rendelkezik olyan közös tulajdonságokkal is, melyek indokolják a Duna Borrégió 

önálló létezését is. A régió klímája országos viszonylatban melegnek számít, különlegesen forró 

nyarakkal, - noha a téli időjárás is itt a legszigorúbb. Nem ritkák a téli fagykárok. Igen nagy a 

napfényes órák száma is. Bár aszályosnak nem nevezhető, viszonylag alacsony csapadékszint jellemzi 

a területet. 

 

12. kép  
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Ennek megfelelően önálló termékleírással is rendelkezik az ebből a régióból származó boroknak az 

a része, amelyik megfelel a termékleírásban foglaltaknak és termelője nem az egyes borvidékekre 

vonatkozó szabályok szerint kívánja forgalomba hozni. 

9.1 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL 

 

I. NÉV  

Duna, Dunai  

oltalom alatt álló eredet megjelölés 

4/20  

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor.  

Típusai: fehér fajta és küvé borok, rozé fajta és küvé borok, siller fajta és küvé borok, vörös 

fajta és küvé borok  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

bortípus  

Minimális 

összes 

alkoholtartalom 

[%vol]  

Minimális 

összes 

savtartalom 

[g/l]  

Minimális 

tényleges 

alkoholtartalom  

[%vol]  

Maximális 

illósav-tartalom 

[g/l]  

1.  fehér 

fajta és küvé 

borok  

9.0  3,5  9,0  1.0  

2.  rozé fajta 

és küvé 

borok  

9.0  3,5  9,0  0,8  

3.  siller fajta 

és küvé 

borok  

9,0  3,5  9,0  1,2  

4.  vörös 

fajta és küvé 

borok  

9,0  3,5  9,0  1,2  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  fehér fajta és küvé borok  Friss, üde jellegű, közepesen hosszú 

ízű, fajtabor esetében a fajtára jellemző 

gyümölcs és virág illatokkal, ízekkel, 

cukortartalma alapján száraz, félszáraz, 

félédes vagy édes bor.  

2.  rozé fajta és küvé borok  Kékszőlőből készült friss, üde 

gyümölcs illatokkal, gyümölcs ízekkel 

(málna, őszibarack, meggy, ribizli, 

szamóca stb.), esetleg virág aromákkal 

rendelkező könnyed, élénk savakkal bíró 

friss bor, cukortartalma alapján száraz, 

félszáraz, félédes vagy édes bor.  

3.  siller fajta és küvé borok  Fajtaborok esetében a fajtára jellemző 

illatok, ízek, lekerekedett savakkal, 

házasított borok esetében a fajták 

házasítási arányától függő jelleggel, 

mérsékelt tannintartalommal, 

testességgel rendelkező borok, 

cukortartalma alapján száraz, félszáraz, 

félédes vagy édes bor.  
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4.  vörös fajta és küvé borok  Fajtaborok esetében a fajtára jellemző 

illatok, ízek, lekerekedett savakkal, 

házasított borok esetében a fajták 

házasítási arányától függő 

tannintartalommal, bársonyos ízzel, 

testességgel rendelkező borok, gyümölcs 

(meggy, málna, dió, ribizli stb.) és 

fűszeres (fahéj, vanília), csokoládé, 

dohány aromákkal bíró vörösborok, 

cukortartalma alapján száraz, félszáraz, 

félédes vagy édes bor.  

 

Földtani és talajtani felépítése kevésbé változatos, mint a többi borvidéké. Az idős, kemény kőzetek 

teljesen hiányoznak, viszont hatalmas bortermő területeket borítanak a szélfútta (eolikus) üledékek, a 

durvább szemcsenagyságú homokok, valamint a finom szemcsenagyságú lösz és a rajta kialakult 

változatos lösz-talajfajták egész sora. Domborzata egyhangú: majdnem teljesen sík felszíneken és kis 

dőlésszögű dombokon helyezkednek el a szőlőültetvények. 
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10. CSONGRÁDI BORVIDÉK 

10.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Csongrádi borvidék a Tisza alsó folyása mentén fekszik, a Tisza jobb partján. 

10.2 KLÍMA 

Éghajlata hasonló a Kiskunsági borvidékéhez: szélsőségesen kontinentális, csapadékszegény klíma. 

Évi hő-összege, napbesugárzása (2050-2100 óra évente) az előzőnél nagyobbak. A sok napfény, és a 

magas hő-összeg segíti a jó beérést, a cukorképződést. Ez az ország regionálisan egyik legmelegebb 

borvidéke. 

A meleg nyári évszakban a homoktalaj nemcsak hamar átmelegedik, hanem vissza is tükrözi a 

szőlőtőkére a napsugarakat. A hőmérséklet ezért talaj közelben elérheti a 60 ºC-ot. A nyári nagy 

meleghez mindazonáltal sokszor társul csapadékhiány is.  

Az ősz gyakran hosszan tartó, napsütéses, meleg. A tél viszont szélsőségesen hideg. A kora őszi és 

tavaszi fagyok gyakran okoznak fagykárokat.  

10.3 ALAPKŐZET 

A borvidék leggyakoribb alapkőzete a holocén korú folyóvízi meszes homok, Csongrád és a Kőrös 

környékén kötöttebb öntésiszap; ritkábban pleisztocén lösz vagy eolikus futóhomok. 

10.4 TALAJ 

Talajai tiszai eredetű mésztelen hordaléktalajok, kovárványos savanyú homoktalajok és tiszai 

eredetű fekete földek, részben dunai eredetű, szél által áthalmozott, meszes homokok, helyenként lösz 

és lösszel kevert homoktalajok. A homoktalajok humuszban és tápanyagban általában szegények 

A talajvíz 3-6 m -re található, ezért a szőlőtőkék biztonságosan fel tudják venni a talajvizet.  

10.5 DOMBORZAT 

Domborzata túlnyomóan sík terület, nagyon kevés, csekély lejtésű, lankás, 2-3 méter magas 

buckával. 

10.6 BORSTÍLUS 

Borai általában a Kunsági borvidékéhez hasonlóak, de fehér borok mellet itt hangsúlyosabb a 

vörösbor termelés. A csongrádi borok általában közepes vagy magas alkoholtartalmú és érett szőlőből 

készítve alacsony savtartalmú italok. Vörösborai általában híresebbek, mint a fehérek. 

 

A Csongrádi borvidék a Tisza alsó folyása mentén fekszik, a Tisza jobb partján. Közigazgatásilag 

Csongrád megye része. 

A Csongrádi borvidék teljes termőterülete 14 311 ha, amelyből  2595 ha I. osztályú, 8474 ha II. 

osztályú értékelést kapott. A szőlőültetvények területe azonban mindössze 1473 ha.  

A fehér és kékszőlők aránya: 823/612 ha 

Rajnai rizling, kövidinka, kunleány, olaszrizling, zalagyöngye a legnagyobb mennyiségben 

termesztett fehér fajták, a kékszőlők közül túlnyomó többsége van a kékfrankosnak, ezt követi a 

zweigelt, cabernet és a kadarka. 

Míg a XX. században a Csongrád-vidéki bortermelés húzóágazat volt, addig a 70-es évektől a 

szőlő- és bortermelésben hanyatló tendencia követhető. A termelési költségekre nem volt állami 

fedezet, a 90-es évektől pedig összeomlott a keleti borpiac. Ennek köszönhető a szőlőtermelés alá vont 

területek radikális csökkenése, annak ellenére, hogy 1990-ben az Alföldi borvidék egy részéből 

kiválva, önálló borvidékké alakult Csongrád és környéke.  

A csongrádi borok érett szőlőből készítve általában közepes vagy magas alkoholtartalmú és 

alacsony savtartalmú italok. Bár igazi, árubor mennyiségű csúcsborokról itt nem beszélhetünk, de az 

elmúlt 100 év során megvoltak ennek a térségnek is a maga híres borai. Ilyenek voltak a 
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Pusztamérgesi Olaszrizling, a Csongrádi Kadarka, a Csongrádi Cabernet és Csongrádi Kékfrankos. 

Napjainkban a vörösborok termelése és eladása egyre növekvő pályát fut be, részben a „bor-divatnak” 

köszönhetően, részben azért, mert a könnyű „homoki vörös” kategória borai rendszeresen szebbek, 

mint ugyanennek a kategóriának a fehér borai. Napjainkban igazán igényes pincészet boraival ritkán 

találkozunk erről a borvidékről, holott a korábbi években pl. a Somodi Pincészet évről-évre 

bizonyította a borvidék potenciálját. Holott ha az ország felvevőképességét és a jelenlegi árakat 

nézzük, igencsak nagy szükség lenne a jó minőségű, szőlőből készült tiszta, könnyű borokra, pont 

olyanokra, melyek a csongrádi területeken is születhetnek. 

 

10.7 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

 

I.NÉV 
Csongrád, Csongrádi  
Oltalom alatt álló eredet megjelölés 
II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  
a) Fajtabor vagy küvé.  
b) Fehérbor, rozébor, vörösbor.  
c) Száraz, félszáraz, félédes vagy édes bor.  
 
II/1A. 

Analitikai 
előírások 
Bortípus  

Minimális 
összes 
alkoholtartalom 
[%vol]  

Összes 
savtartalom [g/l]  

Tényleges 
alkoholtartalom  

[%vol]  

Maximális illósav-
tartalom [g/l]  

1.  Fehérbor  9,0  3,5-8,0  9,0-15,0  1,08  
2.  Rosébor  9,0  3,5-8,0  9,0-15,0  1,08  
3.  Vörösbor  9,0  3,5-8,0  9,0-15,0  1,20  
II/1B. Érzékszervi jellemzők 

bortípus  
érzékszervi jellemzők  

1.FEHÉRBOR  Zöld - halvány szalmasárga - szalmasárga színű, üde, fehérborok, a 
hordós érlelés nyomait nélkülöző illat- és ízvilággal, primer 
aromahangsúllyal.  

Meghatározó jegyük a fűszeres, virágos vagy gyümölcsös illat.  
Száraz, félédes vagy édes fehérborok  

2.ROSÉBOR  Világos, rózsaszínű, könnyed, alacsony savérzető, visszafogott 
gyümölcsös illataromájú, a hordós érlelés nyomait nélkülöző illat- és 
ízvilággal.  

3.VÖRÖSBOR  Halvány rubin – erőteljesebb rubin – rubin színű egyszerű, 
gyümölcsös, minimális tölgyfa és tannin aromájú vörösborok, a 
borvidékre jellemző esetenkénti alacsony savtartalommal, rövid 
határidejű fogyasztásra elkészítve, közepes alkoholtartalommal.  

  

 

További részletek az alábbi weboldalon találhatók: 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-

termekleirasai - Csongrád 
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11. KUNSÁG 

11.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

Nem az egész Kunságot foglalja magában, hanem csak a történelmi Kiskunság vidékét. A borvidék 

legnagyobb része a Duna-Tisza közén található, csak Tiszaföldvár térségében nyúlik át a Tiszántúlra. 

A borvidék része a szoros értelemben vett kiskunsági homokvonulat, a Pesti-síkság déli része, a 

Solti-síkság, a Csepel-sziget és a jászsági löszhátak is. 

11.2 KLÍMA 

A Közép-Alföld éghajlata a szőlő tenyészidőszaka folyamán változatos és szélsőséges. 

Kontinentális klíma, azaz forró, napsütéses nyár és hideg, száraz tél jellemzi. Nagy a hőösszeg, magas 

a napfényes órák száma (különösen a Tisza alsó folyása mentén) és alacsony a csapadék mennyisége 

is. Az aszályos nyarak, a fagyos hideg telek, a tavaszi és őszi fagyok is elég gyakoriak. Ez az egyik 

fagyveszélynek legjobban kitett borvidékünk. A forró napokon gyakori a szőlőtőkék napperzselése és 

hőütése. Csapadékszegény régió, sok éves átlagban mintegy 100 mm csapadékhiány mutatható ki.  

11.3 ALAPKŐZET 

Földtani viszonyai változatosak, de kevéssé bonyolultak. Főként pleisztocén-holocén futóhomok, 

alárendelten pleisztocén lösz és holocén dunai eredetű, fluviatilis aleurit-iszap alkotják a talajok 

alapkőzetét. A futóhomokokat a negyedidőszaki folyóvízi tevékenység sokszor átülepítette, 

agyagásványokkal és paleotalajokkal keverte. 

11.4 TALAJ 

Talajai közt többnyire meszes homok, alárendelten löszvályog, mezőségi és réti talajok fordulnak 

elő. A kötött vályog és agyagtalajt helyenként vékony lepelként fedi a homok. Vannak világos, 

humuszban igen szegény, sülevényes futóhomok területek, de vannak humuszban és tápanyagban 

gazdagabb, szelíd és lösszel keveredett, sötétebb homoktalajok, valamint tiszai eredetű savanyú 

homoktalajok is.  

Bár az alföldi borokat sokszor összefoglalóan „homoki borokként” emelgetik, azért nem minden 

alföldi bor terem homokon. A szélhordta futóhomokból álló dűnék mellett humuszos homoktalajokat 

is találunk, a lösszel kevert homoktalajokon pedig feketeföld is kialakulhat. A homok fajhője alacsony, 

ezért a nyári forróságban hamar fölmelegszik. Ez is egyik oka a homoktalajokon termett borok 

savszegénységének. A Duna- és Tisza-menti, ártereknél magasabban elterülő szőlők a folyami 

hordalékon kialakult csernozjom jellegű talajon nőnek. A Jászsági löszháton és a Monori dombokon 

barna erdei talajokat és humuszos, vályogos homoktalajokat találunk. A borvidék déli, Bácska 

területére eső részén megjelenik a löszös talaj. A borvidék nyugati peremén megtaláljuk a Duna 

árterének iszapjait is. 

A talajvíz a sík területeken általában magasan, a felszín alatt 2-5 m-en található, a homokbuckás 

területeken a talajvíztükör mélyebben helyezkedik el.  

11.5 DOMBORZAT 

A borvidék területének felszínét kis hajlásszögű, lapos halmok, dombok uralják, amelyeket 

elsősorban negyedidőszaki futóhomok épít fel. A homokdűnék gyakran vándorolnak. A XIX-XX. 

századforduló során végbement kiterjedt szőlőtelepítés egyik célja éppen a szélerózió (defláció) 

megakadályozása és a futóhomok megnyugtatása volt.  

A kunsági borvidék területe hazánkban a legnagyobb: 103 863 ha, ebből azonban csak 1436 I. 

osztályú és 26 196 ha II. osztályú.  

Ma 21.813 ha a teljes betelepített termőterület. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 15.365/4.934 ha 
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11.6 BORSTÍLUS 

A terület ún. "homoki borait" különböző szőlőfajták igen gazdag palettájából állítják elő. Általában 

könnyűek, savaikban lágyak, zamatanyagokban szegényebbek, nem olyan testesek, mint a domb- és 

hegyvidéki borvidékek borai, gyorsan öregednek, többnyire asztali, kommersz borok. A vidék 

fehérborai a talajnak megfelelően általában savszegények, gyakori a magas cukor- és alkoholtartalom. 

Az itteni vörösborok savai egyértelműek, hiányzik belőlük a komplexitás. A minőségi borszőlőfajták a 

termés redukciója mellett mindazonáltal magasabb minőségű borokat is adhatnának. 

A terület mintegy 75%-án fehér, 25%-án vörös borszőlőfajtákat termesztenek. A szőlőültetvények 

fajtaszerinti megoszlásában a Zala gyöngye vezet, ezt követi az ezerjó és az izsáki fehér (arany 

sárfehér). Egyenként 1000-2000 ha közötti ültetvény-területeket foglal el a cserszegi fűszeres, a 

kunleány, a kövidinka. Jelentős, néhányszáz hektáros területtel rendelkeznek egyenként a bianka, a 

lakhegyi mézes, az olaszrizling, az ottonel muskotály, a rajnai rizling és a rizlingszilváni. 

A kékszőlők közül legnagyobb területen kékfrankost, majd ezt követően kadarkát, zweigelt-et 

telepítettek. Egyenként 100 ha fölötti területen terem a cabernet franc, a cabernet sauvignon és a 

kékoportó.  

 

 

13. kép Tipikus kunsági ültetvény 

A borvidék hagyományos fehér borszőlő fajtái a kövidinka, izsáki fehér, piros szlanka, ezerjó és 

pozsonyi fehér. A vörösborszőlők hagyományos fajtája a kadarka. 

A két világháború között híres volt a Kecskeméti Pecsenye Fehér és az édes Kecskeméti Leányka. 

Neves bor volt valamikor a Csengődi Olaszrizling is. 

A borvidék már korábban eredetvédelemben részesített bora az Izsáki Arany Sárfehér. Palackozott 

borként az utóbbi néhány évben találkozunk vele az üzletekben, korábban pezsgőkészítéshez 

használták jelentős mennyiségben. Viszonylag jó savkészlete és könnyed karaktere ideális pezsgő-

alapborrá tették. 

11.7 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

Izsáki Arany Sárfehér  

Oltalom alatt álló eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  
Típusa: fehérbor  

II/A. Analitikai előírások  
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Bortípus  Minimális 

összes 

alkoholtartalo

m [%vol]  

Összes 

savtartalom  

Legalább  

[g/l]  

Tényleges 

alkoholtartalo

m minimum  

[%vol]  

Maximális 

illósav-

tartalom [g/l]  

Fehérbor  9,87  4,5  9,87  1,08  

 

II/B. Érzékszervi 

jellemzők bortípus  

érzékszervi jellemzők  

Fehérbor  Halványzöld, halvány szalmasárga színű, diszkrét gyümölcs 

(birsalma, vadkörte) és mezei virágillatú, a termőhelyre, a fajtára és 

a készítés módjára jellemző borillat, karakteres savú és mérsékelt 

alkoholtartalmú, neutrális fehérbor. Cukortartalmuk szerint száraz 

vagy félszáraz bor.  

 

Az Alföldi Nemes Kadarkát a XX. század második felében készítették először. Késői szüretelésből 

származó, kis tételben palackozott, félszáraz vörösborként vált kedveltté a maga korában. Az alföldi 

kadarkák titrálható savtartalma, ezen belül borkősav tartalma viszonylag alacsony, alkoholtartalma 

viszont általában a többi kékszőlő átlaga fölött van. Alacsony tannintartalma egy bizonyos ízlésű kör 

számára könnyen fogyaszthatóvá tette. Kadarkából készítették a régen oly kedvelt kástélyos, vagy 

siller borokat.  

Ma legnagyobb borvidékünkön már lényeges változások tanúi lehetünk, hiszen számos borászat 

kínál kitűnő borokat. A Frittmann Testvérek, a Font Pincészet, Gál Szőlőbirtok, István Borászat, 

Gedeon Pincészet egyértelműen más utat járnak, mint  elődeik.  

11.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

I. NÉV  

Kunság, Kunsági  

Oltalom alatt álló eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor, pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült 

gyöngyözőbor.  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

A bor fajtabor vagy küvé  

Típusai szerint: fehér, rozé, siller vagy vörösbor, késői szüretelésű szőlőből készült fehér vagy 

vörösbor, válogatott szüretelésű szőlőből készült fehér, rozé vagy vörösbor, töppedt szőlőből készült 

fehér vagy vörösbor, fehér vagy vörös jégbor 

 

II/1A. 

Analitikai 

előírások bortípus  

Minimális 

összes 

alkoholtartalom 

[%vol]  

Minimális 

összes 

savtartalom [g/l]  

Minimális 

tényleges 

alkoholtartalom  

[%vol]  

Maximális 

illósav-tartalom 

[g/l]  

1.  fehér fajta 

és küvé borok  

9.0  3,5  9,0  1.0  

2.  rozé fajta 

és küvé borok  

9.0  3,5  9,0  0,8  

3.  siller fajta 

és küvé borok  

9,0  3,5  9,0  1,2  

4.  vörös fajta 

és küvé borok  

9,0  3,5  9,0  1,2  

5.  Késői 

szüretelésű 

szőlőből 

készült fehér 

12,08  3,5  9,0  0,8  
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fajtabor vagy 

küvé  

6.  Késői 

szüretelésű 

szőlőből 

készült vörös 

fajtabor vagy 

küvé  

12,08  3,5  9,0  1,2  

7.  válogatott 

szüretelésű 

szőlőből 

készült fehér 

fajtabor vagy 

küvé  

12,08  3,5  9,0  0,8  

8.  válogatott 

szüretelésű 

szőlőből 

készült rozé 

fajtabor vagy 

küvé  

12,08  3,5  9,0  0,8  

9.  válogatott 

szüretelésű 

szőlőből 

készült vörös 

fajtabor vagy 

küvé  

12,08  3,5  9,0  1,2  

10.  Töppedt 

szőlőből 

készült fehér 

fajtabor vagy 

küvé  

12,83  3,5  9,0  0,8  

11.  Töppedt 

szőlőből 

készült vörös 

fajtabor vagy 

küvé  

12,83  3,5  9,0  1,2  

12.  Fehér 

jégbor  

16,66  3,5  9,0  0,8  

13.  Vörös 

jégbor  

16,66  3,5  9,0  1,2  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  Érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér fajtabor vagy 

küvé  

Halványzöld, halvány szalmasárga, 

erőteljesebb szalmasárga színű, gyakran lágy, 

alacsony alkoholtartalmú bor, friss, nyári 

gyümölcs, esetenként citrus karakterrel, 

cukortartalma alapján száraz, félszáraz, félédes 

vagy édes bor.  

2.  Rozé fajtabor vagy küvé  Halvány rózsaszín,rózsaszín, halvány ibolya 

színű, könnyed élénk savérzetű, gyümölcs illatú és 

ízű. Cukortartalma alapján lehet száraz, félszáraz, 

félédes vagy édes bor.  

3.  Siller fajtabor vagy küvé  Fajtaborok esetében a fajtára jellemző illatú és 

ízű, házasított borok esetében a fajták házasítási 

arányától függő jelleggel, lekerekedett savakkal, 
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mérsékelt tannintartalommal, testességgel 

rendelkező, cukortartalma alapján száraz, 

félszáraz, félédes vagy édes bor.  

4.  Vörös fajtabor vagy 

küvé  

Rubin vagy erőteljesebb rubin színű, intenzív 

gyümölcs és fűszer aromájú, fiatalos, mérsékelt 

tannin tartalmú vörösbor, kellemes savérzettel, és 

alkoholtartalommal, cukortartalma alapján száraz, 

félszáraz, félédes vagy édes bor .  

5.  Késői szüretelésű 

szőlőből készült fehér 

fajtabor vagy küvé  

Arany színű, Komplex illatú, telt olajos 

texturával, fahordós és palackos érlelési ízekkel, 

kellemes savérzettel és alkoholtartalommal 

rendelkező bor, gyakran maradék 

cukortartalommal.  

6.  Késői szüretelésű 

szőlőből készült vörös 

fajtabor vagy küvé  

Rubin vagy sötétvörös színű, komplex 

illataromájú, telt olajos texturával, fahordós és 

palackos érlelési ízekkel, kellemes savérzettel és 

alkoholtartalommal. Gyakran maradék 

cukortartalommal.  

7.  válogatott szüretelésű 

szőlőből készült fehér 

fajtabor vagy küvé  

Zöldessárga színű, fajtára jellemző illatú és ízű, 

élénk savtartalmú, közepesen telt testes és 

alkoholos karakterű bor. Száraz, félszáraz, félédes 

vagy édes bor.  

8.  válogatott szüretelésű 

szőlőből készült rozé 

fajtabor vagy küvé  

Halvány rózsaszín – rózsaszín – halvány ibolya 

színű, elegánsan finom savérzetű, rendkívül 

gyümölcsös illatú, cukortartalma alapján száraz, 

félszáraz, félédes vagy édes bor  

9.  válogatott szüretelésű 

szőlőből készült vörös 

fajtabor vagy küvé  

Sötétrubin vagy sötétvörös színű, gyümölcs, 

esetenként fűszeres illatú, közepesen testes, lágy 

karakterű vörösbor, fahordós és palackos érlelési 

ízekkel, mérsékelt tannin tartalommal, 

cukortartalma alapján száraz, félszáraz, félédes 

vagy édes bor.  

10.  Töppedt szőlőből 

készült fehér fajtabor vagy 

küvé  

Arany színű, komplex illatú, magas 

természetes cukortartalmú borok, telt olajos 

texturával rendelkező, összetett, méz, érett vagy 

aszalt gyümölcs, esetenként botritisz illatú és ízű, 

általában félédes vagy édes borok.  

11.  Töppedt szőlőből 

készült vörös fajtabor vagy 

küvé  

Sötétrubin vagy sötétvörös színű, érett, aszalt 

gyümölcs és/vagy fűszeres illatú, telt, testes, 

vörösbor, fahordós és palackos érlelési ízekkel, 

mérsékelt tannin tartalommal, gyakran maradék 

cukortartalommal.  

12.  Fehér jégbor  Óarany színű. Gazdag, komplex illatú, 

kiemelkedően magas cukortartalmú, „mézédes”, 

koncentrált ízű, élénk savtartalmú bor.  

13.  Vörös jégbor  Bronzvörös színű. Gazdag, komplex illatú, 

kiemelkedően magas cukortartalmú, „mézédes”, 

koncentrált ízű, mérsékelt  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 

 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Kunság 
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12. HAJÓS-BAJAI BORVIDÉK 

12.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Hajós-bajai borvidék a Duna-Tisza közének déli részén, az ún. Bácskai-löszhát nyugati lejtőin 

terül el. Észak és kelet felé átmenetet képez a homokos talajú Kunsági borvidék felé. 

12.2 KLÍMA 

Éghajlata, klímaviszonyai a Kunsági borvidékéhez hasonlóak. Szélsőségesen meleg a nyár, nagy 

hő-összeggel és napbesugárzással, kemény a tél. Ez a régió is Magyarország legmelegebb területeihez 

tartozik, amely egyben országosan az egyik legnagyobb óraszámú napbesugárzást is kapja. Az éves 

csapadék mennyisége kicsi, de viszonylagosan száraz klímáját a szőlő jól viseli. 

Fagyveszélyeztetettsége – különösen télen és kora tavasszal - jelentős. 

12.3 ALAPKŐZET 

Hajós-baja területe is tipikusan alföldi borvidék, földtani jellegében mégis eltér az Alföld többi 

bortermő területétől. Míg azoknál a homokos alapkőzet dominál, addig itt, Bácskában az egészen 

enyhe lejtésű dombokat túlnyomóan pleisztocén lösz építi fel. A réti agyagon alárendelten holocén 

eolikus lepelhomok is található. 

12.4 TALAJ 

Talajviszonyai a Kunsági borvidékénél kedvezőbbek. A bácskai löszháton a Duna folyóvízi 

üledékeire 1-3 m vastagságban települ a lösz. Löszön és a löszös homokon kialakult talajai jóval 

nagyobb arányúak a lepelhomokos területekhez viszonyítva, mint az említett másik borvidéken. Az itt 

megjelenő talajok jórészt löszös vályogtalajok és mészlepedékes csernozjomok. 

Domborzati viszonyait tekintve lankás dombvidék, 200 méternél alacsonyabb tengerszint feletti 

magassággal, nagyon alacsony lejtőszögekkel. 

A Hajós-Bajai borvidék területe 14 874 ha, melyben I. osztályú szőlőtermő területet nem találunk. 

A II. osztályba 6631 ha sorolható. A szőlőültetvények jelenlegi nagysága 1.875 ha. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 839/1002 ha. 

12.5 BORSTÍLUS 

A talajviszonyok következtében a régió fehérborai viszonylag lágyak, savszegények. Ezt a 

lágyságot sikeresen kompenzálják a vörösborok adottságai, amelyek közül néhány a hegyvidéki 

borokkal is összevethető, bár egyelőre nem egyenértékű minőséget képvisel. A térség jelenleg 

legmagasabbra értékelt borai vörösborok. Időnként késői szüretből származó édes borok is palackba 

kerülnek. 

Vezető pincészetek a Sümegi és Fiai, valamint az Anna Borház. 
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14. kép Hajósi pincesor 

 

12.6 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A Hajós-Bajai-i borvidék talajadottságai a löszbe vájt pincék építésének kedveztek. A térség 

borászati szempontból legfontosabb turisztikai látnivalója a hajósi pincefalu, egy a falutól különálló, - 

szinte önálló településnek tűnő – több ezer pincéből álló komplexum. Barokk oromfalas, löszbe vájt 

pincékben érlelik ma is a bort. A jellegzetes pinceutcás települést a helyi sváb lakosok hozták létre.  

Nemesnádudvaron szintén több pinceutcát találunk, így a Mária-völgy-i, Kereszt-völgy-i, 

Ökörjárás-völgy-i, a Felső, a Temetői és a Kenderföldi pincesorokat. 

12.7 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

I. NÉV  

Hajós-Baja  

változatok: Hajós-Bajai  

eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: fehér, rosé, vörös  

II/1.A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimál

is tényleges 

alkoholtarta

lom (%vol)  

Minimál

is összes 

savtartalom 

(g/l)  

Maximá

lis összes 

alkoholtarta

lom (%vol)  

Maximá

lis 

illósavtartal

om (g/l)  

Összes 

cukortartalo

m (g/l)  

Maximá

lis összes 

kénessavtar

talom 

(mg/l)  

Fehér  9.00  3.5  15.00  1.08  *  *  

Rosé  9.00  3.5  15.00  1.08  *  *  

Vörös  9.00  3.5  15.00  1.2  *  *  

 

II/1.B. Érzékszervi 

jellemzők Bortípus  

Érzékszervi jellemzők  

Fehér  Zöldes-fehér, halvány szalmasárga színű, intenzív illatú, könnyű, 

gyakran lágy savú, száraz vagy félédes borok, melyek meghatározó 

jegye a virágos vagy gyümölcsös illat  

Rosé  Halvány rózsaszín, rózsaszín, halvány ibolya, hagymahéj vagy lazac 

színű, könnyed, élénk savérzetű, rendkívül gyümölcsös illatú borok, a 
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hordós érlelés nyomait nélkülöző illat- és ízvilággal  

Vörös  Üde, gyümölcsös vörösborok: erőteljesebb rubin, sötét rubinszínű, 

egyszerű, gyümölcsös, fiatalos, minimális tölgyfa és tannin aromájú 

vörösborok, jellemzően élénk savtartalommal és alacsony 

alkoholtartalommal  

Közepesen telt és testes vörösborok: sötét rubin, halvány gránát 

színű, fűszeres illat karakterű, telt ízű, határozott tannintartalmú, 

részleges vagy fahordós érlelésű borok, melyekben a tölgyfa íz nem 

uralkodó  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Hajós-Baja 
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13. EGRI BORVIDÉK 

 

15. kép  

13.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

Az Egri Borvidék a Bükk hegység délnyugati lábánál alakult ki. A szőlőültetvényeket a Bükk 

hegység vonulata védi az északi szelektől, kedvező mezo- és mikroklímát alakítva ki ezáltal.  

13.2 KLÍMA 

Éghajlata meglehetősen hűvös: viszonylag későn tavaszodik, rövid a tenyészidő. A borvidék az 

ország több borvidékénél hűvösebb (az átlagos évi középhőmérséklet 10,1
o
C). Az alacsonyabb 

hőértékek az északi geográfiai helyzeten túl a nagyobb tengerszint feletti magassággal (a Nagy-Eged 

hegy pl. 500 m fölé emelkedik), valamint a terület erős tagoltságával magyarázhatók. Azonban éppen 

a tagoltság következtében alakultak ki szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas mikroklimájú 

termőhelyek, többnyire az északi szelektől védett, a völgyek hűvös párájából kiemelkedő, többlet-

napsugárzást élvező déli-délnyugati lejtőkön, a “verőkön”. Itt az éves napfénytartam meghaladja a 

2100-2200 órát, a tenyészidőszak hőösszege pedig 3400-3600
o
C-ot is. A borvidék éghajlatára jellemző 

a mérsékelt kontinentalitás.  
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16. kép Ültetvény Egerben (háttérben a Nagy-Eged) 

Csapadékszegény, száraz jellegű terület. A csapadék időbeli eloszlására jellemző, hogy általában a 

nyár elején, május-júniusban esik a legtöbb eső, míg a nyár második fele derültebb és aránylag száraz. 

A verők ennek ellenére sem mentesek a szőlőkultúrát legjobban sújtó (a Nagy-Eged szőlőit és talaját is 

elpusztító) heves záporok hatásától. Az éves csapadékösszeg ugyan kielégíti a termesztés igényét (40 

éves átlagban 595 mm), de kedvezőtlen eloszlása (záporok), illetve formája (jégesők) következtében a 

szőlőültetvényt, a termést valamint az ültetvény talaját évente károsítja.  

13.3 ALAPKŐZET 

Alapkőzetei és földtani viszonyai kiemelkedően változatosak. Az Egri borvidék északi részének 

aljzatát a Bükk hegység mezozoós tengeri kőzetei alkotják: triász és júra mészkő,dolomit, agyagpala 

gazdag változatai, például a híres Eged-hegyen. Ezeket kemény kőzeteket a harmadidőszak eocén és 

oligocén mészkövei, agyagmárgái és homokkövei fedik. Ez utóbbi földtani képződményeken terülnek 

el Eger város északi szőlőtermő területei és az Eger-Felsőtárkány-Noszvaj által határolt háromszög 

jeles szőlőskertjei  

A borvidék déli részét földtanilag fiatalabb miocén képződmények jellemzik. Ezek 

szempontunkból legfontosabb képviselői az alsó miocén, ottnangi-kárpáti korú riolittufák és a jóval 

ritkább riolit-dácit lávakőzetek. A vulkáni képződményeknek a jelenléte kulcsfontosságú a területen, 

hiszen a borvidék legtöbb magas alkoholtartalmú, testes bora a riolittufán terem. Riolittufán terülnek 

el olyan bortermelő községek, mint Maklár, Szomolya, Ostoros, Demjén, Egerszalók, Andornaktálya, 

Novaj, de Eger város déli része is. A riolittufa meghatározó szerepét mutatja az is, hogy az egervidéki 

pincék 99 %-át ebbe a képződménybe mélyítették, beleértve az Eger alatt húzódó, sok tucat kilométer 

hosszú pincerendszert vagy az egri vár kazamatáit is. 

A borvidék nyugati-északnyugati részének felszínre bukkanó alapkőzetét a középső miocén 

szarmata korszakban lerakódott kavics - szárazföldi agyag összlet alkotja, amelybe azonban – 

szerencsésen - egy fiatalabb riolittufa-szórás rétegei is közberétegződnek, jelentősen megemelve ezzel 

a talaj értékes nyomelem tartalmát. Ehhez a területhez tartozik Egerbakta és Egerszólát. A miocén 

képződményeket a z Alföld irányában egyre laposabbá váló térszínen pannóniai korú agyagos-

homokos üledékek, valamint pliocén mocsári rétegek és pleisztocén lösz fedik. 
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13.4 TALAJ 

A borvidék talajföldrajzi képe változatos, területenként mozaikszerű, mivel a talajképző tényezők 

viszonylag kis körzeten belül is jelentős változatosságot mutatnak. Meghatározók az erdei talajok 

(Egri-körzet) és a mezőségi talajok (Debrői-körzet).  

Az Egri-körzet északi részén, többnyire a hegyi területeken gyakoriak a köves váztalajok, melyeken 

a szőlő kevesebbet terem, de a borok tüzesebbek, határozott karakterűek. Ezeken a meredekebb hegy- 

és domboldalakon, ahol a szálkőzet közel van, főleg a riolittufán, agyagpalán, fekete színű, mészben 

szegény nyiroktalaj, barnaföldek, agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. 

Eger várostól keletre meszes kőzeten képződött rendzina talajok, nyugatra pedig az eruptív kőzetek 

málladékán képződött fekete nyirok (erubáz) talajok kínálnak kiváló lehetőséget a szőlőtermesztésnek.  

Lejjebb, a hegylábaknál, Egertől délre a szoliflukció és lejtő-tömegmozgások által transzportált 

idősebb kőzetek törmeléke a lösszel keveredve löszvályog talajt, homokos lejtőlöszt hozott létre, főleg 

riolittufán. A nyirkos-agyagos barna erdőtalajok általában a borvidék területének 75 %-át borítják. Az 

Eger-patak völgyében a “barna föld” mezőségi jelleget ölt, ezekre a talajokra telepítették a legtöbb 

szőlőt.  

13.5 DOMBORZAT 

A táj domborzata változatos. A völgyekkel és szerkezeti lépcsőkkel erősen tagolt egykori 

hegylábfelszínt fiatalabb, lazább állagú képződmények építik fel. Gyakoriak itt a kis lejtőszögű, 

laposabb dombhátak.  

Eger környezetében domborzatilag két szint különíthető el a szőlőtermesztés szempontjából. Az 

egyik a várost övező alacsonyabb, harmadidőszaki riolittufa dombvonulat, mely harántvölgyekkel 

tagolva 200-300 m magasságban húzódik É-D irányban. A másik szintet a jégkorszak idején az Eger 

patak völgyének két oldalán folyami hordalékból épített kavicsos teraszok jelentik, melyek nagy 

részén a szőlőtermesztés szempontjából jelentős nyiroktalajok illetve néhány löszfolt alakult ki. 

13.6 BORSTÍLUS 

A borvidék vegyesen fehér és vörös bort termő terület.  

A fehérborok között leggyakoribbak a könnyű, friss, alacsony vagy közepes alkoholtartalmú 

tételek, de jó évjáratokban testesebb, karakteresebb borok is készülnek. A mészköves területek 

fehérboraiban jellegzetes mineralitás tűnik fel. Melegebb évjáratokban egyes mezoklímákban olyan 

szőlőfajták is magas cukortartalommal érnek be, melyek amúgy száraz borokként kerülnek iskolázásra 

pl. kadarka, kékfrankos, portugieser, hárslevelű, leányka. 

Az egri vörösborok általában közepesen testesek és tanninban gazdagok, sötét színanyagúak, de 

hűvösebb évjáratokban színanyagban és tanninban elszegényednek és savasabbá válnak. A korábban 

szüretelt, "kommersz" borok esetében inkább savdominánsak, a türelmesen kivárt, teljes érettség 

állapotában leszüretelt vörösborok viszont szép sav/tannin arányt mutatnak. Eleganciájuk, komplex 

ízviláguk kitüntetett helyet biztosít számukra a magyar borpalettán. 

 

Az Egri borvidék a XIX. századtól a negyvenes évek végéig Eger-Visontai néven szerepelt, azt 

követően Egri néven különítették el. A borvidékek 1997. évi törvényi rendezése során gazdagodott – a 

korábban Mátraaljához sorolt - Szomolya, Al- és Feldebrő, valamint Verpelét községekkel. 

Ma két körzete van, az Egri és a Debrői körzet. 

Az egri borvidék termőhelyének teljes területe 22.162 ha, amelyből 18.302 I. osztályú.  

Ebből a hatalmas területből ma mindössze 5655 ha a termő szőlő. 

Fehér és kékszőlők aránya: 2098/3525 ha. 

 

A termőhelyi adottságok és a fajtaösszetétel kiváltságos helyzetet teremtett a borvidék számára. 

Alkalmassá teszi arra, hogy vörös- és fehérborban egyaránt csúcsminőséget teremjen. Fehérben két 

stílus található. Egyrészt karcsú, magasabb savtartalmú száraz borokat készítenek, másrészt igazi nagy 

minőséget adnak azok a fajták, melyeknek borait fahordós érlelést követően magasabb 

alkoholtartalommal, esetleg kevés maradékcukorral palackozzák. Az előbbiek gazdag illatvilágukkal, 

az utóbbiak telt, húsos struktúrájukkal, olajos simaságukkal gyönyörködtetnek. 
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A borvidék első eredetvédelemben részesülő bora a manapság sajnálatosan ritkán előforduló, de 

méltán híres Debrői Hárslevelű volt. 

13.7 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

DEBRŐI HÁRSLEVELŰ TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  

Debrői Hárslevelű  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: klasszikus, superior  

II/2. 

Analitikai 

előírások 

bortípus  

Minimáli

s összes 

alkoholtartal

om [%vol]  

Minimáli

s összes 

savtartalom 

[g/l]  

Minimáli

s tényleges 

alkoholtartal

om  

[%vol]  

Maximáli

s illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maximáli

s összes 

cukortartalo

m [g/l]  

Maximális 

kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

1.  Klasszi

kus  

12,0  4,6  11,0  1,08  *  *  

2.  Superio

r  

12,5  4,6  11,0  1,08  *  *  

 

II/3. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  Klasszikus  Hárslevelű alapú házasítás. Friss gyümölcs, barack és 

hársfavirág illattal és ízekkel, valamint gazdag mézes ízekkel 

rendelkező száraz, félszáraz, félédes vagy édes fehérbor.  

2.  Superior  Hárslevelű alapú házasítás. Hársfavirág, érett gyümölcs és 

mézes illattal és ízzel rendelkező gazdag, telt, testes érett és 

érlelt száraz, félszáraz, félédes vagy édes fehérbor.  

 

Ugyanezt a szinte krémes textúrát találjuk a koncentrált, erősen hozamkorlátozott szőlőkről 

származó vörös borokban, fajtára tekintet nélkül. Bár a borvidék csúcsminőségben tapasztalatait csak 

néhány éve gyűjti, de valószínű, hogy a kékfrankos és a pinot noir borok jobban érzik magukat ezen a 

hűvösebb klímán, mint a bordeaux-i fajták, a cabernet-k és a merlot. Az utóbbiak is adtak itt 

nagyléptékű borokat, de kisebb számban, mint az ország déli vidékein. Újabban igen szép tételeket 

kóstolhatunk a termőre forduló syrah ültetvények boraiból is. A bikavér borok nagy minőség esetén 

megkívánják a 2-3 éves érlelést, de ugyanez ajánlott az egyéb, új égetett kishordóban érlelt boroknak 

is. Az egyszerűbb, mindennapi fogyasztásra szánt egri vörösborok átlagon felül gyümölcsösek, jó 

néhány termelőnél viszont szikárak, olykor savhangsúlyosak is. A legjobb bortermő dűlőnek az Eged-

hegyet tartották, melynek magasabb fekvő részein a kadarka néha aszúsodott.  

Az Egri Borvidék világhírű bora a bikavér, amely több vörösbor házasításának eredménye. Ennek 

meghatározó eleme korábban a kadarka volt, ma a kékfrankos tölti be ezt a szerepet. 

Az Egri Bikavér a XIX.-XX. század fordulóján jelent meg. A filoxéravész utáni szőlőrekonstrukció 

során a rendelkezésre álló, akkoriban nagyburgundiként ismert kékfrankost az oportót és a kadarkát 

összeházasítva hoztak létre egy testes, magas alkoholtartalmú cuvée-et. Ennek a márkának az igazi 

felfuttatója Grőber Jenő volt, aki átvette a Szekszárdon akkor már évtizedek óta használt jól hangzó 

márkanevet és a bor testének növelése céljából a medoc noir szőlőfajtát is hozzákeverte a cuvée-hez. 

Jó marketinggel gondos minőségbiztosítással ez a bor egyike lett Eger, sőt Magyarország legismertebb 

borainak, amelyet a II. világháborúig világszerte megbecsülés övezett. Sajnálatos, hogy az elmúlt 50 

év igencsak megtépázta ezt az egyébként jó marketing értéket hordozó márkanevet. Mai 

termelőinknek sokat kell még azon dolgoznia, hogy az Egri Bikavér újra jól csengő név legyen, 

amelyik amúgy kiválóan alkalmas arra, hogy a termőhely változatos talajait és terroirjait kellően 

kifejezze. Az egri igényes pincészetek ma már dűlőszelektált boraikkal veszik be a piacot és 

meggyőződésünk szerint is ez a legjobb módja az egri terroir bemutatásának. Mivel kékszőlőkben a 
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Kárpát medence nem tud őshonos fajtákat felmutatni, teljességgel ésszerű a nemzetközi fajták helyett 

a terroirra helyezni a hangsúlyt. Az Egri Bikavér Szabályzat amúgy kétszintű, ismeri az Egri Bikavér 

és az Egri Bikavér Superior kategóriát. Nem határozza meg pontosan a felhasználható szőlőfajták 

körét, de tiltja a bordói fajták dominanciáját. Odáig sajnos még nem sikerült eljutni, hogy egy limit 

árat is meghatározzanak, márpedig a minőség oldaláról nézve a dolgokat, ez tűnik az egyedüli hathatós 

megoldásnak (pl. ne lehessen 1200,-Ft alatt bikavért forgalomba hozni…). Megalkotásra került a 

bikavérhez hasonló fehér házasítás szabályzata is, így mostantól Egri Csillag néven eredetvédett 

fehérbort hozhatnak forgalomba az egri termelők. 

Az egri termelők közül számos kiemelkedő minőséget tud felmutatni, a teljesség igénye nélkül: 

Bolyki János, Csutorás Ferenc, Demeter Csaba, Dula Bence, Gál Lajos, Gál Tibor, Kovács Nimród, 

St. Andrea Pincészet, Thummerer Vilmos, Gróf Buttler Borászat, , Simon József, Orsolya Pince, Kaló 

Imre, Sike Tamás, Vincze Béla, Tóh István,  Pók Tamás. 

13.8 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

Eger városa alatt hatalmas kiterjedésű pincerendszer húzódik, amelyet az elmúlt századokban 

megtermelt hatalmas bormennyiség tárolására hoztak létre, majd egy ezredév alatt. A pincéket itt 

mindenütt a könnyen faragható miocén korú riolit tufába vájták. Ma ennek a pincerendszernek csak 

töredékében tartanak bort. 

Működő borászatok használják a város területére eső Verőszala és Árnyékszala pincéit. További 

híres pincesorok húzódnak a Nagykőporos, Kiskőporos, Tetemvár dűlőkőn, a Tihamér és a 

Szépasszony-völgyekben.  

 

13.9 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL 

 

I. NÉV  
Név: Eger (Egri)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok:  

Klasszikus borok: Bikavér, Muskotály, Fehér, Siller, Rozé, Vörös  

Superior borok: Bikavér, Fehér, Siller, Rozé, Vörös  

2. 

Analitikai 

előírások 

bortípus  

Minimáli

s összes 

alkoholtartal

om [%vol]  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

A 

tényleges 

alkoholtartal

om  

[%vol]  

Maximáli

s illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

cukortartalo

m [g/l]  

Maximáli

s kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

KLASSZIKUS BOROK  

1.  Bikavér  11,5  4,6-6,0  11,5-

17,5  

1,2  max. 

5,0  

**  

2.  Muskot

ály  

11,0  4,6-9,0  10,0-

17,5  

1,08  *  **  

3.  Siller  11,0  4,6-6,0  11,0-

17,5  

1,08  *  **  

4.  Rozé  11,0  4,6-9,0  10,5-

17,5  

1,08  *  **  

5.  Fehér  11,0  4,6-9,0  10,5-

17,5  

1,08  *  **  

6.  Vörös  11,0  4,6-6,0  11,0-

17,5  

1,2  *  **  

SUPERIOR BOROK  

7.  Bikavér  12,5  4,6-6,0  12,5-

17,5  

1,2  max. 

5,0  

**  

8.  Fehér  12,5  4,6-9,0  12,5- 1,08  *  **  
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17,5  

9.  Vörös  12,5  4,6-6,0  12,5-

17,5  

1,2  *  **  

10.  Siller  12,5  4,6-6,0  12,5-

17,5  

1,2  *  **  

11.  Rozé  12,5  4,6-6,0  12,5-

17,5  

1,08  *  **  

 

3. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

KLASSZIKUS BOROK  

1.  Bikavér  Olyan gránátvörös színmélységtől a mély rubin 

színárnyalatig terjedő Kékfrankos alapú száraz vörösbor 

házasítás, amely gazdag fűszeres, valamint gyümölcs 

jelleget mutató illat- és íz világgal rendelkezik, 

tanninhangsúly nélkül. Az érlelési és a friss 

gyümölcsaromák egyaránt jellemzik a bort, 

komplexitását az is jól illusztrálja, hogy egyetlen 

szőlőfajta borának jellege sem lehet az adott borra 

jellemző uralkodó jegy.  

2.  Muskotály  Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, 

sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező 

friss üde fehérbor amely, jellegzetes muskotály illattal 

és zamattal rendelkezik. Száraz, félszáraz, félédes, 

illetve édes bor.  

3.  Siller  Kékszőlőkből készült, a rozé boroknál több 

színanyagot tartalmazó, mélyebb színű, a fajtának, 

fajtaösszetételnek megfelelően világos vörös 

színárnyalatú bor. Narancssárga reflexekkel, teltebb, 

fanyarabb ízekkel bíró száraz bor, melynek illatában és 

ízében egyaránt megtalálhatók a gyümölcsös- és a 

fűszeres aromák.  

4.  Rozé  Olyan hagymahéj színmélységtől a rózsaszín 

színárnyalatig terjedő kékszőlőből készült friss, üde 

gyümölcs illatokkal, gyümölcs ízekkel (málna, 

őszibarack, meggy, ribizli, szamóca stb.), esetleg virág 

aromákkal rendelkező könnyed, élénk savakkal bíró 

friss bor.  

5.  Fehér  Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, 

sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező 

friss, üde jellegű, hosszú ízű bor, amely fajtabor 

esetében a fajtára jellemző gyümölcs és egyéb 

illatokkal, ízekkel rendelkezik. Száraz, félszáraz, félédes 

és édes kategóriában is készíthető fehérbor. 

6.  Vörös  Olyan gránátvörös színmélységtől a mély rubin 

színárnyalatig terjedő bor, amely fajtaborok esetében a 

fajtára jellemző színmélységekkel, színárnyalatokkal 

rendelkezik. Az illatai, ízei, lekerekedett savai, 

tannintartalma, a házasított borok esetében a fajták 

házasítási arányától függ. Bársonyos ízzel, testességgel 

rendelkező borok, amelyek gyümölcs (meggy, málna, 

dió, ribizli stb.) és fűszeres (fahéj, vanília, csokoládé, 

dohány stb.) aromákkal bírnak a száraztól az édes 

kategóriáig.  

SUPERIOR BOROK  
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7.  Bikavér  Olyan a klasszikus Egri vörösboroktól mélyebb, a 

gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig 

terjedő kiemelkedő minőségű, kékfrankos alapú száraz 

vörösbor házasítás, amely gazdag fűszeres, valamint 

gyümölcs jelleget mutató illat- és íz világgal 

rendelkezik, de nem lehet tanninhangsúlyos. Az érlelési 

és a friss gyümölcsaromák egyaránt jellemzik, azonban 

a hosszú hordós és palackos érlelés következtében érett, 

testes bor. Komplexitását az is jól illusztrálja, hogy 

egyetlen szőlőfajta borának jellege sem lehet az adott 

borra jellemző uralkodó jegy.  

8.  Fehér  Olyan zöldes fehér színárnyalattól a zöldessárga, 

sárga színárnyalatig terjedő megjelenéssel rendelkező 

magasabb minőségű, fejlett, érett, hosszú ízű bor, amely 

magasabb alkoholtartalommal rendelkezik. Fajtabor 

esetében a fajtára jellemző gyümölcs és egyéb illatok, 

zamatok jellemzik, házasított bor esetében a fajták 

házasítási arányából következően eltérő jellegű, telt 

hosszú ízű bor, száraz, félszáraz, félédes és édes 

kategóriában.  

9.  Vörös  Olyan a klasszikus Egri vörösboroktól mélyebb, a 

gránátvörös színmélységtől a mély rubin színárnyalatig 

terjedő bor, amely fajtabor esetében a fajtára jellemző 

színmélységekkel, színárnyalatokkal rendelkezik. Az 

illatai, ízei, lekerekedett savai, tannintartalma, a 

házasított borok esetében a fajták házasítási arányától 

függ .Kifejezetten érlelt aromákkal, Bársonyos ízzel, 

testességgel rendelkező borok, amelyek gyümölcs 

(meggy, málna, dió, ribizli stb.) és fűszeres (fahéj, 

vanília, csokoládé, dohány stb.) aromákkal bírnak a 

száraztól az édes kategóriáig.  

10.  Siller  Kékszőlőkből készült, a rozé boroknál több 

színanyagot tartalmazó, mélyebb színű, a fajtának, 

fajtaösszetételnek megfelelően világos vörös 

színárnyalatú bor. Néhány esetben narancssárga 

színárnyalattal, teltebb, fanyarabb ízekkel bíró száraz 

bor, melynek illatában és ízében egyaránt megtalálhatók 

az érett gyümölcs az érlelési és a fűszeres aromák.  

11.  Rozé  Olyan hagymahéj színmélységtől a rózsaszín 

színárnyalatig terjedő kékszőlőből készült friss, érett 

gyümölcs illatokkal, gyümölcs ízekkel (málna, 

őszibarack, meggy, ribizli, szamóca stb.), esetleg virág 

aromákkal rendelkező telt testes, élénk savakkal bíró 

bor, amely mérsékelt fanyarsággal rendelkezik .  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 

 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-

oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - Eger 
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14. ETYEK-BUDAI BORVIDÉK 

14.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

Az Etyeki-Budai borvidék a Gerecse hegység déli részétől a Velencei- és a Budai-hegységekig 

húzódik. A borvidék alapvetően három nagyobb zónára oszlik: a szorosan vett etyeki területre, amely 

Csabdin, Bicskén, Etyeken, Válon keresztül Martonvásárig követhető, a Velencei-hegység déli lejtőjén 

Pázmándtól Pákozdig elterülő körzetre és a Budai-hegység délnyugati oldalán a Töktől Budakesziig 

terjedő zónára.  

14.2 KLÍMA 

A borvidék a hűvösebb és csapadékosabb régiók közé tartozik. Az évi átlagos hőmérséklet itt az 

országos átlagnál kissé alacsonyabb (9,5-10,5 
o
C). A napsütéses órák száma évi 1800-1900 óra közé 

esik. A csapadékellátottság viszont egy kissé magasabb az országos átlagnál (550-700 mm). A 

légmozgás gyakori, ami kiemelkedő termelési biztonságot ad: kevés a gombás károsodás és ritkák a 

számottevő fagykárok. A Váli-völgy például egyike hazánk legszelesebb régióinak, állandó ÉK-i 

irányú széllel. 

14.3 ALAPKŐZET 

Az alapkőzet és földtani viszonyok a borvidéket alkotó három körzetben némiképp különböznek. A 

Budai-körzetben a földtörténeti középkor triász fődolomitja és mészkövei (pl. Dachsteini Mészkő) a 

legidősebb kőzetek, de ezen nem folyik komolyabb mértékű bortermelés. A budai hegyekben oligocén 

homokok, homokkövek (Hárshegyi Homokkő), majd fiatalabb miocén mészkövek (lajtamészkő, 

szarmata mészkő) fedik az idős kőzeteket, első sorban ezeken terülnek el a bortermő dűlők. 

 

 

 

17. kép  
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A szűk értelemben vett etyeki határ legidősebb (és egyben legfontosabb) képződménye a középső 

miocén szarmata emeletbe tartozó, laza, porózus mészkő, (ritkábban márga és kavics), amely a 

községtől keletre, nyugatra és délre kis foltokban búvik ki a felszínre. Ebbe a kitűnően 

megmunkálható kőzetbe mélyítették a korábbi évszázadokban a híres etyeki pincesort. Az etyeki 

dombok főtömegét a pannóniai emeletbe (felső miocén) tartozó homokos-agyagos, agyagmárgás 

üledékek építik fel, amelyekre negyedidőszaki, pleisztocén lösz, ritkábban holocén futóhomok települ.  

Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró térségében, - az előzőekkel teljes ellentétben -, a Velencei-

hegység egészét is alkotó mélységi magmás eredetű, karbon időszaki kristályos gránitkőzet húzódik 

meg a mélyben, erre fiatalabb in-situ lösz, lejtőlösz települ. 

14.4 TALAJ 

A talajképző kőzetek az Etyeki-dombság területén főleg a lösz és löszszerű negyedidőszaki üledék, 

továbbá homok, mészkő, homokkő, ritkábban dolomit. Általában ezen a fiatal homokos lejtőlöszön 

alakult ki a borvidék legjellegzetesebb vályogos típusú talaja, amelynek magas aktív mésztartalma 

hozza létre a borvidékre jellemző ún. „meszes borokat”. A Velencei-hegységben gyakori a gránit 

törmelékével keveredett lösz.  

A Budai-körzet homok, homokkő felszínén lösz alapú csernozjom, a mészkő és dolomit felszínén 

erdőmaradványos csernozjom, lúgos, barna erdőtalaj található, néha jelentős aktív mésztartalommal.  

14.5 DOMBORZAT 

A táj közepesen, de nem meredeken tagolt. Általában változatos kitettségű és lejtésű, de 

túlnyomóan lankás domboldalakon települtek a szőlőültetvények. Az enyhe lejtőjű dombokat sekély, 

eróziós-deráziós völgyek, vízmosások tagolják. 

14.6 BORSTÍLUS 

Az Etyek-Budai borvidék első sorban fehérbor termő terület, de az utóbbi években figyelemreméltó 

vörösborok is születtek, közepes testtel és kiugró gyümölcsösséggel. 

Az Etyek-Budai borvidék talaja nem kedvez a markáns, karakteres borok kifejlődésének, de 

boraiban az izgalmas savak egész palettáját nyújtja és ehhez a klimatikus faktorok is jelentősen 

hozzájárulnak. Talán ez is az oka annak, hogy a hazai pezsgőgyártás legkiválóbb alapborait Etyek 

határában szüretelik. Az "etyeki borstílus" hűen követi a Nyugat-Európában ma hódító, elegáns, nem 

túl testes, száraz reduktív borok divatját.  

Az etyeki "reduktív stílus" egyik hátulütője, hogy a hasonló technológiák és az erjesztéshez 

használt fajélesztők viszonylag egységes borképet alakítanak ki a legtöbb termelőnél, amely ugyan 

kedvez a gyümölcsös, viszonylag könnyű, üde ízhatású, savdomináns borok elterjedésének, de az 

egyes terroir-okat és termelőket megkülönböztető karakter-különbségek gyakran teljes elfedésével jár.  

A borvidéken az országos átlaghoz képest kiemelkedő arányban készülnek szénsavval dúsított 

fehérborok, ami hozzájárul a borvidékre jellemző friss, izgalmas ízvilág kihangsúlyozásához. 

Az egykori Velencei borvidék hírét fogják tán feltámasztani az újabban palackozott pázmándi 

borok, azét a tájét, amelynek nadapi vörösbora már a XVI: században messze földön híres volt. 

 

Az Etyek-Budai borvidék mai formájában az újabb borvidékek közé tartozik, noha a Budai-

hegység lejtői a középkorban országszerte híres borokat teremtek.  

A szőlővel telepített ültetvények nagysága ma 1620 ha. 

Fehér- és kékszőlők aránya: 1345/172 ha. 

Az Etyeki borvidék ezen a néven először 1990-ben alakult, egyrészt az egykori virágzó, de a 

filoxéravész után elsorvadt Velencei borvidék megújított ültetvényeiből, másrészt az egykori etyeki 

pezsgőalapbort termelő Törley szőlőbirtokon létesült Henkell-Söhnlein-gazdaság szőlőültetvényeiből. 

Ehhez csatolták az 1997. évi bortörvényben a Budai-hegység környéki szőlőtermelő községeket. A 

kisebb magánbirtokok által megtermelhető csúcsborok viszonylatában országosan követendő mércét 

állított fel az etyeki Báthori Tibor Öreghegyi Chardonnay-jával és Sauvignon Blanc-jával, akkor, 

amikor ilyen minőségű palackozott bort még kistermelő nem hozott forgalomba. 
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Az Etyek-Budai borvidék első sorban fehérbor termő terület. Legnagyobb területen chardonnay-t és 

zöldveltelinit találunk, de az olaszrizling, szürkebarát, rizlingszilváni és a rajnai rizling is jelentős 

termőterületet mondhatnak magukénak. Noha, - mint azt kiemeltük - a vörösbor termelés nem sajátja 

ennek a tájnak, ma már elsősorban pinot noir fajtából az országos átlagot is meghaladó minőségű 

borokat kóstolhatunk. 

Az Etyeki borvidék hagyományos fajtái a piros szlankamenka, mézesfehér, ezerjó, szerémi zöld, 

kövidinka voltak. Etyek "legősibb" szőlőfajtája a német eredetű Schlamper, azonban ez minőségi 

borok előállítására nem alkalmas. Buda hagyományos fajtája a fekete kadarka lehetett. 

Meghatározó pincészetek az Etyeki Kúria, a Ferenczy Pince, György-Villa, Haraszthy-Vallejo, 

Hernyák Laci, Kattra Pince, Nyakas Pince, Rókusfalvy Pince, Zarándok Pince. 

Az Etyeki Pincefesztivál évek óta vonzza a borkedvelőket, ennek ellenére közel nem használja ki a 

borvidék Budapest közelségét. Nincs szorosan vett borászati vonatkozása az Etyeki Kezes-Lábos nevű 

rendezvénynek, de jellege miatt együtt említjük az Etyeki Pincefesztivállal. A kitűnően szervezett 

népünnepélyek Rókusfalvy Pál fantáziáját és szervezőkészségét dicsérik. Saját borai és vendéglőjének 

Etyek jelentős borait felölelő széles választéka a borvidék szellemi irányítójává tették. 

 

14.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

Nem kevéssel járul hozzá a borturizmus által nyújtott élvezethez a táj kimagaslóan hangulatos 

pince-építészete. A vidék építészetének emlékei két régióban koncentrálódnak. 

Budafok, (ez ma Budapest egyik kerülete), valamikor meghatározó színhelye volt a magyarországi 

borkultúrának. A XVIII. századtól egészen a XX. századig tartott a kiterjedt budafoki bortároló 

pincerendszer kiépítése, amelyet a laza, porózus szarmata (középső miocén) korú mészkőbe vájtak. 

Ezek teljes hosszát még ma sem mérték fel teljesen. Kiemelkedő létesítmény a Hungarovin Rt. export 

pincéje, a maga 3,5 kilométerre kiterjedő 25 pinceágával, valamint a pezsgőgyártásra használt, 1886-

ban épített Törley pince. A vidéki borházak stílusát őrizte meg a Hungarovin tulajdonában lévő 

budafoki barokk György-villa. 

Magán, a borvidéken kívül esik, de 200 éve bor és sör tárolására használják Budapest-Kőbánya 

mintegy 225, szarmata mészkőbe mélyített pincéjét. Ezek közül az egyik legnagyobb a Borászati 

Kutató Intézet pincéje, 26-28 ággal. 

Etyek községre még ma is igen jellemző az a szintén szarmata mészkőbe vájt, mintegy 150 

kőpince, amely a II. világháború előtt még létező 560 pincéből megmaradt. Híresek a sóskúti út 

melletti „Kecskegödörben” az Újhegyen és az Öreghegyen épült pincék, valamint a község 

központjához közel fekvő, amfiteátrum szerűen kiképzett körpincék. Az etyeki pincék építészeti 

színvonalát nem érik el, de szép látványt nyújtanak a pátyi és bicskei pincehegyek pincesorai is. 

Irodalomtörténeti és néprajzi szempontból is jelentős a nadapi szőlőhegyen Vörösmarty Mihály 

műemlék pincéje. 

14.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

 

I. NÉV  

Etyek-Buda  
változatok: Etyek-Budai  

oltalom alatt álló eredet megjelölés 

 

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok 

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

minimu

m  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

Ténylege

s alkohol-

tartalom  

[%vol]  

minimu

m  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

kénessav- 

tartalom 

(SO2) mg/l  

maximu

m  

Összes 

cukortartal

om [g/l]  
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1.1.  fehérb

or  

9,0  4,6 – 

9,0  

9,0 *  1,08**  ***  ****  

1.2.  rozébo

r  

9,0  4,6 – 

9,0  

9,0 *  1,08**  ***  ****  

1.3.  vörösb

or  

9,0  4,6 – 

8,0  

9,0 *  1,2**  ***  ****  

 

*Kivétel: Etyek-Budai bor musttal történő édesítése esetén a tényleges alkoholtartalom minimum 

6% vol lehet.  

**Kivétel: „Válogatott szüretelésű bor”, „késői szüretelésű bor” hagyományos kifejezés, valamint 

„töppedt szőlőből készült bor” és „jégbor” korlátozottan használható egyéb kifejezések feltüntetése 

esetén a megengedett maximális illósavtartalom 2,0 g/liter.  

*** Összes kénessavtartalom a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

**** Cukortartalom a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” részének táblázata 

szerint.: 

 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.1.  fehérbor  Zöldessárgától az aranysárga színvilágig változó színű 

fehérbor. Diszkrét, magas illatintenzitású bor, melyben a 

fehér virágokra (bodza, hársfavirág, akác) jellemző 

illatjegyek, valamint a gyümölcsös (fehérhúsú barack) 

illatjegyek jelennek meg. Ízérzetben az üde gyümölcsösséget 

a markáns, ugyanakkor érett és elegáns savak teszik 

teljessé.  

1.2.  rozébor  A lazacszíntől a világospiros színig terjedő rozébor. 

Intenzív és komplex illataromáiban a piros húsú gyümölcsök 

(szeder, málna) illatai jellemzők. Ízében a gyümölcsösség 

mellett az üdeséget az érett savak biztosítják, melyek elegáns 

tanninokkal társulnak.  

1.3.  vörösbor  Színe a vöröstől a rubinvörös színig terjed. Gyümölcsös 

illatú vörösbor, melyben a piros húsú bogyós gyümölcsök 

(szeder, meggy, málna) illata jelenik meg. Ízében a közepes 

tannintartalom és alkoholtartalom könnyedséget kölcsönöz 

a vörösbornak. Savai harmonikusan simulnak a gyümölcsös 

ízekkel (szeder, málna, ribizli, meggy).  

 

Etyek-Buda OEM termékleírás 5/26  

II/2. Szőlőből készült termékek kategóriái: pezsgő  

II/2A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

minimu

m  

Összes 

savtar-

talom [g/l]  

Tényleg

es alkohol-

tartalom  

[%vol]  

minimu

m  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

kénessav- 

tartalom(S

O2) mg/l  

maximu

m  

Összes 

cukortartal

om [g/l]  

1.  pezsgő 

(fehér, 

rozé)  

9,5  5,0 – 

9,0  

9,5  1,08  *  **  

 

 

II/2B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.1.  fehér pezsgő  Színe halványzöld, kristályos csillogású, illata a 

fajtagazdagság miatt mindig üde, illatos, enyhén aromatikus. 

Ízben az érett savstruktúra dominál, savai stílusára a 

frissesség, ropogósság jellemző, mely egyszerre légies, ami 
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acélos textúrával párosul. Az Etyek-Budai fehér pezsgőkre 

egyedien jellemző a fajták sokszínűségéből eredő illat és 

ízkomplexitás, a lendületes savtartalom, mely minden estben 

egy gyümölcsös ízzel párosul.  

1.2.  rozé pezsgő  Az Etyek-Budai rozé pezsgők színanyag mennyisége bár 

nem magas, de mindig élénk lazac- és hagymahéj színűek, 

csillogó, bíboros árnyalattal. Az Etyek-Budai pezsgők 

illatában a piros bogyós gyümölcsökre (cseresznye, meggy) 

jellemző intenzív gyümölcsösség jelenik meg, mely az ízben is 

folytatódik. Magas savtartalmú, érett savak jellemzőek ízében 

az Etyek-Budai rozé pezsgőre, amiben a fanyarság, 

kesernyésség semmilyen módon sem jelenik meg.  

 

II/3. Szőlőből készült termékek kategóriái: minőségi pezsgő  

II/3A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

minimum  

Összes 

savtar-

talom [g/l]  

Ténylege

s alkohol-

tartalom  

[%vol]  

minimum  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

kénessav-

tartalom(SO

2)  

[mg/l] 

maximum  

Összes 

cukortartalo

m [g/l]  

1.  minősé

gi pezsgő 

(fehér, 

rozé)  

10,0  4,6 – 

9,0  

10,0  1,08  *  **  

 

 

II/3B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.1.  fehér minőségi 

pezsgő  

A fehér minőségi pezsgők halványzöld színűek enyhe 

aranysárga árnyalattal. Illatában a fehér húsú 

gyümölcsök (barack, nektarin, alma, körte, licsi) 

karaktere köszön vissza, amely a hosszú érlelés 

következtében kiegészül a kekszes, pörkölt illatokkal. Az 

Etyek-Budai fehér minőségi pezsgő savtartalma bár 

magas, de savai nem élesek, jól integrálódnak a minőségi 

pezsgő textúrájába. Az Etyek-Budai fehér minőségi 

pezsgők érlelésével fokozódó krémes zamatuk mellett sem 

vesztik el ízükben a fehér húsú gyümölcsökre jellemző 

zamatosságukat.  

1.2.  rozé minőségi 

pezsgő  

Színükre a lazacszín jellemző enyhén rózsaszínes 

bíboros árnyalattal. Piros húsú gyümölcsökre (cseresznye, 

meggy, áfonya, szeder) jellemző közepes intenzitású 

illatukat az érlelés során kialakuló pörkölt mogyoróra 

jellemző illatok egészítik ki. Ízükben a gerincet adó 

savtartalom mellett a piros bogyós gyümölcsök íz világa 

dominál.  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Etyek-Buda 
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15. MÁTRAI BORVIDÉK 

15.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

Mátrai borvidék a Mátra hegységtől délre helyezkedik el. Hatvantól Domoszlóig húzódik a 

szőlőtermő terület vonulata. Délen megközelítőleg az M3 autósztrádával esik egybe a borvidék határa. 

 

 

18. kép  

 

15.2 KLÍMA 

Mérsékelten kontinentális klímájú terület. A szőlőültetvényeket a Mátra hegyvonulata védi az 

északi szelektől, kedvező mikroklímákat alakítva ki. Jellemző, hogy viszonylag későn érkezik a 

tavasz. A csapadék nagy részét felfogja a Mátra ezért a borvidék éghajlata inkább száraznak 

nevezhető. A csapadék időbeli eloszlására jellemző, hogy általában a nyár elején, május-júniusban esik 

a legtöbb eső, míg a nyár második fele derültebb és aránylag száraz. 

A napfényes órák száma a tenyészidőszakban 1250-1500, az évi középhőmérséklet 9-11
o
C, a 

vegetációs időszak középhőmérséklete 14-18
o
C. Az évi effektív hőössszeg 3100-3400

o
C, az évi 

csapadék 550-700 mm. 

15.3 ALAPKŐZET 

A terület meghatározó képződményei a nagy változatosságban elterjedt savanyú és neutrális 

(magas és közepes kovasav tartalmú) vulkáni kőzetek: piroxénandezit, andezittufa és riolittufa. A 

vulkáni tevékenység maximuma a középső miocén bádeni emeletében, mintegy 14-16 millió évvel 

ezelőtt zajlott. A változatos vulkáni kőzetek ellenére, ezeken a képződményeken csak elenyészően 

kevés szőlőültetvény került telepítésre, sokkal több a fiatalabb üledékeken. 

A miocén tengerből kemelkedő vulkáni hegység lábánál ezt követően tengeri üledékek rakódtak le, 

pl. szarmata korú agyagmárga és homokkő, később a felső miocén Pannon-beltó homokos-agyagos 

üledékei, valamint a mocsári eredetű, fás barnakőszén (lignit). 
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A pleisztocénben folyóvízi kavics, lejtőagyag, mocsári agyag, glaciális vályog, löszvályog települt 

az idősebb képződményekre. 

15.4 TALAJ 

Talajai változatosak, megtalálhatjuk köztük a többnyire pannon agyagon, löszön, andeziten, 

riolittufán kialakult csernozjom barna erdőtalajt, erubáz agyagtalajt (fekete nyiroktalajt), 

agyagbemosódásos erdőtalajt, barnaföldeket, de előfordul a humuszos pleisztocén és holocén homok 

is. A talajok mészben többnyire szegények, de egyes helyeken az aktív mésztartalom eléri a 60 %-ot 

is. 

A Zagyva-völgy uralkodó talajtípusa a réti öntéstalaj, de a Hatvani-homokháton szőlőtermesztésre 

alkalmasabb barnaföldek képződtek. A nyugati Mátrában az andeziteken barna erdőtalajokat találunk. 

Mechanikai összetételük agyagos vályog. A déli Mátrában a barnaföld részaránya 46%, a fekete 

nyiroké 31%. A köves kopárok (14%) jó szőlőtermő területeknek számítanak. 

A hegylábak közelében a nyomelemekben rendkívül gazdag, könnyen elbomló vulkáni üveg, az 

agyagos pannóniai üledékek és lejtőlösz keveredéséből alakult ki az a kiváló erubáz agyagtalaj (fekete 

nyiroktalaj), amely az enyhén tagolt hegylábfelszíneket és a hegyelőtéri lejtőket lefedve ma a borvidék 

elsőrendű termőtalaját alkotja.  

Keleti-Mátraalján sok a csernozjom barna erdőtalaj. A Visonta környéki karbonátmentes, savanyú 

talajok nem a legjobbak a szőlőtermelés szempontjából. A Nyugat Mátraalján agyagos, vályogos 

összetételű barnaföldek alakultak ki a nyirokszerű talajokon. 

15.5 DOMBORZAT 

A borvidék domborzata kevés meredek morfológiát kínál. Lankás dombok fordulnak elő a Mátra 

lábánál, annak előhegyein, sok az Alföld felé nyitott sík terület. 

Borstílus 

Ma elsősorban fehérbor termő terület. Az elmúlt századokban erre a vidékre jellemző, domináns 

vörösbortermelés mára nagyon lecsökkent, de a vörösbor termelésével nem hagytak fel teljesen.  

A fekete nyiroktalajhoz elsősorban üde, aromákban és illatokban gazdag, jó savú, magas 

alkoholtartalmú, - bizonyos évjáratokban testes - fehérborok társulnak. A meleg klímából fakadóan 

magas cukorfokú mustokból általában több-kevesebb maradékcukorral fejlődnek ki a borok.  

A borvidék teljes termőhelyi területe 32497 ha, amelyből 24261 ha első osztályú. Ennek csak 

töredéke, mintegy 6501 ha van betelepítve szőlővel. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 4845/1487 ha 

A vidék első szőlőtelepítőinek kilétét nem ismerjük. A XIII. századtól kezdődően folyamatosan 

említenek szőlőket az oklevelek Gyöngyös környékékről. A XV. századtól a vidék bortermelése olyan 

hírnevet ért el, hogy Gyöngyös városában – tanácsi határozat alapján – csak úgy lehetett helyben 

termett bort eladni, hogy annak minőségét előtte a bíró ellenőrizte. Ha a bor minősége megütötte a 

kívánatos minőséget, utána már „gyöngyösi” néven bocsáthatták áruba. 

A török háborúk alatt a törökök és a magyarok egyaránt próbáltak adót behajtani a határvidéken élő 

gyöngyösieken. Ez a termelés visszafejlődését eredményezte. Ebben az időben a sári, visontai, 

gyöngyösi, patai és az apci borok voltak híresebbek.  

A XVIII-XIX. század fordulóján a kadarka volt a vidék fő szőlőfajtája. Ez a helyzet a filoxéravész 

után változott meg, amikor a fehér borszőlő túlsúlyba került.  

A borvidék a XX. században különült el a Heves-megyei Eger-Visontai borvidéktől. A negyvenes 

években még mint Gyöngyös-Visontai borvidéket tartják számon, 1959. óta hívják Mátraaljának. Al- 

és Feldebrő, valamint Verpelét községeket 1997-ben az Egri borvidékhez csatolták. 

Elsősorban fehérbor termő vidék, a kékszőlővel beültetett terület az előbbinek csak mintegy ötöde. 

Az elmúlt századokban erre a vidékre jellemző, domináns vörösbortermelés mára nagyon lecsökkent. 

Hagyományos fajtái az elmúlt kétszáz évben az olaszrizling, leányka és a kadarka voltak. Fornády 

1947-ben írt könyvében dicséri a Visontai Vöröset, amely az egrinél simább és néha fűszeresebb volt. 

Kadarkából készült a gyöngyösi siller.  

Napjaink fajtaválasztéka a következő: 

A leg nagyobb mennyiégben termő szőlőfajták a következők: rizlingszilváni, ottonel muskotály, 

olaszrizling, chasselas, chardonnay, szürkebarát, sauvignon blanc, tramini, kékszőlő fajták a 
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kékfrankos, zweigelt, a cabernet franc,és cabernet sauvignon. A  nagy mennyiségű – több mint 500 ha 

– chasselas jórészt étkezési szőlőként kerül a piacra. 

A direkttermő fajták, - bár területük erősen lecsökkent -, a kisüzemekben, háztáji kertekben még 

ma is előfordulnak (5,17 ha). Elterjedtebb fajták az othelló, noah, fehér delaware, iber francia.  

Abasáron, Nagyrédén, Markazon hagyományos oltványtermesztés fejlődött ki. Ezek a községek 

adják a hazai évi oltványtermelés egy jelentős részét. 

A Tokaj-Hegyalján kívül ez az a régió, ahol a riolittufákba vájt pincékben nagy mennyiségben 

szaporodik a pincepenész, a Cladosporium cellare. Talán az itt is meglévő riolittufa az oka? Mit szeret 

rajta ez a gomba? – A választ senki nem tudja. Mi fogyasszuk inkább a riolittufán termő tőkék 

termését! 

Látható a termesztett szőlőfajták felsorolásából, hogy mind a fehér, mind a kékszőlők választéka 

igen nagy. A borvidék méreteihez képest viszont elég kevés minőségi bor jut el az üzletekbe erről a 

területről. Holott még így is számos remek termőhely parlagon várja nagyvonalú befektetőjét. 

Budapest közelsége pedig kitűnő lehetőséget biztosítana egy komolyabb borturizmus beindításához is. 
 

 

19. kép Szőlők a Mátra lejtőin 

Az itt termő borokra szinte kivétel nélkül jellemzőek a finom savak és a behízelgő, sokszor florális 

jegyeket kínáló ornamentika. Sajnos a kistermelőket összefogó és évtizedeken keresztül jól működő, 

tiszta és olcsó borokat adó Nagyrédei Szőlőskert Szövetkezet már nem létezik, de az utóbbi néhány 

évben kitűnő termelők tűntek fel a színen. Németh Attila Gábor, Karner Gábor, Losonczi Bálint, 

Szecskő Tamás teljesen új karakterét mutatja a borvidéknek. Bárdos Benjámin és fia, Ludányi 

Józsefék és bizonyos termékeivel a Palota Borház is igazolja a táj nagyszerűségét. Utolsónak hagytuk 

ugyan Szőke Mátyást, de kizárólag azért, hogy szinte példaként állítsuk fiatalabb kollégái elé is. Ha 

van olyan megállapodott korú termelő, aki képes meghallani az idők szavát, ő biztosan közéjük 

tartozik. Évek óta komoly mennyiségeket szállít az USA-ba, az egyik legigényesebb piacra, borai 

közül évről-évre a hazai átlagot jóval meghaladó minőségek kerülnek ki.  

 

15.6 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A Mátraalja parasztpincéit elsősorban löszbe vájták. A nemesi és főúri borászatok pincéi a sokkal 

több munkát igénylő andezittufa és riolittufa rétegekben kerültek kialakításra. Ilyeneket találunk a 

gyögyöspatai várhegyen, ahol a présházak emeletszerűen helyezkednek el. Gyöngyöstarjánon van a 

vidék egyik legnagyobb pincéje, az 1740. óta épülő Haller pince, amely kezdeti 271 méteréről 
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napjainkra 750 méterre nőtt, szélessége 6 m. Ugyancsak hatalmas riolittufába vágott pince található 

Abasár községben is, amelyben a legenda szerint Aba Sámuel király holtteste nyugszik. 

A borvidék leglátványosabb pincesora, elsőrendű bor-turisztikai látványosság a Gyöngyös melletti 

„Farkasmályi promontórium”, amelynek alsó, középső és felső szintjén 26 tufába vájt pince 

helyezkedik el, mintegy 39-40 részpincével. Ezt a pincesort folyamatosan építették 1785-től a XIX. 

század első feléig. 

15.7 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

Mátra (Mátrai)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: Fehér, Rozé, Vörös, Muskotály, Késői szüretelésű bor, Siller  

 

II/A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimál

is összes 

alkoholtarta

lom [%vol]  

Minimál

is összes 

savtartalom 

[g/l]  

Minimál

is tényleges 

alkoholtarta

lom  

[%vol]  

Maximá

lis illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maximá

lis összes 

kénessav-

tartalom  

[mg/l]  

Összes 

cukortartal

om [g/l]  

1.  Fehér  9,5  Min 

4,0  

9,5  1,08  *  **  

2.  Rozé  9,5  Min 

4,0  

9,5  1,08  *  **  

3.  Vörös  9,5  Min 

4,0  

9,5  1,2  *  **  

4.  Musko

tály  

9,5  Min 

4,0  

9,5  1,08  *  **  

5.  Késői 

szüretelés

ű bor  

15,12  Min 

4,0  

9,0  1,08  *  **  

6.  Siller  10,6  Min 

4,0  

9,5  1,08  *  **  

 

II/B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér fajta és 

küvé  

Halványzöld - halvány szalmasárga – erőteljesebb 

szalmasárga – szalmasárga színű, tölgyfás aromák 

nélküli, gyakranlágy savú és alacsony alkohol tartalmú 

borok, friss, gyümölcsös és esetenként citrusos 

karakterrel.  

2.  Rozé fajta és küvé  Halvány rózsaszín – rózsaszín – halvány ibolya 

színű,  

könnyed élénk savérzető, rendkívül gyümölcsös 

illat aromájú, a  

hordós érlelés nyomait nélkülöző illat- és íz 

világgal.  

Fogyasztási idejük a szürettel számított egy – 

másfél év.  

3.  Vörös fajta és 

küvé  

Erőteljesebb rubin – sötét rubin színű, intenzív 

gyümölcsös,  

gyakran fűszeres illat aromájú, telt ízű, részleges 

vagy  

minimális fa hordós érlelésű borok, melyekben a 

tölgyfa íz nem  

uralkodó. Jellemzően lágy struktúrájú és jó 
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egyensúllyal  

rendelkező vörösborok közepes 

alkoholtartalommal.  

4.  Muskotály  Halvány szalmasárga – szalmasárga – erőteljesebb 

szalmasárga  

színű, intenzív muskotályos illat aromájú, 

gyümölcs ízű, lágy  

savú borok, gyakran maradékcukorral.  

5.  Késői szüretelésű 

bor  

Arany színű, Komplex illat aromájú, telt olajos 

textúrával,  

gazdag íz aromával, fa hordós és palackos érlelési 

ízekkel,  

kellemes sav érzettel és alkohol tartalommal. 

Gyakran maradék  

cukortartalommal.  

6.  Siller  Halványpiros – erőteljesebb piros színű, meggyes –  

cseresznyés illat aromájú, könnyed élénk sav 

érzető,  

fajtakarakteres, a hordós érlelés nyomait nélkülöző 

illat- és  

íz világgal.  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 

 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Mátra 
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16. PÉCSI (MECSEKALJA) BORVIDÉK 

16.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Pécsi borvidék a Baranyai-dombság, a Mecsek és a Mórágyi-rög déli lejtőin terül el. Alapvetően 

két párhuzamos, nyugat-keleti csapású zóna alkotja, amelyek közül az északi Szigetvártól  

Mecseknádasdig, a déli Keszü községtől egészen a Dunáig, Mohács városáig húzódik. 

16.2 KLÍMA 

A Mecsekalja hazánk egyik szub-mediterrán jellegű, legmelegebb, leghosszabb tenyészidejű 

borvidéke.  

Éghajlata csak a Villányi-hegységéhez hasonlítható. A forró és napsütéses nyarat általában enyhe 

tél követi, ritka fagyokkal. A déli lejtőket az északi szelektől a Mecsek hegylánca védi. A legvédettebb 

helyek mikroklímáján még a fügefa is megél és gyümölcsöt is hoz! A csapadék mennyisége kevés, 

vízben szegény terület. 

 

 

20. kép  

16.3 ALAPKŐZET 

Alapkőzetei és földtani viszonyai – a földrajzi tagozódáshoz hűen – szintén kettősséget mutatnak. 

Az északi vonulatban, Pécs környékén, a tulajdonképpeni Mecsekalja kőzetei között a felső perm - 

alsó triász korú vörös homokkő és a középső triász dolomit-mészkő dominálnak (nagyon hasonlóan a 

Csopak-Balatonfüredi Borvidékhez). Ezeket a kemény kőzeteket lazább középső miocén homok, 

agyag, ritkábban lajtamészkő fedi. Az idős alapkőzeten települ a pannon homok és agyagmárga, 

valamint a negyedidőszaki lösz. 

A perm korú vörös homokkövön savanyú, vasas, kilúgozott barna erdőtalajok alakultak ki. Ezen a 

talajon közepes vagy nagytestű, alkoholban gazdag, de savakban szegény, jellegzetesen mandula ízű 

borok teremnek, (emlékezzünk csak az ugyanilyen vörös homokkövön termő csopaki rizlingekre!). 

A borvidékhez tartozik a hegységtől délre és délnyugatra elterülő Baranyai-dombvidék is. Ezeken, 

a Mecsektől távolabb fekvő területeken a lankás szőlőhegyek magját pannon korú agyagmárga és 
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meszes homokkő rétegek váltakozása adja (a szőlő gyökere ilyen mélységig is lehatol!). Ezeket a 

képződményeket 10-15 m vastagságot is elérő lösz fedi. 

16.4 TALAJ 

Az északi vonulatban a perm korú vasas vörös homokkő málladékán, valamint löszön nagyobb 

részben kevés meszet tartalmazó podzolos és anyagbemosódásos barna erdőtalajok, a mészkő és 

márga felszínén rendzina képződtek. A déli, vékony löszlepellel borított lejtőkön lösz és 

vályogtalajokat találunk. 

A Baranyai-dombvidék idősebb kőzeteinek felszínén változó vastagságú, de általában 2-3- méter 

vastag löszleplet találunk, amelyen barna erdei talaj, vagy mészlepedékes csernozjom alakul ki. Ez a 

felépítés elsősorban a Bolytól Mohácsig terjedő vonulaton belül jellemző. 

16.5 DOMBORZAT 

A Mecsek hegység és a Baranyai-dombság hideg szelektől védett, napsütötte, néha jelentős 

dőlésszögű, déli fekvésű meleg lankái, s a Mecsektől Mohácsig terjedő szelíd dombok kedvező 

domborzati feltételeket biztosítanak a szőlőtermesztéshez. 

A Pécsi borvidék teljes termőterülete 6998 ha, amelyből 6416 ha az I. osztályú kategóriába 

sorolható! Megdöbbentő, hogy ennek a magas kvalifikációjú területnek mindössze 762,8 ha-ját 

telepítették be szőlővel.  

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 481/154 ha 

Ez akkor is nagyon kevés, ha figyelembe vesszük, hogy utóbbi időben a borvidék területe – ha 

nagyon lassan is -, de újra növekedni kezdett. A gyér betelepítettség egyik oka lehet, hogy a neves régi 

szőlőtermő dűlők egy része ma Pécs belterületéhez tartozik és rajta lakóházak és ipari létesítmények 

emelkednek. A borvidék jelentős területi növekedése tehát - a táj nagymérvű iparosodása miatt – a 

jövőben nem remélhető. 

16.6 BORSTÍLUS 

A filoxéravészig kadarka bora volt a leggyakoribb, de a XX. századra már hagyományosan 

fehérbor termelő vidékké vált. 

A meleg éghajlatnak és a kevés csapadéknak köszönhetően a vidék borai általában testesek, 

gyakran magas cukor- és alkoholtartalmúak. A félszáraz-félédes borokat kedvelők számára ez az egyik 

legfontosabb magyarországi termőterület, - egyelőre inkább csak hordós kiszerelésben -. A viszonylag 

magas cukortartalmat lágy savak egész palettája kíséri, így biztosítva a bor belső egyensúlyát. Gyakori 

a gazdag fűszeresség. A gyakori savhiány miatt viszont a Mecsekalja borai nehezen eltarthatók, hamar 

vénülnek. 

A filoxéravész előtt kadarka bora volt a leggyakoribb (noha messze nem a leghíresebb), de a XX. 

századra már hagyományosan fehérbor termelő vidékké vált. Sajátos, az ország más részein alig 

megtalálható szőlőfajtája a cirfandli. 

A Mecsekalja leggyakoribb szőlőfajtája ma az olaszrizling, utána a chardonnay, a királyleányka és 

a rizlingszilváni. Jelentősebb mennyiségű még a zöld veltelini. A korábban oly híres furmintnak szinte 

nyomát sem találjuk, a cirfandlival beültetett, bejegyzett terület 2011-ben mindössze 24 ha. 

A pécsi borvidék borai kissé könny ebben jutnak el ma a fogyasztókhoz, amióta a Matias Pincészet 

Kiss Gábor villányi termelő nagyszerű borászati munkájának köszönhetően nagyobb mennyiségű 

pécsi borral jelenik meg a piacon. Szinte minden, erre honos fajtával megmutatkoznak, bár talán 

nagyobb érdeklődés kíséri szekszárdi és villányi vörösboraikat… Andreas Ebner évek óta jó stílusban 

kínálja testes, hosszan érlelhető, zömmel bordói fajtákból készülő vörösborait. A Lisicza Borház 

szintén megbízható borokat ad, fehér- és vörösboraik között egyaránt vannak biztonsággal választható 

tételek. A cirfandli termőterülete nőtt ugyan valamelyest, de az igen bizonytalan beérés még itt is 

hátráltatja a termesztést. 
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16.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A műemléki jellegű pincék sorában említést érdemel a hatalmas pécsi Pannonia-Cézár pince a 

maga 2,5 kilométeres hosszúságával és 20 pinceágával. 

 

16.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

PÉCS OEM TERMÉKLEÍRÁS  

I. NÉV  

A terméket jelölő földrajzi név, mint eredetmegjelölés: Pécs, Pécsi 

II. A BOROK LEÍRÁSA  

Szőlőből készült termékek kategóriái:  

 

1/A. 

Analitikai 

előírások 

bortípus  

Minimáli

s összes 

alkohol  

tartalom  

[%vol]  

Minimáli

s összes 

savtartalom 

[g/l]  

Minimáli

s tényleges 

alkoholtartal

om  

[%vol]  

Maximáli

s illósav-

tartalom [g/l]  

Maximáli

s összes 

cukortartalo

m [g/l]  

Maximáli

s összes 

kénessav 

tartalom  

1.  Fehér  9.0  4.6  9.0  1.08  *  *  

2.  Rosé  9.0  4.6  9.0  1.08  *  *  

3.  Vörös  9.0  4.6  9.0  1.2  *  *  

 

1/B. Érzékszervi jellemzők bortípus  Érzékszervi jellemzők  

1.  Fehér  Zöldesfehértől, sárgászöldön keresztül egészen az arany 

színig a fajtára és az előállítás módjára jellemző szín. Fajtabor 

esetében a fajtára jellemző gyümölcs és egyéb illatok, 

zamatok, házasított bor esetében a fajták házasítási arányából 

következően eltérő jellegű telt hosszú ízű bor, száraz, 

félszáraz, félédes és édes kategóriában.  

2.  Rosé  Kékszőlőből készült friss, üde gyümölcs illatokkal, 

gyümölcs ízekkel, amit a bor előállítási technológia minden 

esetben igyekszik megőrizni. A hagymahéj színtől a 

bazsarózsaszínen át a szamócaszínig sokféle árnyalat 

elfogadott. Savérzete elegáns, nem túl magas savtartalommal 

bíró friss bor, mérsékelt fanyarsággal.  

3.  Vörös  Sötét rubin – halvány gránát – erőteljesebb gránát színű, 

intenzív gyümölcsös, esetenként fűszeres illataromájú, telt 

ízű, élénk savú, közepes tannintartalmú vörösborok, gyakran 

mediterrán jelleggel és közepes, esetenként magas 

alkoholtartalommal.  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 

 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Pécs 
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17. MÓRI BORVIDÉK 

17.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Móri Borvidék a Vértes és Bakony hegységeket elválasztó Móri-árokban terül el. Pusztavámtól 

Móron át egészen Csókakőig és Csákberényig húzódnak az első osztályú bortermő dűlők.  

17.2 KLÍMA 

Éghajlata általában a Dunántúl északi részére jellemző, közepesen hűvös és viszonylag csapadékos. 

A hegyek, dombok déli, délnyugati oldalain viszont a kedvező mezo- és mikroklíma jó termőhelyi 

viszonyokat alakíthat ki. 

 

 

21. kép  

 

A napsütéses órák száma a borvidéken 1900 és 2000 között változik, melyből a tenyészidőszakra 

1450-1500 óra esik. A tenyészidőszak középhőmérséklete 16,61
o
C. Az utolsó tavaszi fagy április 20-

25. közé esik. A csapadékeloszlás egyértelmű májusi és augusztusi maximumot mutat, a 

tenyészidőszakban 433  mm az átlagos csapadékmennyiség. 

A borvidék Móri árokban elfoglalt helyzete sajátosan huzatos szélviszonyokkal jár, amely a 

gombabetegségek szerencsés visszaszorulását eredményezi. 

17.3 ALAPKŐZET 

A borvidék fölött magasodó Vértes hegység kőzetei zömmel a földtörténeti középkorban alakultak 

ki: triász diploporás (mészalgás) és tűzköves dolomit, valamint a főtömeget adó, jellegzetesen 

szemcsés, murvásan törő ún. fődolomit. A legfelső triászt képviselő Dachsteini Mészkövet csak 

közvetlenül Mór fölött találjuk meg. A középső kréta képződményeket Mór határában tengeri mészkő, 

márga és agyag kis foltja képviseli. 

A mezozoikum kőzetein a földtörténeti újkor eocén bauxitja, márgája és mészköve települ. A 

fiatalabb képződményeket az oligocén korú, szárazföldi-folyóvízi Csatkai Kavics és tarkaagyag 

reprezentálja. Az alapkőzetek bonyolult felépítésű együttesét helyenként pleisztocén lösz fedi. A 

szőlőtermő dűlők elsősorban az oligocén és pleisztocén képződményeken kerültek telepítésre, de a 

talajtakarót az idősebb kőzetek törmeléke is gazdagítja. 

17.4 TALAJ 

A bortermő dűlők talaja elsősorban a laza negyedidőszaki fedő-üledékeken képződött. 

Lejtőtörmelék, lejtővályog főként oligocén homokon képződött. Mészkőtörmelékkel kevert löszön 
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kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalajok, barnaföldek, valamint magasabb helyzetű 

hegyoldalakon, dolomiton és mészkövön képződött rendzinatalajok és vörösföld váltakoznak 

egymással. 

Mór talaj-altípusai között számos további változatot találunk. A kavicsos váztalaj, az ősfolyók,- 

patakok ártereinek teraszaira jellemző. A lejtőlábakon sokszor löszt, homokos löszt találunk. A 

karbonátos, meszes alaphegység viszonylag magas mésztartalmat kölcsönöz a löszös-lejtőtörmelékes 

talajnak. Nem elhanyagolható az oligocén kőzetek magas, biotit-csillámból származó káliumtartalma.  

17.5 DOMBORZAT 

Az ÉNY-DK-i csapású, tektonikus eredetű Móri-árok északkeleti oldalát képező lankás Vértes 

hegységi lejtő alsó része lankás, eróziós-deráziós völgyekkel tagolt dombfelszín, felső része 

viszonylag meredek hegységelőtéri lejtő. 

A bortermő lankák értelemszerűen a Vértes déli, délnyugati lejtésű hegylábain találhatók, mivel az 

árok másik oldalán fekvő Bakony hideg légtömegeknek kitett északi-északnyugati lejtői nem 

alkalmasak szőlőművelésre. 

A móri borvidék területe napjainkban 1994 ha, amelyből 1459 ha első osztályú. Ezen a a 

betelepíthető területen összesen 727 ha szőlőültetvényt találunk. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 603/7 ha – a számottevő különbség az egyéb fehér fajták 

viszonylag nagy mennyiségéből (116 ha) ered. 

17.6 BORSTÍLUS 

A móri borvidék elsőrendűen fehérbor termő terület.  

A móri borok általában kemények, alkoholban gazdagok, tüzesek, lassan öregednek, talán a helyi 

talajfajták magas mésztartalmának és - ebből következően – a magas savszintnek köszönhetően. A 

vidék zászlósbora, az ezerjó éretten általában a terroir-t jól tükröző, karakteres, de elegáns 

savszerkezetű bort adhat.  

A móri borok talajviszonyokból fakadó erősen savas jellegét jól kompenzálja - főleg az erős 

napbesugárzásnak kitett dűlőkön - a nagy test, amely azonban nem fedi le a vidékre jellemző üde 

savak gazdag spektrumát. A száraz jelleg mellett a legtöbb móri borban mindazonáltal jelen van 1-4 

g/l maradékcukor. Egyes melegebb évjáratokban édeskés minőségi borokat is adnak a korábbi érésű, 

minőségi borszőlőfajták. 

 

22. kép  

A borvidéken kisebb mértékben még máig is megtaláljuk a hagyományos termesztési elemeket: a 

kis tenyészterületet, a fejműveléses, kopaszmetszéses, hajtásválogatással (ún. "gyomlálással") kezelt 

tőkéket. A meredek domboldalakon helyenként mikro- és makroteraszokat is építettek. 
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A móri borvidék elsőrendűen fehérbor termő terület. Mivel a borvidék hagyományos fajtája az 

ezerjó, ezért ezt minden más fajtát meghaladó mennyiségben telepítették.  Az ezerjót sorrendben a 

tramini követi. Ezek mellett chardonnay, szürkebarát, ezerfürtű a legfontosabb fajták.  

Az, hogy ez a szőlőfajta, pontosabban ennek móri változata olyan sokat veszített egykori nagy 

hírnevéből, annak az az oka, hogy ez a szőlőfajta minden időjárásváltozásra igen kényes, kora ősztől 

kezdődően pedig rothadásérzékeny. A biztonságos szüret miatt ezért inkább korábban szüretelik le az 

ezerjót, amikor még kevés benne a cukor és karmolnak a savak. A kései szüret eredménye valóban 

bizonytalan és időjárás-függő, pedig, ha az ezerjó rendesen megérett, karakteres, de elegáns 

savszerkezetű, tüzes bort adhat. Jó évjáratban a bőséges maradék cukornak köszönhetően félszáraz, sőt 

félédes iskolázásban is készülhet, ha pedig nemes penész támadja meg, akkor aszú bor is készíthető 

belőle. A töppedt szőlőből készült ezerjó-aszú 13-14% alkoholt, 10-12% maradék cukrot tartalmazhat, 

11-12% savtartalom mellett, közepes vagy nagy testtel.  

A móri ezerjóval kapcsolatban elterjedt nézet, hogy a móri bor „meszes”.  

Kitűnő, savgazdag leánykákat is ismerünk a muzeális készletekből. Az ajánlott szőlőfajták közül 

gyönyörű, illat-gazdag, karcsú borokat állítanak elő királyleánykából és ottonel muskotályból. 

Ez a jellegzetes fajtaösszetétel elsősorban a német borászkodási gyökerekkel is rendelkező Észak-

Dunántúlon nevezhető tipikusnak. 

A móri borok legújabb kori ismertségét Kamocsay Ákos az 1990-es évek legelején alapozta meg 

Móri Kúria sorozatú Rajnai rizling, Ezerjó és Királyleányka boraival. Ő a móri borászkodással 

felhagyott ugyan, de fia ifj. Kamocsay Ákos a Maurus Pincészettel komoly borokat tett le az asztalra. 

Chardonnay, ezerjó és tramini fajtából nemcsak ő, de Miklóscsabi is értékes alapanyagot termeszt. 

Mellettük a Bozóky Pincészet jelöli ki egyelőre a borvidék sarokköveit, de nyomukban Csetvei 

Krisztina tiszta, határozott, könnyedebb – de nem súlytalan boraival már sokat tett Mór ismertté 

tételéért. 

17.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

Móron az egykori nagy pincék közül áll még a Dömötör pince (Bozóky Családi Pincészet) és a 

Hársfa utcában mintegy 15 présház és pince, köztük a Széchenyi présház is.  

17.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

Termékleírás  

a Mór, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékekhez  

I. A terméket jelölő földrajzi név, mint eredet-megjelölés: Mór, Móri  

II. A BOROK LEÍRÁSA  

Mór oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termékek (továbbiakban: Móri borászati 

termékek) az alábbiak lehetnek termékkategória és terméktípus szerint:  

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: Mór bor (továbbiakban: Móri bor)  

Fehér  

Rozé  

Vörös  

 

II/1.1. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimál

is összes 

alkoholtar-

talom 

[%vol]  

Minimál

is összes 

sav-

tartalom 

[g/l]  

Maximál

is összes 

sav-

tartalom 

[g/l]  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maximális 

összes 

kénessavtartalom 

(SO2) [mg/l]  

1.  Fehérb

or  

9,0  4,6  11  1,08  a hatályos 

jogszabályoknak 

megfelelően  

2.  Rozéb

or  

9,0  4,6  11  1,08  a hatályos 

jogszabályoknak 

megfelelően  

3.  Vörös

bor  

9,0  4,6  11  1,2  a hatályos 

jogszabályoknak 
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megfelelően  

 

Fentieken túlmenően a késői szüretelésű, válogatott szüretelésű, illetve töppedt szőlőből készült 

fehérborok esetében a minimális összes alkoholtartalom 12,83 % vol, a maximális illósav-tartalom 

pedig 2 g/l.  

A borok cukortartalma a mindenkor hatályos jogszabályban megjelölt mértéket kerülhet 

kialakításra. 

II/1.2. Érzékszervi jellemzők Bortípus  Érzékszervi jellemzők  

1.  Fehérbor  A fehérborok zöldfehér - szalmasárga - aranysárga, ugyanakkor 

halvány vagy világos szín, élénk, üde savérzet, virágos illat vagy 

gyümölcsösség és könnyedség, frissesség jellemzi őket. A hordós 

érlelés jegyeit többnyire nélkülözik. Közepes testesség esetén 

jellemzően aromatikusak, illetve karakterisztikusak. Fajtajelölés 

esetén a fajtajelleg általában jól felismerhető.  

Kimagasló évjáratok érési feltételei között a borok késői 

szüretelésű, válogatott szüretelésű, illetve töppedt szőlőből készült 

bor jelöléssel hozhatók forgalomba, melyek kimagasló minőségű 

desszertborok. Ezen termékek esetében a jellemzően markáns 

savtartalom és magas alkoholtartalom hosszabb érlelést tesz 

lehetővé. A hosszabb érlelésnek köszönhetően az érlelés szekunder 

aromajegyei dominánsan jelennek meg. Arany-óarany színűek, 

esetenként mineralitással bírnak. 

2.  Rozébor  A rozéborok rózsaszín - ibolya - lazac (hagymahéj) –halvány 

piros színűek, könnyedek, gyümölcsösek, éven belüli fogyasztásra 

készülnek.  

3.  Vörösbor  A vörösborok primőr borként, rövid macerációval (5-7 nap), 

éven belüli fogyasztásra készülnek, könnyűek, egyszerűek, 

illatukban és zamatukban a piros bogyós gyümölcsökre  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Mór 
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18. PANNONHALMI BORVIDÉK 

18.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék a Dunántúl északnyugati részében, a Bakony-hegységtől 

északra, a Kisalföld peremén terül el. A Pannonhalma, Csanak és Szemere hegyek alkotják a vidék 

magját, helyesebben ezek inkább dombok, hiszen legmagasabb csúcsuk is csak 317 méterig ér. 

 

 

23. kép  

18.2 KLÍMA 

A táj időjárási viszonyai kiegyenlítettek, mérsékelten kontinentális klímájú. Országos 

viszonylatban közepes fény-, hő- és jó csapadék-ellátottságúnak számít; mérsékelten hűvös. 

Alapkőzet 

A sokoróalji dombok alapkőzetét felső miocén (pannóniai-pontusi korú) tavi homok és agyag, 

valamint negyedidőszaki patakok, folyók kavicsos és homokos üledékei építik fel. Ezen kis vastagságú 

lösz települhet. 

18.3 TALAJ 

A homokon, löszön barna erdőtalajok és a löszön közepesen kötött, vékony, vályogos lösztalaj 

alakultak ki, mozaikszerűen elhelyezkedő homokfoltokkal. 

Domborzat 

Domborzata tagolt, a szőlőterületek lejtőszögei alacsonyak, amely nem tesz lehetővé intenzív 

napbesugárzást. A Sokoróalja és a Bakonyalja lankás déli lejtőin települtek a legjobb ültetvények.  

A Pannonhalmi borvidék teljes területe 3944 ha, amelyből 3236 ha első osztályú termőhely. 

Sajnálatos, hogy ennek a területnek töredéke, csak mintegy 602,9 ha van szőlővel betelepítve. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 542/45 ha. 

18.4 BORSTÍLUS 

Hagyományosan fehérbort termelő terület. Ettől csak a vidék egyetlen középbirtoka, a 

Pannonhalmi Apátsági Pincészet tér el, amelyik évek óta sikeres és szép vörösborokkal is kísérletezik. 

Élénk, friss, reduktív fehér borokat szolgáltat a borvidék. A megelőző század nyolcvanas-

kilencvenes évtizedeiben testesebb, oxidatív borokkal is jelentkezett Pannonhalma, napjainkra ez a 
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stílus háttérbe szorulni látszik, (ismételt kivételként emlegetve az Apátsági Pincészet néhány igényes 

nagytestű, alkohol gazdag fehérborát). 

Hosszú „Csipkerózsika-álom” után, maga a borvidék 1990-ben jött létre a táj szőlőtermesztése 

fejlődésének elismeréseként. Napjainkban mezőgazdasági szövetkezetek és kistermelők képviselik a 

vidék borait a piacon. 1997-ben a borvidéket két további községgel bővítették. 

Hagyományosan fehérbort termelő terület. A 2000. évi állapotfelmérés szerint ebben a régióban is 

– mint általában szerte az országban - az olaszrizling részaránya a legnagyobb, és a sorban – sok más 

borvidékhez hasonlóan - követi a rizlingszilváni, rajnai rizling, királyleányka. A borvidéken 

számottevőnek tekinthetjük még a chardonnay-t, az ezerfürtűt és az Irsai Olivért.  

Pannonhalma borai az elmúlt évtizedben jórészt az Apátsági Pincészeten keresztül jutottak el a 

közönséghez. Fehér és vörös házasításaik, pinot noirjuk egyértelműen jelzik a borvidék lehetőségeit. 

Mellettük Szőllősi Mihály az, akinek a borai figyelemre méltók. 

 

18.5 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A Pannonhalma-Sokoróaljai borvidéken jellemzőek a löszbe vájt "lik"-pincék”, barlanglakások.  

A horhosok, mélyutak magas partjaiba barlangot, "lik"-at vájt magának a szőlőtermelő ember, 

amelyben lakott, szerszámait, majd borát tárolta. A Pannonhalmi-dombvidék legjellemzőbb 

lyukpincéit Győrújbarát, Nyúl, Écs „horgasaiban” (horhosaiban) találjuk.  

18.6 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

 

I. NÉV  
Pannonhalma vagy Pannonhalmi oltalom alatt álló eredetmegjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok  

fehérbor  

rozébor  

vörösbor  

jégbor  

főbor  

 

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Borászati 

termék  

Összes 

alkoholtartal

om % vol  

minimum  

Összes 

sav g/l  

Ténylege

s 

alkoholtartal

om  

% vol  

Illósav maximum g/l  

1.1  Fehérb

or  

9.0  4,0-

13,0  

9,0- 

15,5  

1,08  

1.2.  Rozéb

or  

9.0  4.0-

13,0  

9,0-

15,5  

1,08  

1.3.  Vörös

bor  

9.0  4.0-

13,0  

9.0-

15,5  

1,2  

1.4.  Jégbor  16,66  4,0-

13,0  

9,0-

15,5  

1,2  

1.5.  Főbor  15,12  4,0-

13,0  

11,5-

15,5  

*  

 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1  Fehérbor  Zöldessárgától az aranysárga változó szín, intenzív illat 

(barack, citrus, körte) és talajadottságok miatt nagyon kellemes 
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savszerkezetű, gyümölcsös borok. A fajták házasításával még 

komplettebb illatú és zamatú bor, ahol egyik fajtajelleg sem 

uralkodik. Fajtajelöléses boroknál egyértelműen felismerhető 

fajtajelleggel.  

2  Rozébor  Kékszőlőből készült, halvány rózsaszín – rózsaszín, ibolya 

vagy lazac (hagymahéj) színű, friss, üde, élénk savakkal bíró, 

gyümölcsös illatokkal és ízekkel, alacsony tannintartalommal.  

3  Vörösbor  Színe vöröstől a rubinvörös színig terjed. A macerációs időtől 

függően alacsony vagy közepesen tanninhangsúlyos, gazdag 

borok készülnek, érzékszervileg nagyon sokszínű piros bogyós 

gyümölcstől a meggy és érett szilvajegyek mentén lekerekedett 

savakkal jelennek meg vörösborok.  

4  Jégbor  Kiemelkedő minőségi szőlőalapanyagból egy túlérett jegyek 

mellett, lendületes, pikáns a fajtára jellemző gazdag gyümölcsös 

illat- és hosszú íz világ is megjelenik.  

5  Főbor  A borban egyetlen fajta használata esetében a fajtára jellemző 

illatok és zamatok, több fajta alkalmazása esetében a komplexitás 

mellett a bor illatában és zamatában egyaránt a túlérett szőlőre 

utaló, valamint a nemes rothadásból származó illatok és zamatok 

uralkodnak.  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Pannonhalma 
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19. NAGY-SOMLÓ BORVIDÉK 

 

Fedezzük fel Somlót, mielőtt a nagyvilág felfedezi!  - már ötödik éve mottója ez a Somló iránt 

érdeklődőknek. Újra idézzük a Christoph Wagner-i kicsit vészjósló sorokat: “Nemzetközileg egyre 

több bor készül azonos stílusban. Így sok bor-egyéniség hull porba az utak mentén. A somlóiak is - 

talán tíz év múlva - egyre jobb borokat csinálnak majd, de ezek kevésbé lesznek egyéniségek és 

könnyen megkülönböztethetők… A Somló hegynek olyan igazi terroirja van, amilyen aligha van még 

egy borvidéknek a világon.” 

19.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Bakony-hegység és a Kisalföld határán emelkednek ki a lapos térszínből a Somló magányos 

csonka kúpja, valamint a Kissomlyó és a Sághegy alacsonyabb vulkáni kúpjai.  

19.2 KLÍMA 

Éghajlata mérsékelten kontinentális. Az évi napfény 1950-2000 óra. Az évi középhőmérséklet 9,8° 

C, a csapadék 6-700 mm. A déli oldalon nagy a hőösszeg és besugárzás mértéke, ritka a fagykár, mivel 

ilyen kis területen a mikroklíma is eléggé kiegyenlített, ezért a Somló-hegy minden oldalán, - még az 

északin is - eredményesen lehet szőlőt termeszteni.  

19.3 ALAPKŐZET 

A felső miocén pannóniai és pontusi korszakaiban a kiterjedt Pannon-beltó vize hullámzott ezen a 

vidéken, amelyben vastag agyagmárga- és homok-összlet rakódott le. A tó feltöltődése után, a pliocén 

korban a szárazulatra került üledék felszínére hatalmas vulkánok bazaltlávája ömlött ki és ide hullott a 

vulkáni robbanások által kiszórt tufaanyag is. A vulkáni működés megszűnése után az erózió 

mindenütt lepusztította a laza tavi üledékeket, de a Somló és a Sághegy kemény, ellenálló 

bazalttakarója alatt azok megőrződtek és ma is kiemelkednek a lapos térszínből. A Kissomlyón a 

lávakőzetek alárendeltek, a hegyet inkább tufakőzetek építik fel. 

19.4 TALAJ 

Az idősebb kőzetek fölött kétféle talajtakaró alakult ki a negyedidőszakban: a hegy "szoknyáján", a 

pannon korú homokos-agyagos tavi üledékek fölött bazalttörmelékes löszvályog, a bazalttakaró fölött 

bazalt anyagú lejtőtörmelék és vulkáni tufa-málladék (vasas agyag- és fekete nyiroktalaj). Különösen 

az utóbbi talaj adja a legjobb borokat, kombinálódva a meredek lejtőn a kedvező besugárzási szöggel, 

de a hegylábi talaj kalcium és nyomelem tartalmát is szerencsésen dúsítja az üledékbe keveredő 

lecsúszott bazaltmálladék. Egyik legjobb talaj az úgynevezett „kukoricaköves” mállott bazalttörmelék. 

19.5 DOMBORZAT 

A Somló az úgynevezett denudációs tanúhegyek egyik legszebb hazai példája. Formája a síkságból 

kiemelkedő csonkakúp. Noha legmagasabb pontja: 432 méterre van a tengerszint felett, szőlők csak 

350 m. tengerszint feletti magasságig találhatók rajta. Mind a Somló, mind a Ság a jelentős 

meredekségű területekkel rendelkezik. 

 



 86 

 

24. kép  

Teljes termő szőlőterület: 608 ha. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 436/166 ha. 

A borvidék egyértelműen az olaszrizlingé, juhfark, furmint, hárslevelű, tramini, chardonnay.  

19.6 BORSTÍLUS 

A Somlói Borvidék kizárólag fehér borszőlőfajtákat nevel. A filoxéra vész előtt a fajták száma 

legalább harminc volt, de több szerző 36 -37 fajtát vett listájára. A borokat házasították, ritkán lehetett 
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egy-egy fajta borát tisztán fogyasztani. Ma már más a helyzet, a legtöbb somlói bor egy fajtából 

készül. 

Sajátos ízjegyeit az itt termő borok a talajnak és a szinte kizárólagos fahordós érlelésnek 

köszönhetik. Ízvilágukban gyakori a minerális, tűzkőre emlékeztető, enyhén „sós” jelleg, és az 

ászkolásnak köszönhető és/vagy mikro-oxidációs illat. A borok legjavát kétéves koruk előtt nem 

érdemes kóstolni, ekkor kezdenek csak kibontakozni. A magasabb savtartalom itt nem fajtafüggő, a 

somlói savak az olaszrizlingben közel ugyanúgy jelen vannak, mint a tramini borokban. Fogyasztási 

hőmérsékletük legyen magasabb a szokásosnál, 14-15 fok. Feltétlenül kívánják a levegőztetést és a 

nagyobb űrtartalmú poharat (2,5 – 3 dl). 

Igényli és jól bírja a hosszú érlelést, nagyon sokáig eltartható. Legszebb formáját általában 

minimum 5-6 éves korában adja, de nem ritkaság a 10-12 évesen még csúcson lévő bor sem. Sajátosan 

öregszik, ilyenkor gyakran animális ízjegyeket vesz fel.  

A somlói termelők jelentősen megszaporodtak az utóbbi évtizedben, már ami a minőségi 

borkészítést illeti. Termelőből korábban is volt bőven, hiszen az ország legkisebb borvidéke büszke 

címet viselő területen több mint 3000 gazda osztozott.  

Jelenleg két nagybirtok – a Kreinbacher és a Tornai pincészetek – mellett számos megbízható 

kistermelő borát kóstolhatjuk. Minőségi besorolás nélkül érdemes Fekete Béla, Györgykovács Imre, 

Kolonics Károly, Spiegelberg István, Laposa József, Dénes Tibor (Sághegy), Takács Lajos borait 

kóstolni. 

 

19.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A Somlóhegy klasszicista stílusban emelt műemléki pincéi közt a Csendes (alapítványi) pincét és a 

Fazekas présházat említjük meg. 

A hegy életében fontos szerepet játszanak a kápolnák. Mivel ma legtöbben a vásárhelyre vezető 

nyárfasoron közelítik meg a hegyet, a legszembetűnőbb a jobbra eső Margit kápolna, míg bizonyos 

pontokról a balra eső Szt. Ilona kápolna is egyidejűleg látszik. A Szt. Márton kápolna már a dobai 

oldalon található. A hegy lakóinak, s birtokosainak életében - leszámítva a szovjet megszállás éveit - 

nagyon fontosak voltak az kápolnákhoz vezetett zarándoklatok.  

 

A borvidék borait két eredet megjelölési kategóriában találjuk, külön a somlói, és a nagy-somlói 

területek boraira vonatkozó részeket. 

19.8 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

I. Somlói (Somló)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimáli

s összes 

alkoholtartal

om [%vol]  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

Ténylege

s 

alkoholtartal

om  

[%vol]  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

cukortartalo

m [g/l]  

Maximál

is összes 

kénessav-

tartalom  

[mg/l]  

1.  fehérbo

r  

11,34  4,6-

11,0  

10-17  1,08  *  **  

2.  dűlős 

bor  

12,08  4,6-

11,0  

10-17  1,08  *  **  

 

* a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” részének táblázata szerint  

** a vonatkozó jogszabályokban meghatározott érték 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  fehérbor  A Somlói fehérbor színe a halvány szalmasárgától a szalmasárga 

színig változik. Illatában karakteresen a rezeda és ásványi illatjegyek 
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jelennek meg, melyek mellett enyhe florális illatokat fedezhetünk fel. 

Ízükben a magas glicerintartalomból adódó édeskés ízérzet egészül 

ki a bazalt alapkőzetből levezethető enyhén sós ízjegyekkel és a 

helyi fajtákra jellemző kesernyés íz világgal.  

2.  dűlős bor  A Somlói dűlőnév feltüntetéssel megkülönböztetett fehérborok 

színében az aranysárga színárnyalat csillogása meghatározó. 

Illatában a citrusos (citrom, grapefruit) és rezeda illatjegyek 

egészülnek ki a túlérett és aszalt gyümölcsök (aszalt barack, aszalt 

szilva) illatjegyeivel, valamint az érlelésből adódó pörkölt 

mogyoróra, és dióra jellemző illatokkal. Ízében a tüzesség 

meghatározó. E fehérborok komplexitását a lekerekedett savak, a 

testes ízérzet és az aszalt gyümölcsök ízének harmóniája, valamint a 

bor kóstolása végén érezhető sós valamint keserű ízjegyek adják.  

 

 

I. Nagy-Somló (Nagy-Somlói)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimál

is  

összes 

alkoholtarta

lom [%vol]  

Tényleg

es 

alkoholtarta

lom [%vol]  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maximál

is összes 

kénessav-

tartalom  

[mg/l]  

Maximál

is összes 

cukortartalo

m [g/l]  

1.  Fehér  9  9-15  4,6-11  1,08*  **  **  

2.  Rozé  9  9-15  4,6-11  1,08*  **  **  

3.  Vörös  9  9-15  4,6-11  1,2*  **  **  

4.  dűlős 

bor  

12,08  9-15  4,6-11  1,08*  **  **  

 

*Válogatott szüretelésű bor, késői szüretelésű bor hagyományos kifejezés, valamint töppedt 

szőlőből készült bor, főbor és jégbor korlátozottan használható egyéb kifejezések feltüntetése esetén a 

megengedett maximális illósav-tartalom 2,0 g/liter.  

**a vonatkozó jogszabályokban meghatározott érték 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  fehér  A Nagy-Somlói fehérbor színe a halvány szalmasárgától a 

szalmasárga színig változik. Illatában karakteresen a rezeda és 

ásványi illatjegyek jelennek meg, melyek mellett enyhe florális 

illatokat fedezhetünk fel. Ízükben a magas glicerintartalomból 

adódó édeskés ízérzet egészül ki a bazalt alapkőzetből 

levezethető enyhén sós ízjegyekkel és a helyi fajtákra jellemző 

kesernyés íz világgal.  

2.  rozé  A halványpiros színű Nagy-Somlói rozéborokban a piros 

húsú bogyós gyümölcsök (áfonya, málna) illatai közepes 

intenzitással jelennek meg. Ízében e gyümölcsök mellett a 

lekerekedett savak üdesége jellemzi.  

3.  vörös  A Nagy-Somlói vörösbor színére a rubinvörös színárnyalatok 

jellemzőek, melyek enyhe mélyvörös tónussal párosulnak. A 

domináns fűszeres (fűszerpaprika, zöldpaprika, szegfűbors) 

illatok mellett a piros bogyójú gyümölcsök illatai (szeder, 

málna) és animális jegyek enyhe intenzitással jelenhet meg. A 

lekerekedett savak mellett a közepes tannintartalom, gyümölcsös 

ízvilág (meggy, málna) és testesség jellemző a Nagy-Somlói 
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vörösborokra.  

4.  dűlős bor  A Nagy-Somlói dűlőnév feltüntetéssel megkülönböztetett 

fehérborok színében az aranysárga színárnyalat csillogása 

meghatározó. Illatában a citrusos (citrom, grapefruit) és rezeda 

illatjegyek egészülnek ki a túlérett és aszalt gyümölcsök (aszalt 

barack, aszalt szilva) illatjegyeivel, valamint az érlelésből adódó 

pörkölt mogyoróra, és dióra jellemző illatokkal. Ízében a 

tüzesség meghatározó. E fehérborok komplexitását a 

lekerekedett savak, a testes ízérzet és az aszalt gyümölcsök 

ízének harmóniája, valamint a bor kóstolása végén érezhető sós 

valamint keserű ízjegyek adják.  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Somló, Nagy-Somló 
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20. SOPRONI BORVIDÉK 

20.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A soproni borvidék az Alpokalján, a Soproni-hegységben és a Fertő-tó déli és nyugati szegélyén 

terül el. Egyenes folytatása a burgenlandi Lajta-hegységi, Ruszt-Fertő-vidéki bortermő területeknek. A 

szőlővidék két nagy tömbben helyezkedik el. Az egyik, - szőlőművelésre talán alkalmasabb terület - 

északon van, Fertőrákos, a Fertő-tó és Balf község között. Ez a táj a Fertő-tó felé lejt. A másik terület 

Soprontól keletre, Fertőszentmiklósig húzódik. A várostól délre, a Harka községbe vezető út mellett is 

találunk szőlőültetvényeket. 

20.2 KLÍMA 

A táj éghajlata kiegyenlített, enyhén kontinentális, bár országos viszonylatban inkább hűvösnek, 

csapadékosnak számít, tehát érvényesül a szubalpin hatás. A nyár is hűvös, borvidékeink közül a 

legcsapadékosabb, telei viszont enyhék. Gyakori a légmozgás.  

Az éves középhőmérséklet 9-10oC között változik, a napsütéses órák száma évente 1800 és 1900 

óra közé esik. Az éves csapadékmennyiség 650 és 900 mm közötti értékeket mutat, általában 700-750 

mm. 

A borvidék leghidegebb régiója Kőszeg, ahol a 300 m körüli tengerszint feletti magasság az 

országos átlaghoz képest legalább egy hónappal rövidíti meg a beérésre használható tenyészidőt. 

Alapkőzet 

A Soproni-hegységet felépítő átalakult kristályos gnejsz és csillámpala a földtörténeti ókorban 

képződtek. Az idős kőzeteket miocén kavics, agyag, lajtamészkő, kőszén és pannon korú homokkő 

fedi, melyeken vékony negyedidőszaki lösz-lepel települ. Ez az északi szőlőtermelő körzet jellemző 

alapkőzet sorozata. A keleti körzetet pannon agyag, agyagmárga, homokkő jellemzi. 

20.3 TALAJ 

A szarmata és pannon rétegek törmelékein, mészkövön barna erdőtalajok, löszön löszös 

vályogtalaj, emellett laza pleisztocén homoktalajok alakultak ki. A kristályos palák jellemző 

talajfélesége a kőzettörmelékekben dús ranker. 

 

 

25. kép  



 91 

 

26. kép  

20.4 DOMBORZAT 

A táj domborzati viszonyai kedveznek a szőlőművelésnek. A szőlőültetvények a Fertő tó körüli 

dombokra és Soproni-hegység déli és keleti lejtőire települtek. Míg az északi szőlőtermelő terület 

főként keleti kitettségű, addig a keleti körzet inkább délies fekvésű.  
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A bortermő dűlők klimatikusan viszonylag kedvező helyzetben vannak, mivel a déli hegyoldalakat 

a hegység tömege északnyugatról megvédi a hideg ellen és ez lehetővé teszi az átlagnál szerencsésebb 

mikroklíma kialakulását.  

A borvidék jelentősebb dűlői inkább csak a helyi termelők előtt ismertek. Utóbbi években a Stein 

Sperner és a Frettner dűlők neve került be a köztudatba Franz Weninger kitűnő, dűlőszelektált borai 

révén. 

A soproni borvidék összterülete 4287 ha, amelyből 3236 ha első osztályú besorolást nyert. Ennek a 

területnek azonban csak kis részét, 1.870 ha-t díszítik a szőlőültetvények. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 274/1497 ha. 

Sopron és környéke ma elsősorban vörösbor termeléséről híres (a terület öthatod részén 

vörösborszőlő terem), kisebb mértékű fehérbor termeléssel kombinálva.  

Jelenleg a soproni borvidéken elsöprő dominanciával hódít a kékfrankos. Ezt csak nagy késéssel 

követi a zweigelt és a cabernet sauvignon. Az utóbbi év hatalmas sikere volt Franz Weninger soproni 

syrah bora, amely ezen a - melegkedvelő szőlőfajtához képest igen északi - területen is kitűnő 

minőséget mutatott. A fehérborok közül a hagyományos zöldveltelini mellett, a chardonnay, a traminit 

és a sauvignon blanc-ot említhetjük. 

A szőlőültetvények fajtaösszetétele világosan mutatja azt a XX. század második felére kialakult 

állapotot, ami szerint a század elején, a filoxéravész után még kizárólag fehérbort termelő tájon a 

vörösbor jut uralomra. Vajon mi okozhatta a fajtaösszetétel gyors változását?  

A magyarázatot az adhatja meg, hogy csökkent a minőségi borok iránti kereslet, de az 

iparosodással létrejött egy olyan új társadalmi réteg, amely a közepes minőségű, olcsóbb árfekvésű 

borokat igényelte. A soproni, jó üzleti érzékkel megáldott gazdák felhagytak a kevesebb termést adó 

minőségi fehérbor fajták termelésével és a szálvesszős műveléssel nagy termést adó kékszőlő fajta, a 

kékfrankos nagy tömegű telepítésével Sopron vörösbort termő vidék lett. Ez annál is érdekesebb, 

mivel 1861-ben a városban termelt összesen 21.970 hektoliter bort adó szőlőnek csak 10 %-a volt 

vörös szőlő, az is oportó. A kékfrankos fajta ma már soproni specialitásnak számít, pedig valószínűleg 

osztrák eredetű. 

 

27. kép Luka Enikő 

Sopron hagyományos szőlőfajtája a XX. század elején a zöld veltelini volt. Még korábban, a 

filoxéravész előtt, a XVIII. században a Soproni borvidéken a legjobb minőséget adó szőlőfajtának a 
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furmint bizonyult, amelyből kedvező időjárás mellett, késői szüreteléssel aszúbort is termeltek. Ez volt 

az az árucikk, amelyre nagy volt a külföldi kereslet és az aszú kémiai tulajdonságai következtében 

nagy távolságra is szállítható volt. 1893-ban pl. 1000 hektoliter, 1894-ben 500 hektoliter, 1895-ben 

200 hektoliter aszúbort termeltek a soproni borvidéken. A filoxéravész után eltűnt a soproni aszú és 

csak a Fertő-parti Ruszton élt tovább. 1919 után aztán Ruszt is eltűnt – legalábbis Magyarországról -, 

de a ma osztrák területen lévő városkában kiemelkedő évjáratokban ma is készítenek aszút.  

20.5 BORSTÍLUS 

A hűvös klíma és a helyenként sok meszet is tartalmazó talaj révén az itt termett vörösborok 

savhangsúlyosak, tanninban viszont nem különlegesebben gazdagok: tipikusan "északias" vörösborok. 

Az itteni vörösborok alkoholtartalma talán valamivel alacsonyabb a magyarországi átlagnál, bár ez 

napjaink "bordivatjának" ismeretében egyáltalán nem hátrány.  

A borvidéken szép fehérborokat is készítenek. Sopron fehér borai gyakran kemények, szárazak, 

gyümölcsös zamatokban és illatban gazdagok. Az élénk, friss soproni fehérborok megfelelő 

pincetechnika esetén rendkívül szép savakat tudnak felmutatni.  

Nehezen érthető, hogy a soproni termelők miért nem fektetnek nagyobb hangsúlyt a fehér borok 

termelésére, hiszen a környezeti viszonyok jobban kedveznek a nagy fehér borok kialakulásának, mint 

a vörösökének. További rejtély, hogy a soproni borászok miért mondtak le az évszázadokon keresztül 

sikert, hírnevet és anyagi hasznot hozó furmint termeléséről.  

A borvidék legsikeresebb borai az északi, Sopron és Fertőrákos közeli körzet dűlőiből származnak, 

a keleti körzet borai kevésbé karakteresek. 

A vezető pincészetek közül ki kell emelnünk a ma már biodinamikus módszerekkel dolgozó Franz 

Weningert, Luka Enikőt, a Jandl Pincét, Pfneiszl Pincészetet, a Vincellér Házat, a Ráspi (Horváth 

József) Pincét. A nagyobb mennyiséget termelő pincészetek közül a Magyar Dezső vezette Lővér 

Pince kiemelhető. Taschner Kurt kitűnő pezsgővel jött ki a piacra. Meg kell említenünk Rigler Zsoltot 

is, aki a borvidék marketingjéért országos szinten is mintaértékű munkát végzett. 

 

20.6 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A borturizmus érdekes állomásai lehetnek Nyugat-Magyarországnak a Soproni borvidékre eső 

vagy azon kívüli területen található borospincéi, amelyek értékes népi műemlékek. Kőszegszerdahely 

és Cák vidékén híresek a boronafalú, zsúpfedeles, előrebukó fedélszékű, úgynevezett „kalabukos” 

parasztpincék. Hasonló, szép pincesor húzódik a magyar határtól alig két kilométerre fekvő, de már 

Burgenlandhoz számító Szentkút (Heiligenbrunn) szőlőhegyén is. 

A ma már nem borvidékhez tartozó Vasi-Hegyhát számos falvában maradtak fent elragadó külsejű 

öreg boronapincék, például Oszkón, Döbörhegyen, Szarvaskenden, Hegyháthodászon, Petőmihályfán. 

A javarészt falusi klasszicizmus stílusában megépített vaskeresztesi és felsőcsatári pincék egy 

polgárosodottabb borkultúra képét tükrözik. 

20.7 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

Sopron (Soproni)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

II/1A. 

Analitik

ai 

előírások 

Bortípus  

Tényl

eges alk. 

tart. 

legalább  

[% 

vol]  

Össze

s alk. 

tart. 

legalább  

[% 

vol]  

Illósa

v 

ecetsavba

n kif. 

legfeljeb

b  

[g/l]  

Titrál

ható sav 

(borkősa

vban kif.) 

legalább  

[g/l]  

Maxi

mális 

összes 

kénessav 

tartalom  

[mg/l]  

Szaba

d 

kénessav 

tartalom 

[m/l]  

Össze

s 

cukortart

alom  

[g/l]  

1.  fehér  9,0  9,0  1,08  4,5  *  60  *  
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2.  rozé  9,0  9,0  1,08  4,5  *  60  *  

3.  siller  9,0  9,0  1,2  4,5  *  60  *  

4.  vörö

s  

9,0  9,0  1,2  4,5  *  60  *  

5.  Kékf

rankos  

9,0  9,0  1,2  4,5  *  60  *  

6.  Kése

i 

szüretel

ésű bor  

9,0  12,0

8  

1,2  4,5  *  60  *  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  fehér  Friss, száraz, könnyű fehérborok: halvány színű, üde fehérborok, 

megfelelő pincetechnikával, rendkívül szép savakat felmutatva; a hordós 

érlelés nyomait nélkülöző, egyszerű illat- és ízvilággal.  

Illatos vagy florális fehér borok: Könnyű vagy közepesen testes, 

száraz, félédes vagy édes fehérborok, élénk savakat felmutatva, melyek 

meghatározó jegye mindig a fűszeres, virágos vagy gyümölcsös illat. 

Főbb jellemzői a tiszta és határozott illatok.  

2.  rozé  A rozék könnyedek, gyümölcsösek, savhangsúlyosak.  

Rózsaszín, ibolya vagy lazac (hagymahéj) színű, élénk savérzetű, 

rendkívül gyümölcsös illataromájú, a hordós érlelés nyomait nélkülöző 

illat és íz világgal. Hosszú lecsengésű utóízzel. Főbb illataromái rózsa, 

málna, szamóca és eper.  

3.  siller  Pirosas színű, élénk, határozott savérzetű, gyakran meggy 

illataromájú, a hordós érlelés nyomait nélkülöző illat- és ízvilággal. 

Selymes, hosszú lecsengésű utóízzel.  

4.  vörös  Erőteljes rubin vagy gránát színű, nagy formátumú, sokszor fűszeres, 

jellemzően tölgyfahordóban érlelt vörösborok gazdag ízekkel, 

mineralitással, esetenként tanninban különös gazdagsággal.  

Gránát vörösség  

Friss bogyós gyümölcsös fajtajelleg hangsúlyosan jelentkezik.  

A primőr jellegű borok esetében megjelennek a másodlagos érlelési 

jegyek a borvidék jellegzetes bogyós gyümölcsökre jellemző íz világok a 

háttérben.  

A vörösborok érzékszervi jellemzői termőhely szerint változnak. 

Gyakran hordoznak ásványi anyagos jelleget különösen a köves talajú 

termőhelyeken.  

Színük a rubin vöröstől egészen a prémium hordós érlelésű borok 

sötét vörös színéig terjed. Savai élénkek több éves hordós érlelésnek 

köszönhetően cserzőanyagai és savai elegánssá válnak, az illatuk pedig 

többször fekete ribizlire és vadszederre utal.  

5.  Kékfran

kos  

Sopron elsőszámú bora. Illataromáit fűszeres, sokszor kissé füstös 

karakter jellemzi. Ízvilágára élénk savérzet, és esetenként mineralitás a 

jellemző. A savasság és a tannin adta íz szinergizmusából adódóan érett 

szőlőnél kellemes cserzőanyag tartalom érzékelhető.  

A bor eltarthatósága rendkívül jó, 6 – 8 év után is élvezhető.  

Színük a siller vöröstől a sötét vörös színig terjed. A reduktív friss 

kékfrankosok élénk savúak, azonban a többéves érlelésűek sötétek, 

ízükben a meggy-cseresznye és néha aszalt gyümölcs érezhető, a hordós 

érlelés hatására vaníliás és csokoládés, ez az illatukban is fellelhető. A 

köves termőhelyeken termett borok sokszor ásványosak. 

 

6.  Kései 

szüretelésű bor  

Arany színű, telt illat- és ízű, határozott savú, rendkívül 

gyümölcsös, aszalt gyümölcsös, olajos textúrával 
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rendelkező borok. Mineralitással és mazsolára emlékeztető 

jegyekkel.  

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Sopron 
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21. SZEKSZÁRDI BORVIDÉK 

21.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

A Szekszárdi borvidék a Tolna-Baranyai-dombság és a Dunamenti-síkság között terül el, a 

Sárköztől nyugatra. A Szekszárdi-hegy észak-déli irányú vonulatának többnyire keleti oldalán 

húzódnak a szőlőtermő dűlők, a híres Őcsényi-, Decsi-, Sárpilisi-szőlőhegyek is, noha maguk a 

névadó faluk 3-5 kilométerrel arrébb, Duna egykori árterén terülnek el. 

21.2 KLÍMA 

A szekszárdi borvidéken mérsékelt kontinentális éghajlat uralkodik: a telek enyhék, a nyarak 

melegek. Az éves középhőmérséklet 11,7
o
C, a januári –1

o
C, a júliusi 10

o
C. A legmagasabb nyári 

hőmérséklet 34
o
C-ra is felmegy. Nagy a hőösszeg (a tenyészidőszak hőösszege 3100-3200

o
 C) és a 

napbesugárzás, - évente átlagosan mintegy 1950-2050 óra, amelyből a vegetációs időszakra 1480 óra 

esik, - ezzel szemben kevés a csapadék, évente csak 550-650 mm, 19 év átlagában Szekszárdon 

598 mm, a vegetációs  ciklusban 392 mm . Emiatt, - kedvezőtlen években - helyenként az 

aszály káros hatásával kell számolni. A meleg éghajlatra való tekintettel a tavaszi és az őszi fagyok 

ritkán tesznek kárt az ültetvényekben. Ez az olyan fagyérzékeny szőlőfajtáknál, mint például a kadarka 

és a merlot rendkívül fontos szempont. 

A viszonylag enyhe, száraz éghajlat miatt az őszi hónapok melegebbek, szárazabbak, és a 

szőlőfürtök sem olyan könnyen rothadnak, ami különösen a vörösbort adó szőlőfajták termesztésében 

rendkívül nagy előny. A tél  sokkal rövidebb és kevésbé zord, mint a ko ntinentális 

klímájú Alföldön.  Ez az egyik leghosszabb tenyészidőszakú magyarországi borvidék. 

Számunkra azt a tavi agyagot, agyagmárgát, homokot, néha homokkövet, amely a felső miocén 

pontusi korszakában, mintegy 6-8 millió évvel ezelőtt képződött és amely a talajtakaró alatt a 

szőlőhegyek fő tömegét alkotja.  

A tó feltöltődése és kiemelkedése után, a negyedidőszakban vörös agyag, lejtőtörmelék alakult ki a 

folyamatosan emelkedő térszínen. Ez a formáció, a Tengelici Agyag főként a hegy keleti lejtőinek 

aljában bukkan a felszínre. Vörös színét a magas vas- és mangántartalomtól nyeri. Ezt a felső 

pleisztocén során, - mintegy 200 000 – 300 000 éve - leülepedett vastag szélfútta lösz fedi, a 

szekszárdi bortermő dombok jellegzetes alapkőzete, amelynek vastagsága általában néhány méter, de 

Szekszárd városától kissé távolabb akár a 30 métert is eléri.  
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28. kép  

21.3 ALAPKŐZET 

Az átlagosan 100-120 m magas Szekszárdi-szőlőhegy és vidékének földje csak a földtörténet 

legfiatalabb korszakában alakult ki. A dombok magjában az egykori hatalmas Pannón-tó üledékei 

rejtőznek, amelyek elsősorban a haránt irányú völgyek falában bújnak ki a felszínre. A szőlőhegyek 

oldalában nem ritka suvadások, csuszamlások tárják fel  
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21.4 TALAJ 

A szekszárdi dombság vastag lösztakarója kitűnő alapot biztosít a vörösbor termeléshez kedvező 

talajok képződésére. A löszön mintegy 10 000 évvel ezelőtt, a holocénben löszvályog, homokos-

kőzettörmelékes vályogtalaj, kisebb részben pannon homokkal kevert lösz alakult ki. A szőlőtermelés 

szempontjából rendkívül szerencsés, hogy a lösz mindig tartalmaz legalább 5-7% aktív meszet, de 

előfordulnak talajok akár 10-30 % mésztartalommal is. Ez lényegesen gazdagabb, komplexebb 

ízvilágot kölcsönöz a bornak, mint pl. a mészben szegény homokos talajok. A Geresdi -

dombvidékhez tartozó területen már agyagbemosódásos barna erdőtalajok is 

megjelennek.  

A hegyvonulat, és a harántvölgyek északi peremein a lösz alatt a felszín közelébe kerül a 

tápanyagokban gazdag vörös agyag. Ennek, a vas oxidációjától vörös színt kapott talajosodott 

változata az a híres szekszárdi "vörös föld", amelybe a vályogos lösztalajt áttörve a szőlőtőkék 

gyökereiket lebocsájtják. A talajok kémhatása általában semleges, ritkábban enyhén savas. A dombság 

szélein dominálnak a suvadásos lejtők és a szoliflukciós löszleplek.  

A szekszárdi szőlőhegyek keleti lábánál már a Duna síkság ártéri talajai húzódnak, amelyek 

szőlőtermesztésre kevéssé alkalmasak. 

21.5 DOMBORZAT 

A Szekszárdi borvidékre és közvetlen környékére a nagy felszíni formagazdagság jellemző. 

Legmagasabb csúcsa az Óriás-hegy mindössze 285 m magas. A sík környezetből kiemelkedő l50-250 

m magas domboldalakon, fennsíkokon a téli, a tavaszi és az őszi fagykárok ritkák és kevéssé súlyosak. 

A meredek, eróziós-deráziós völgyekkel, vízmosásokkal rendkívül erősen tagolt szőlőhegy fő 

vonulatát alapvetően észak-déli tájolású, illetve északkelet-délnyugati irányú völgyek is szabdalják. A 

szelíd dombvonulatokat ezek a völgyek, völgykatlanok teszik változatossá, és a szőlő fejlődéséhez, 

éréséhez különleges mikroklímájú helyek nagy gazdagságát adják. A déli és keleti tájolású meredek 

lejtők adják a legmagasabb minőségű borokat, míg a nyugati és északi lejtők valamivel gyengébb 

minőséget produkálnak, - noha fehérbor termelésre ezek alkalmasabbak.  

A mai fajtaválasztékot az alábbi lista mutatja meg: 

Ajánlott fehérborszőlő fajták az olaszrizling, rizlingszilváni, chardonnay, zöld veltelini, rajnai 

rizling, tramini. Kiegészítő fajták királyleányka, ottonel muskotály, zenit, cserszegi fűszeres 

Ajánlott vörösborszőlő fajták a kékfrankos, zweigelt, merlot, cabernet franc, kadarka, cabernet 

sauvignon, pinot noir. Kiegészítő vörösborszőlő fajták a kékoportó, bíborkadarka. 

Teljes termő szőlőterület: 2374 ha 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 377/1964 ha. 

A legnagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajták a kékfrankos, cabernet franc, cabernet 

sauvignon, merlot, zweigelt, portugieser, kadarka. 

21.6 BORSTÍLUS 

Ma Szekszárd elsősorban vörösbortermő terület. Bár kedveltségben a vörösborok mögött marad, de 

jó évjáratokban szép fehérborokat is szüretelnek Szekszárdon. Ezekre, -talán a meleg klíma miatt -, 

egy pici lágyság is jellemző.  

A savakban viszonylag szegény, olykor lágy szekszárdi fehérborok soha nem érték el azt a 

közkedveltséget, mint a vörösek. Alkoholtartalmuk mindemellett viszonylag magas, a termőterület 

kedvező fekvése és a meleg éghajlat következtében. 

A külföldön is népszerű, testes szekszárdi vörösborok magas savtartalmát - a hiányzó talajfeltételek 

ellenére - a termesztett vörösborszőlő fajták természetes csersavtartalma és a hosszú, héjon történő 

erjesztés biztosítja. A testes, tüzes, alkoholban és tanninban gazdag - szinte feketébe hajló - 

vörösborok mellett az utóbbi két évtizedben Szekszárdon is megjelent a könnyebb, üde, de azért a 

nagy hőösszeg miatt magas alkoholtartalmú rosé is. 
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29. kép Szekszárdi dombok 

 

30. kép Takler Ferenc 

A kadarkával, azzal a szőlőfajtával, amely Szekszárdot egykor oly híressé tette, ezzel a gyönyörű, 

rubinszínű, különleges illatú, fűszeres zamatú, gyenge savú borral ma már jobbára csak kistermelőknél 

találkozunk, mert termesztési és értékesítési adottságai kedvezőtlenek. Valamikor ez volt egyik 

komponense a híres szekszárdi bikavérnek is.  

A siller világos bíbor színű, ízeiben már a könnyű vörösborra emlékeztető, friss gyümölcsös illatú 

bor. Készítésekor a gazda - a szőlő érettségi állapotától függően - 24-48 órán át a héjon erjeszti a lét, 

ám az erjedés folyamata a hordóban fejeződik be. 

 

A Bikavér Rendtartás az alábbiakat írja elő: 

− egyszintű rendszer (Egerben kétszintes szisztéma működik); 

− helyben történő bírálás, titkos és anonim módon kóstolják a Bikavér várományos borokat, csak ez 

alapján kerülhet az adott bor az OBI-hoz bírálatra; 

− kadarka csak 19 mustfok fölötti értékkel kerülhet a borba 

− 2 kg fölé nem lehet menni a hozamokkal (ez kissé magasnak tűnik… mg) 

− fajtaösszetétel: legalább 50% kékfrankos és kadarka, összességében pedig minimum 90%-ot kell 

kitennie a kadarka, kékfrankos, merlot, cabernet sauvignon és cabernet franc fajtáknak, a 

maradék 10% bármi lehet; 

− legalább egy évig kell ászkolni, a hordó mérete indifferens; 

− a borászok 100 pontos értékelési rendszerben, trianguláris próbával vizsgálják a borokat. 

 



 100 

A  Pannon Bormíves Céh mintájára 32 taggal megalakult és működik a Szekszárdi Borászok Céhe. 

Sikerült a borvidéken a sokszor kusza hegyközségi szervezetek között is rendet teremteni, 2 

hegyközség maradt állva: a Szekszárdi és a Báta-Bátaszéki Hegyközség. Szekszárdon ma már 40 

fölött van a palackozó termelők száma.  

Egyértelműen bebizonyosodott már, hogy a merlot és a cabernet franc az a két bordói fajta, melyek 

a legszebb példáikat itt mutatják. Önállóan vagy házasítva, egyaránt megállja mindkét fajta a helyét. A 

nagy mennyiség persze nem ezekből a fajtákból, hanem kékfrankosból, kisebb részben kadarkából 

készülnek. Egyre több a dűlőszelektált tétel, amelyek a borvidék lehetőségeit talán a leginkább 

képesek megmutatni. Csupán felsorolás szintjén a legfigyelemreméltóbb szekszárdi pincészetek: Bodri 

Pince, Dúzsi Tamás, Eszterbauer Borászat, Heimann is Fiai, Mészáros Pál, Merfelsz Pince, Posta 

Borház, Sebestyén Csaba, Szeleshát Szőlőbirtok, Takler Pince, Tüske Pince, Vesztergombi József 

(Remetebor), Vesztergombi Ferenc, Vida Péter. 

21.7 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A táj jellegzetes pincéit a hagyományosan jó faragható löszbe vájják. A borvidék épített pincéi 

közül kiemelkedő a szekszárdi Várpince, amely a város középpontjában I. Béla király által 1061-ben 

alapított bencés apátság építéséig vezetheti vissza eredetét.  

A szekszárdi borvidék építészeti szempontból, legépebben megmaradt pincesora a Sióagárdon 

elterülő Leányvári szőlőhegyen található. A historizmus stílusában épült a város északi kijáratánál a 

műemlék jellegű „Rózsaszín borház”. Újabban a kis- és középbirtokok igényes, művészi értéket is 

képviselő, nagyméretű boltíves pincék építésébe kezdtek, melyek mestere Heimann Ferenc. Az elmúlt 

évtizedben már Szekszárdtól távolabbi területeken is megtalálhatjuk magával ragadó 

pinceépítményeit. (Hogy kellően tudják-e a mai követelményekhez elengedhetetlen technikai hátteret, 

szellőzést és tisztaságot is biztosítani, az már más kérdés…) 

 

21.8 TERMÉKLEÍRÁS 

Szekszárd 

 

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Összes 

alkohol-

tartalom 

[%vol]  

Összes 

savtartalom 

[g/l]  

Maximál

is illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maximál

is összes 

kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

Tényleg

es alkohol-

tartalom  

[%vol]  

Összes 

cukortartalo

m [g/l]  

1.  fehérb

or  

min. 

9,0  

4,6 – 

10,0  

1,08  *  min. 

9,0  

**  

2.  rozébo

r  

min. 

9,0  

4,6 – 

10,0  

1,08  *  min. 

9,0  

**  

3.  vörösb

or  

min. 

9,0  

4,6 – 

10,0  

1,2  *  min. 

9,0  

**  

4.  Bikavé

r  

min. 

12,08  

4,6 – 

10,0  

1,2  *  min. 

12,08  

***  

 

*a hatályos jogszabályoknak megfelelően  

** a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” részének táblázata szerint  

*** a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” részének táblázata szerinti száraz 

kategória 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  FEHÉRBOR  Érettségi állapottól és a szüreti időponttól függően a jellemző szín a 

zöldesfehértől az aranysárga színig. Illatban meghatározó a fajtától és a 

technológiától függő könnyű gyümölcsös virágillat, a telt érlelet mézes 

jellegig. A lösztalajra jellemző kissé lágyabb karakterű, telt ízű, jó 

alkohol-cukor-glicerin egyensúlyú fehér borok a borvidék jellemzői.  
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2.  ROZÉBOR  Az egész halvány (hagyma pálhalevél) színtől a halvány pirosig 

(kettévágott földieper) minden árnyalat megtalálható érettségi állapottól, 

fajtától függően. Élénksavú, friss, üde, gyümölcsös karakterű szinte 

kizárólag reduktív technológiával készülő egyéven belül elfogyasztható 

rozé borok készülnek a borvidékünkön.  

3.  VÖRÖSBOR  Hagyományos héjon erjesztett rubint és gránát vörös színű, intenzív 

illatú vörösborok jellemzőek a borvidékünkön. Mélyrétegű magas 

mésztartalmú lösz talajon lágyabb karakterű, érett tanninokat bemutató, 

fahordóban érlelt vörösborokat találhatunk. Kiegyensúlyozott sav-alkohol 

arány a jellemző.  

4.  BIKAVÉR  A színanyag mélytónusú gránát és rubintvörös. Illatban a 

feketebogyós gyümölcsök és az érett fahordós illatok megtalálhatóak. 

Határozott, harmonikus sav érzet mellett az érett elegáns ízek 

dominálnak.  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Szekszárd 
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22. VILLÁNYI BORVIDÉK  

22.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

Túlnyomóan a Villányi-hegység déli és keleti lejtőin terül el, bár néhány ide tartozó terület a 

hegyvonulattól északra is található. 

A Villány - bár geológiai szerkezetét tekintve „valódi hegység”, - de magassági viszonyai alapján 

jószerivel alig több mint egy jól megtermett dombság. Legmagasabb csúcsa, a Szársomlyó a maga 444 

méterével alig haladja meg azt a méretet, amelyet a geográfia a hegységek alsó határaként kijelöl. A 

híres Tenkes-hegy sem magasabb 409 méternél. 

 

 

31. kép  

22.2 KLÍMA 

Éghajlata kevert jellegű, ahol kontinentális és szub-mediterrán hatások ötvöződnek. A Dunántúl 

legmelegebb borvidékének számít, 11
o
C-os éves középhőmérséklettel. A tél viszonylag enyhe, a 

januári középhőmérséklet 0
o
C körül van. A tavaszi és őszi fagyok ritkán fordulnak elő.  

Az erős felmelegedések már kora tavasszal beköszöntenek, különösen a kedvező déli lejtésű védett 

mezo- és mikroklímákban, ami a szőlő vegetációjára, a tenyészidő tartamára kedvező hatással van. A 

nyár meleg, 21
o
C-os júliusi középhőmérséklettel. Évi 600-650 mm-es csapadéka ellenére a vidék 

meglehetősen száraz. A csapadékjárás szub-mediterrán vonása az őszi második csapadékmaximum 

jelentős megnövekedésében mutatkozik meg. 

Az egész év viszonylatában hosszú tenyészidő, a napsütéses órák nagy száma (2070-2100 óra/év) 

és nagy aktív hőösszeg jellemző erre a tájra. A szőlőtermesztés biztonságát elsősorban a gyakori 

jégesők veszélyeztetik. 

A déli lejtők mikroklímáját kedvezően befolyásolja a mégoly alacsony hegyvonulat is, felfogva az 

északról érkező hideg légtömegeket. A domborzat tehát ilyen módon speciális, helyi mikroklímák 

kialakulását teszi lehetővé. 

22.3 ALAPKŐZET 

A Villányi-hegység öt hatalmas, egymásra tolt pikkelyből áll. Fő tömegét a földtörténeti középkor 

tengereiben lerakódott, elsősorban karbonátos kőzetek építik fel: kompakt, kemény középső 

triászdolomit- és mészkő-féleségek. A hegység fő tömegétől külön álló siklósi Tenkes hegyet, a 

Csarnótai- és Szavai-hegyeket szintén vastag- és vékonypados triász mészkövek, dolomitok alkotják. 

Ezekre nagy időhézaggal fiatalabb, középső és felső júra mészkövek települnek, köztük a Szársomlyót 
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felépítő mintegy 150 millió éves Szársomlyói Mészkő. A rétegsort a csak kevés helyen felszínre 

bukkanó, de a Szársomlyóról jól ismert, körülbelül 120 millió éves, alsó kréta korú Nagyharsányi 

Mészkő zárja. 

Ezen a vidéken a harmadidőszaki geológiai képződmények hiányoznak. A lankás mészkőhegység 

lejtőit közvetlenül a fiatal, pleisztocén korú homokos lösz borítja, amely egyben a szőlőskertek 

talajképző kőzete. 

22.4 TALAJ 

Közvetlenül az idős mészköveken, dolomitokon szőlőművelés alig vagy egyáltalán nem folyik 

(kivétel a Kopár dűlő). A szőlőtermő dűlők mindenütt a néhány méter vastag lösz felszínén található 

vályogos, löszvályogos talajon, barna erdőtalajon találhatók. Ahol közvetlenül a mészkőkibúvások 

fölött a löszös talajtakaró vékony, ott a szőlő gyökerei lehatolhatnak a karbonátos kőzettörmelékkel 

kevert, kalciumban gazdagabb altalajba. A löszös talajtakaró a mészkőkibúvások fölött közvetlenül 

vékony, kőzettörmelékkel kevert (dolomit, mészkő). Ez a savasabb borok termőhelye, míg a tisztán 

löszös talaj lágyabb borokat terem. A löszös vályogtalaj mellett a hegy lábánál vörösagyag is 

előfordul, a magasabb helyzetű lejtőkön pedig barna erdőtalaj, ritkábban rendzina-talaj. 

Az itteni szőlőkről egészében elmondható, hogy jó víztartó képződményeken teremnek.  

22.5 DOMBORZAT 

A pikkelyes felépítésű mészkőhegység jelenlegi domborzata csak a negyedidőszak során alakult ki. 

A hozzávetőlegesen kelet-nyugati csapású vonulatot lankás észak-déli és kelet-nyugati irányú völgyek 

szabdalják. Az enyhe szögű lejtők, a geológiai szerkezet által meghatározott terep- és töréslépcsők 

ideális domborzatot biztosítanak a magas hatásfokú szőlőműveléshez. 

Területe, azaz a nominális terület, amely betelepítés esetén még a szőlőkataszter I és II. osztályú 

területeibe tartozna: 4522 ha. Ebből a jelenlegi termőterülete 2.509 ha. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 510/1975 ha. 

 

 

32. kép Villány és a Harsányi hegy 
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33. kép Tiffán Ede és Zsolt 

22.6 BORSTÍLUS 

Az elsőséget évek óta fej-fej mellett birtokolja a cabernet sauvingon és a portugieser. A minőségi 

borkészítésben egyértelműen kiemelkedő szerepet kapott a cabernet franc, mely világviszonylatban is 

remek borokat ad itt, Villányban. Nem véletlen, hogy az első eredetvédett bor lett a területen. 

A mikroklíma és a talajadottságok szerencsés kombinációjából kifolyólag adja a Villány-Siklósi 

borvidék Magyarország legjobb minőségű és változatokban leggazdagabb vörösborait. A 

vörösbortermelés inkább a borvidék nyugati szegmensében uralkodó. Ajánlott fehér fajták a 

chardonnay, hárslevelű, olasz rizling, rajnai rizling, pinot blanc, sauvignon, tramini, ottonel 

muskotály, kékszőlő fajták a portugieser, kékfrankos, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, pinot 

noir.  

A villányi vörösborok általában színanyagokban gazdagok, nehezek, testesek, magas 

alkoholtartalom és különlegesen magas tannin jellemzi őket. Ha elérik a néhány éves érettséget, 

hangsúlyos animális jegyeket mutatnak. 

Fehér borok termelésében inkább a borvidék keleti szegmense jön szóba, ez főként Siklós és 

Máriagyűd környékére koncentrálódik. Sok ügyesség kell ahhoz, hogy délen jó sav-alkohol egyensúlyt 

mutató fehér bort készítsenek, amelyben nem lágyulnak le túlságosan a savak. A villányi fehérborok 

viszonylag nagytestűek, alkoholban gazdagok, savaik korán kerekednek. 

22.7 NÉHÁNY ADAT A BORVIDÉK SIKLÓSI KÖRZETÉRŐL 

Siklós ma inkább fehérbort kínáló borvidékként ismert. A filoxéra vész előtt átlagosan kétszeres 

volt a termelt fehérbor mennyisége, mint a vörösboré.  

A termelés volumenére jellemző adat: Siklóson 1895-ben 691 katasztrális hold volt szőlő, ez 

mintegy tizede a mezőgazdasági termőterületnek. Hegyközség 1855 óta működött, a századvége táján 

445 termelőt tartottak számon. 

1935-ben 820 katasztrális holdon termeltek szőlőt (472 hektár). E terület valamivel több, mint 600 

tulajdonos kezében volt. Ez a mezőgazdaságilag művelt terület kb. 11 %-a. Évi 5000 hl bort 

készítettek. Bár legtöbb volt az olaszrizling, a kadarka népszerűsége nagyobb volt. Ezt követte az 

oportó, a chasellas, a rizlingszilváni és a bánáti rizling. 

 

A Villányi határ legjobbnak tartott dűlői:  

Jammertal.  Jelentése siralomvölgy, feltehetően az 1687-es szársomlyói csata után nyerte el ezt a 

nevet. A Kopár után a legjobbnak mondott terület, borai ha érettek, sajátos krémes textúrát mutatnak.  

Csillagvölgy, azaz „Sterntal”. A falutól nyugat felé haladva ez az első dűlő.  250 ha nagyságú 

területén a legjobb villányi átlagnak megfelelő borok születnek, a helyi standardekhez képest 

gyorsabban érő borokkal. 
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Remete.  A Csillagvölgy keleti oldalán fekszik, 70 ha nagyságú termőhely. Borai határozott, olykor 

kemény karakterűek. 

Ördögárok. Korábban ennek a dűlőnek csak a déli csücske tudott felmutatni szőlőültetvényeket, 

mára a helyzet megváltozott.  

Tiffánék, Gere Attila, Bock József, a Günzer testvérek, a Sauska Pince valamennyien azon 

fáradoztak, hogy a korábban erdő borította kiváló területet visszaszerezzék a természettől. 

Fáradozásuk eredményeként ma már évről évre töltik a borokat erről a termőhelyről. 

Kopár. Neve megjelenésére utal, a szőlők felett ugyanis mészkővel fedett, termőréteggel alig 

rendelkező hegyoldal következik. Ez a legnyugatibb dűlő Villányban, ha Siklós felé haladunk. 

Északról teljesen védett, rendkívül előnyös mikroklímájú hely. A tavaszi fakadás itt két héttel előzi 

meg az ország más jó fekvésű dűlőit. 

Várerdő. Nyugati fekvésű, igen jól védett terület kiváló mikroklímával. A nagyüzemi táblák jó 

része a minőségi elvárásoknak megfelelően már újra telepítésre került. 

Konkoly. 2002. óta nagyléptékű földmunka és telepítés zajlik a dűlőben. Szimbolikus jelentőségű 

terület, melynek felélesztését határozta el Gere Attila. A terület gerincén lévő épületet eredeti 

állapotában újítják fel. Mintatelepítés készül. 

Göntér és Zuhánya. Siklóshoz közeli két település. Egyelőre inkább fehér borairól ismertek A 

Vylyan Pince és Malatinszky Csaba birtokol itt területeket. 

 

Nehéz lenne megmondani, hogy valójában Villánynak melyik stílusú borai adják meg igazi 

karakterét. A mindennapok boraként kedvelt portugieser teszi ugyanis lehetővé azt, hogy a pincészetek 

különleges minőségű bordói házasításokkal vagy fajtaborokkal álljanak elő. Ezek a borok 

egyértelműen hosszas fahordós érlelést kell, hogy kapjanak. Potenciáljuk általában eléri a 10-15 évet. 

Hosszú életük garanciája a magas tannintartalom mellet az élénk savtartalom is. A fajtaválasztékból 

egyértelműen kitűnik a cabernet franc és a merlot, a cabernet sauvignon számára még ez a klíma sem 

képes minden évjáratban biztonsággal megadni a kellő hő mennyiséget. 

A legizgalmasabb borokkal az alábbi termelők állnak elő évről-évre: Bock József, Csányi Pince, 

Heumann Evelyn, Gere Attila, Gere Tamás, Günzer Zoltán, Günzer Tamás, Iványi Zsófia, Jackfall 

Pince, Jekl Pince, Kiss Gábor, Kvassay Levente, Malatinszky Csaba, Mayer Márton, Polgár Pince, 

Sauska Pince, Szemes József, Szende Gábor, Tiffán Pince, Vylyan Pince. 

 

22.8 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

Villány község életében a bor kezdettől fogva annyira meghatározó szerepet játszott, hoyg ez a falu 

építészetére is rányomja bélyegét. Ennek tulajdonítható, hogy itt a falu főutcáját foglalja el a pincesor. 

Villánykövesden és Palkonyán egész pincefaluk épültek a megtermelt szőlő feldolgozására és a bor 

befogadására. Nagyobb mennyiségű bor befogadására alkalmas a műemléki jellegű, 1750. körül épült 

villánykövesdi Batthyány pince. 

Példamutató állapotban őrizték meg a bólyi és a nagynyárádi pincesorokat. 

22.9 RÉSZLETEK A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

Villány 

Változatok: Villányi 

Oltalom alatt álló eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA 

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: BOR 

terméktípus 

terméktípus  Villányi bor Villányi classicusbor Villányi prémiumbor 

szín  

 

fehér 

vörös 

rozé 

késői szüretelésű 

bor 

 

fehér 

vörös 

rozé 

késői szüretelésű 

bor 

 

fehér 

vörös 

késői szüretelésű 

bor 
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Érzékszervi jellemzők 

1. Fehér fehér színe fehértől az aranysárgáig változhat, zöldes és sárgás árnyalatokkal. 

Illata a friss, 

kellemes üdétől a komplexebb fűszeres aromákig változhat (citrusfélék, virág, 

mézillatok 

stb.). Savai finomak, harmonikusan lágyak. Hosszabb érlelés esetén 

megjelenhetnek a 

teltebb ászkolási illatok. 

 

2. rozé rozé színe halvány hagymahéjtól a világospirosig változhat. Friss, gyümölcsös 

zamatú, üde, 

könnyed borok. Fahordós érlelés jegyei sem ízében, sem illatában nem 

érződnek 

3. vörös színe halvány pirostól mélyvörösig változhat, testesek, komplex ízvilágúak, 

ahol a 

gyümölcsös és fűszeres aromák egyaránt jelen lehetnek. Harmonikus, lágy 

savak jellemzik. 

Hosszabb érlelés esetén megjelenhetnek az ászkolási illatok is. 

4. késői 

szüretelésű 

színe a világos arany színtől a mélyarany színig változhat. Élénk savtartalom 

mellett a 

maradék cukortartalomtól függően íze és aromája a zamatos gyümölcsíztől, a 

fűszeres, 

mézes, édes gyümölcsig terjedhet, ami kiegészülhet az érleltebb, teltebb 

aromákkal 

 

5. Classicus 

fehér 

Színe a zöldesfehértől az aranysárgáig változhat. Illatában és zamatában 

intenzív, friss, 

könnyed gyümölcsös (citrusfélék, grapefruit stb.) jellegű, virág, méz és 

fűszeres jelleggel 

kiegészülhet. Telt, karakteres, finom, élénk savgerincű borok. Hosszabb 

érlelés után ászkolt 

illatok, finom zamatok jelenhetnek meg. Hosszan tartó ízérzet jellemzi 

 

6. classicus 

rozé 

színe halvány hagymahéjtól a világospirosig változhat. Friss, üde, intenzív, 

gazdag 

gyümölcsös zamatú, ropogós szép savakkal rendelkező borok. Fahordós 

érlelés jegyei sem 

ízében, sem illatában nem érződnek 

 

7. classicus 

vörös 

 

Színe a világos rubintól a mélyvörösig változhat. Ízvilága komplex, a fimon 

gyümölcsös - 

elsősorban a kék és piros bogyósgyümölcsökre (szilva, szeder, feketeribizli, 

málna stb. 

jellemző - aromáktól, az intenzív fűszeres aromákig terjedhet. Karakterük a 

bársonyostól a 

testesig terjedhet selymes savakkal és finom tanninokkal. Hosszantartó ízérzet 

jellemzi 

 

8. késői 

szüretelésű 

classicus 

bor 

színe a világos aranytól a mélyarany színig változhat. Élénk savtartalmú, 

testesebb, 

intenzívebb, teltebb íz és aromaanyagok jellemzik, ahol a gyümölcsös, a 

fűszeres, mézes 

valamint az aszalt gyümülcsök íz és illatjegyei is megjelennek. 
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9. prémium 

fehér 

 

Színe a világossárgától az aranyig terjedhet. Illat és zamatanyagai igen 

összetettek, elegáns, 

gyümölcsös és krémes jellemzőkkel. Testes, érlelt borok, a fahordós érlelés 

jegyei mind 

ízében és illatában megjelennek 

10. prémium 

vörös 

 

Színe a világos rubintól a mélysötét vörösig változhat, akár ibolyás, lilás 

árnyalatokkal. 

Testes, koncentrált borok, igen összetett íz és zamatvilággal, ahol az intenzív 

gyümölcsösség 

(cseresznye, meggy, málna, szamóca, szilva, feketeribizli, szeder stb.), az 

aszalt 

gyümölcsökre és lekvárokra jellemző ízek és illatok jelenhetnek meg, gyakran 

kiegészülve az 

intenzív fűszeres, akár csokoládés íz és zamatanyagokkal. A fahordós érlelés 

jegyei mind 

ízében és illatában megjelennek. 

11. késői 

szüretelésű 

prémium 

bor 

színe a világos aranytól a mélyarany színig változhat. Testes, telt, összetett, 

intenzív íz és 

zamatvilággal rendelkező borok, ahol az érett gyümölcs, a fűszeres, mézes és 

az aszalt 

gyümölcsökre jellemző íz és zamatanyagok jelenhetnek meg. 

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 

 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Villány 
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23. TOLNAI BORVIDÉK 

23.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

Tolna megyében, földrajzilag a Tolnai-dombságon és a Mezőföld délkeleti részén terül el. 

23.2 KLÍMA 

Mérsékelten kontinentális éghajlatú terület. A Szekszárdi borvidékhez mérten a valamivel 

nyugatabbra fekvő Völgység és Észak-Tolna egy kissé hűvösebb (a tenyészidőszakban 

középhőmérséklete 16
o
C) és egy picit csapadékosabb (évi 700 mm) éghajlattal bír, míg a Mezőföld 

déli része melegebb (a tenyészidőszakban középhőmérséklete 17
o
C), szárazabb (évi 500-600 mm), 

kontinentális klímájú, az Alföldére emlékeztető. Csapadékviszonyai az általában aszályos Szekszárdi 

borvidékhez viszonyítva valamivel kedvezőbbek. 

 

34. kép  

23.3 ALAPKŐZET 

Földtani környezete nagyon hasonló a Szekszárdi és a Balatonboglári borvidékekhez. A felszínen a 

felső miocén korú Pannon-tó agyagos-homokos üledékei találhatók meg, amelyeket vastag, 

negyedidőszaki szélfútta lösz fed. A Tamási- és Völgységi-körzetekben ez a lösztakaró vékonyabb, 

míg a Paksi-körzetben országosan a legvastagabb: vastagsága akár a 30 métert is elérheti.  

23.4 TALAJ 

A borvidék talajai meglehetősen egységesek. A löszön a holocénben löszvályog vagy barna erdei 

talaj, Tengelic és Tolna környékén homokos-kőzettörmelékes vályogtalaj alakult ki. 

23.5 DOMBORZAT 

A Tolnai-körzet domborzata nem különösebben tagolt, általában lankásan lejtő dombvidék, igen 

kis lejtőszögekkel. Meredekebb morfológiát az apró völgyekkel, vízmosásokkal sűrűbben szabdalt 

Tamási-Hegyhát és a Völgység vonulatában találunk. 

23.6 BORSTÍLUS 

A Tolnai borvidék ma vegyesen fehér- és vörösbortermő vidék, az előbbi dominanciájával.  
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Elterjedt nézet, hogy a Szekszárdi borvidékkel összehasonlítva a Völgységi-dombok valamivel 

gyengébb minőségű borokat produkálnak. A borvidék borainak megfelelő jellemzéséhez azonban több 

éves, további megfigyelés lenne szükséges, mielőtt egy ilyen megállapítást kimondunk. A termőhelyi 

sajátosságok a borvidék számos községében felveszik a versenyt Szekszárddal, maguk a borok pedig 

még alig tudtak bizonyítani, hiszen erre az eltelt néhány év nem volt elégséges. A korábbi 

évtizedekben ez a vidék ugyanis Szekszárd hátországaként működött, borait is jobbára „szekszárdi” 

néven hozták forgalomba. 

A Tolnai borvidék ma vegyesen fehér- és vörösbortermő vidék, az előbbi dominanciájával. 

Hagyományos fajtái az olaszrizling, rizlingszilváni és a kadarka. 

A borvidék számára előírt ajánlott fajtaválaszték listája körzetenként került meghatározásra. 

A szőlőültetvények fajtaeloszlása a III. évezred elején egyértelműen fehérbor dominanciát mutat. 

Első a chardonnay, ezt követi az olaszrizling és a zöld veltelini. Jelentős területet mondhat magáénak a 

még a rizlingszilváni, a rajnai rizling  és a királyleányka. 

A kékszőlők között vezet a kékfrankos és a zweigelt, alárendeltebb a merlot, a cabernet sauvignon 

és az oportó. 

Elterjedt nézet, hogy a Szekszárdi borvidékkel összehasonlítva a Völgységi-dombok valamivel 

gyengébb minőségű borokat produkálnak. A borvidék borainak megfelelő jellemzéséhez azonban több 

éves, további megfigyelés lenne szükséges, mielőtt egy ilyen sommás megállapítást kimondunk. A 

termőhelyi sajátosságok a borvidék számos községében felveszik a versenyt Szekszárddal, maguk a 

borok pedig még alig tudtak bizonyítani, hiszen erre az eltelt néhány év nem volt elégséges. A korábbi 

évtizedekben ez a vidék ugyanis Szekszárd hátországaként működött, borait is jobbára „szekszárdi” 

néven hozták forgalomba. 

A Tolnai borvidék vezető termelői között ma főként nagybirtokokat találunk, mivel a táj természeti 

adottságai lehetőséget adnak a nagyüzemi szőlőművelésre. A Tűzkő Birtok – Antinori 
2
tulajdonban – 

borainak legnagyobb részét Olaszországba szállítja. 

23.7 BORVIDÉKI ÉPÍTÉSZET 

A tolnai borvidéken és annak környezetében számos pincesor és pincefalu hirdeti a II. világháború 

után igazságtalanul kitelepített német parasztok borkultúrájának színvonalát és szorgalmát. 

Kiemelkednek ezek közül a györkönyi és a nagyszékelyi pincesorok. A főúri uradalmak építészetét 

képviseli Bátaapátiban a 1780. körül emelt Apponyi-pince. 

 

Tolna/Tolnai  

oltalom alatt álló eredet megjelölés 

II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Tolnai bor bortípusai:  

Fehér  

Rozé  

Vörös  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Borászati 

termék  

Összes 

alkoholtartalom 

% vol  

minimum  

Összes 

sav 

minimum g/l  

Tényleges  

Minimális  

alkoholtartalo

m  

% vol  

Illósav 

maximum 

g/l  

Összes 

kénessav 

(SO2) mg/l  

maximum  

1.  fehérbor  9.0  4.5  9.0  1,08  *  

2.  rozébor  9,0  4,5  9,0  1,08  *  

3.  vörösbor  9,0  4,5  9,0  1,2  *  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

                                                      
2
PieroAntinoriToszkána egyik legnagyobb birtokosa már; a család a XIII. sz. óta készít borokat 
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1.  fehér  A fehérborok színe a halványzöldtől az erőteljesebb 

szalmasárgáig az alkalmazott technológiától függően nagy 

változatosságot mutat.  

Határozott sav szerkezetű, gyümölcsös jellegű, vegetális illat és 

íz világú többnyire tölgyfás aromák nélküli, egyértelműen 

felismerhető fajtajelleggel jellemezhető lendületes borok.  

A száraz, félédes vagy édes fehérborok, melyek meghatározó 

jegye mindig a fűszeres, virágos vagy gyümölcsös illat, lágy 

savérzettel jellemezhetőek.  

2.  rozé  A rozék színe nagy változatosságot mutat: a halvány rózsaszín, 

ibolya vagy lazac színűtől az epres, málnás, színig. Általánosan 

jellemző rájuk a könnyed, élénk, elegáns savérzet, gyümölcsös 

illataroma, a hordós érlelés nyomait nélkülöző illat- és ízvilág.  

3.  vörös  A vörösborok színe a halvány rubintól az erőteljesebb rubinon át 

a gránátvörösig sokféle árnyalatban jelenik meg, megőrizve a fajtára 

jellemző színt.  

A vörösborok egy része gyümölcsös: fiatalos, minimális tölgyfa 

és tannin aromával, azonnali fogyasztásra elkészítve, alacsony 

alkoholtartalommal, ezek legfőbb jellemzőjük a lágy, sima struktúra.  

A másik része közepesen telt, és testes vörösborok. piros és 

feketebogyós illataromájú, telt ízű, melyekben a tölgyfa íz, és a 

tannin nem uralkodó.  

Főbb jellemzőjük a gazdag ízvilág és a bársonyos struktúra.  

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-

termekleirasai - Tolna 
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24. TOKAJ 

Nem véletlen, hogy Tokaj lényegesen hosszabb részt kap jegyzetünkben, mint a többi borvidék. 

Célszerű itt és most is megjegyezni: számos remek borvidékünk van, de azokhoz hason lók vannak a 

világ más tájain is.  Tokaj a maga sajátos domborzatával, talajával, klímájával, szőlőfajtáival és 

potenciáljával a maga nemében egyedülálló, megismételhetetlen és utánozhatatlan. 

 

A régió klímája inkább hűvös, mint meleg, noha jó évjáratokban melegebb és hosszabb őszök 

jellemzik, mint a hasonló szélességi fokon elterülő többi magyar borvidéket. Alapvető földtani 

képződményei a vulkáni tufák és lávakőzetek. Talajai között a barna erdőtalaj dominál. Jellegzetes 

termőhelyei a meredek délre, délkeletre néző hegyoldalakon alakultak ki. 

A régióhoz egyetlen borvidék tartozik. 

 

35. kép  

Forrás: Tokaji Bormívelők Társasága www.tokajibormivelok.com 

24.1 FÖLDRAJZI HELYZET 

Természetes határát két folyó jelöli ki: nyugaton a Hernád völgye, keleten a Bodrog síksága. A 

szőlő- és bortermelés szempontjából sem elhanyagolható a természetes víztükrök jelenléte a 

borvidéken. Ezeknek folyamatos párolgása biztosítja azt a viszonylag állandó páratartalmat a 

levegőben, amely nélkül a speciális tokaji gombaflóra kifejlődése elképzelhetetlen lenne. 

A történeti Tokaj-Hegyalja az abaújszántói Sátor-hegytől húzódik Sátoraljaújhelyig, amely 

ugyancsak a fölötte emelkedő Sátor-hegyről kapta a nevét. A Tokaj-Eperjesi hegység és a magányos 

tokaji Kopasz-hegy észak felé a Sárosi (Szalánci)-hegységben folytatódik. 

24.2 KLÍMA 

Az Eperjes-Tokaji-hegység területe, mint a Kárpátok lábánál fekvő tipikus, északkeleti vidék, 

alapvetően hűvös éghajlatú. A hegység lábánál átlagosan +9-10C éves, +21C júliusi és -3C januári 

középhőmérsékletet mérnek. Ezen a klímazónán belül a terület kedvező déli-délkeleti fekvése, a vidék 

fölött észak-északnyugat felé magasodó hegylánc a Hegyalja számára különleges védettséget jelent, 

amely a szőlőtermő területeken a rendkívül kedvező mikroklíma kialakulásához is hozzájárul. 

http://www.tokajibormivelok.com/
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Az évi átlagos hőmérséklet-ingadozás 13C. Ez általában hosszú, napfényes nyárral és száraz, 

napfényes ősszel párosul. Előbbi különösen az erodált délies lejtőket sújtja, utóbbi a szőlő megbízható 

beérését, sőt aszúsodását biztosítja. A Hegyalja átlagos évi csapadékösszege 500-700 mm közé esik, 

jelentős kora-nyári maximummal. A párás időjárás kedvező a szőlő nemes rothadására, aszúsodására. 

A párásságot elősegíti a Bodrog és a Tisza erősen vízpárás mikroklímája és az a tény, hogy a Hegyalja 

viszonylag szélárnyékos terület. E két tényező valószínűleg jelentős szerepet játszik a speciális helyi 

gombaflóra kialakulásában és elterjedésében. 

24.3 ALAPKŐZET 

A Tokaj-Eperjesi-hegység vulkáni koszorújában a középső-felső miocén tűzhányó-tevékenység 

megannyi változatos kőzet- és formatípust hozott létre. A vulkáni kőzetek szinte teljes átmenete 

megtalálható itt, melyek elsősorban SiO2 tartalmukban különböznek: riolit, riodácittal, dácittal és 

andezittel együtt. A lávakőzetek mellett piroklasztitok – azaz szórt vulkáni törmelékek, vulkáni 

bombák, tufák – is nagy tömegben fordulnak elő. 

A vulkanizmussal egyidejűleg és azt követően a vulkán utóműködés számos fajtája hagyta ott 

nyomát Tokaj-Hegyalja vulkáni kőzetein. A feláramló hévizekkel jelentős mennyiségű alkália, - 

kálium és nátrium -, valamint nyomelemek egész sora vándorol a felszínre és gazdagítja a bontott 

vulkáni kőzetet. 

A déli hegységperemre sokkal később, a negyedidőszak során széles félkörben szélfútta lösz 

rakódott le. Ez első sorban a tokaji Kopasz-hegyre jellemző. 

24.4 TALAJ 

A jelenlegi talajtakaró a negyedidőszak során alakult ki. A meredek hegyoldalakon vékony a talaj, 

többnyire andezit törmelékkel kevert nehezen megmunkálható, a lapos völgyekben vályogos 

lejtőtörmelék, glaciális vályog, löszvályog képződött. A könnyen málló vulkáni kőzetüveg málladéka 

folyamatosan hozzákeveredik a ma is képződő talajhoz, annak nyomelem tartalmát gazdagítva. 

Legelterjedtebbnek, - s legjobbnak -, a vulkáni kőzetek málladékából keletkezett agyagos 

nyiroktalajt tartjuk. A nyirok elsősorban az andezit és a riolittufa mállásának terméke. A vizet nehezen 

szívja be, rossz permeabilitású. A Hegyalján ez adja a legerősebb, legtartalmasabb bort. Vörös színét a 

vashidroxid adja, a növekvő humusztartalomtól egyre sötétebbre válik. 

Ennél valamivel kisebb értékű talajként jellemezhetjük a löszből képződött “sárga földet”. Fajtái a 

lejtőtörmelékkel, kőzettörmelékkel, fosszilis talajjal kevert lejtőlösz és löszvályog, valamint a tokaji 

Kopasz-hegyen vagy az Olaszliszkától északra fekvő dombokon található homokos lösz. Jó 

vízgazdálkodású, jó vízáteresztő, alacsony mésztartalmú talajféleség. A lösz magában a hegységben és 

annak völgyeiben nem észlelhető, de a Tokaji hegy délkeleti részén még 405 méteres magasságban is 

megtalálható. 

Az erősen átkovásodott kőzetekből és horzsakőből keletkező kőpor, - tulajdonképpen mechanikai 

mállás révén létre jött váztalaj -, szerepel utolsóként a fő-talajtípusok sorában. A kőpor a fehér 

riolitnak, a horzsakőnek és a perlitnek finom szemcsés törmeléke. Kevéssé kötött, nem képlékeny, a 

vizet nem tárolja. Hőkapacitása rossz, ezért a szőlőtőke szárazságban hamar kisül belőle, télen kifagy.  

24.5 DOMBORZAT 

A Bodrog ártéri völgye után enyhén tagolt hegylábfelszín, majd tereplépcsőkkel tagolt 

hegységelőtéri lejtő fölött meredeken emelkednek ki a Tokaj-Eperjesi-hegység vulkáni kúpjai. A 

szőlőterületek a hegylánc keleti és déli hegységelőtéri lejtőin kúsznak fel, de valamikor teraszos 

műveléssel a meredek hegyoldalakat, sőt a Kopasz hegynek a tetejét is (!) megközelítették. 

Tokaj-Hegyalja szőlővel telepített területeinek mai domborzata erősen tagolt, völgyekkel, 

vízfolyásokkal sűrűn felszabdalt, alacsony középhegységet mutat.  

A borvidék területe potenciálisan 11149 hektár, mely a századok során több is volt és kevesebb is. 

Jelenleg hivatalosan 5658 ha a beültetett terület.  Nem valószínű, hogy a felmérések szerinti, minőségi 

bortermelésre alkalmas kataszteri I. osztályba tartozó 9829 hektár valaha is teljesen betelepítésre 

kerüljön. 
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Az egyetlen zárt borvidékünk, engedélyezett szőlőfajták: furmint, hárslevelű, sárga muskotály, 

kövérszőlő, zéta, kabar. 

 

36. kép  Disznókő Pincészet 

24.6 BORSTÍLUS 

Több mint tanulságos lenne Hegyalja történetét nagy vonalakban ismertetni. Ezt sem a könyv célja, 

sem terjedelme nem engedi. Pedig a XII. századi vallon betelepülés, ami még bizonyításra szorul, az 

olasz telepesek érkezése, a Rákócziak nyugodt birtokgyarapodási ideje (kb. 1600-1660), a ruszin és 

főleg a német betelepülés, a görög és rác kereskedőknek a XVIII. századtól lengyel zsidó 

kereskedőkkel történt kiegészülése stb. hatásukban a mai napig érezhető események voltak. 

löszvonulat. Híres lösztalajjal bíró fekvés a tarcali Szarvas dűlő. A lösz magában a hegységben és 

annak völgyeiben nem észlelhető, de a Tokaji hegy délkeleti részén még 405 méteres magasságban is 

megtalálható. 

Az erősen átkovásodott kőzetekből és horzsakőből keletkező kőpor, - tulajdonképpen mechanikai 

mállás révén létre jött váztalaj -, szerepel utolsóként a fő-talajtípusok sorában. A kőpor a fehér 

riolitnak, a horzsakőnek és a perlitnek finom szemcsés törmeléke. Kevéssé kötött, nem képlékeny, a 

vizet nem tárolja. Hő-kapacitása rossz, ezért a szőlőtőke szárazságban hamar kisül belőle, télen kifagy. 

Kőpor alkotja az erdőbényei Pereshegy, a Tolcsvai-hegy és a sátoraljaújhelyi Oremus-dűlő talaját. 

Tokaj-Hegyalja területe meredek morfológiája miatt egyike hazánk talajerózió által leginkább 

veszélyeztetett területeinek.  

A Bodrog ártéri völgye után enyhén tagolt hegylábfelszín, majd tereplépcsőkkel tagolt 

hegységelőtéri lejtő fölött meredeken emelkednek ki a Tokaj-Eperjesi-hegység vulkáni kúpjai. A 

szőlőterületek a hegylánc keleti és déli hegységelőtéri lejtőin kúsznak fel, de valamikor teraszos 

műveléssel a meredek hegyoldalakat, sőt a Kopasz hegynek a tetejét is (!) megközelítették. 

Tokaj-Hegyalja szőlővel telepített területeinek mai domborzata erősen tagolt, völgyekkel, 

vízfolyásokkal sűrűn felszabdalt, alacsony középhegységet mutat.  

Hagyományos termesztésére jellemző a lejtős terasz, az alacsony csapos bakművelés, a tányéros 

talajművelés, a "kétágúzás" (talajlazítási művelet) és a szénkéneges filoxéragyérítés. A nagyüzemi 

felújítás kapcsán sok ültetvény került a hegyoldalak lankás lábrészére, az ún. "szoknyaterületekre", 

amelyek a tavaszi és az őszi fagyoktól kevésbé védettek, és kisebb az esélye a jó termésnek. Az elmúlt 

évtized újonnan privatizált birtokain telepített szőlők ismét a lejtők magasabb részei felé kúsznak fel. 

Művelésmódjára ma az alacsony kordon, kiskertekben kopasz fejművelés a legjellemzőbb. 
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24.7 MI A BOTRITISZ CYNEREA? 

 

37. kép  

A szürkepenész, a botritisz egyik megjelenési formája a tenyészidő során különféle rothadások 

okozója lehet. Az érési periódus végén a szőlőbogyókon nemes penészként jelenik meg. Elősegíti a 

bogyó vízvesztését, tehát a cukor koncentrációját. Egyidejűleg a bogyó savakat is veszít, ami által egy 

kellemes savvilágú bor jöhet létre. Ezen felül a nemes penész sajátos ízek forrása. A boroknak 

jellegzetes kajszira, mazsolára és citrusfélékre emlékeztető íze van. Magas minőségű botritiszes  

bogyók csak teljes érésben lévő, magas cukortartalmú szőlő esetén születnek. A nyers, vagy nem 

egészséges  szőlőt megtámadó botritisz hatása egyértelműen negatív. 

24.8 HÁNY STÍLUSBAN ÉLVEZHETJÜK A TOKAJI BOROKAT? 

A borvidék borait különféle szerzők más és más módon csoportosítják, osztályozzák. Mi a Wine 

and Spirit Education Trust oktatásában szerzett sokéves tapasztalat alapján az egyszerű, mondhatni 

klasszikus felosztást követjük. 

 

A  Száraz, félszáraz borok   

A1 Friss, vagy rövid ideig érlelt, szárazra kierjesztett borok. Tartalmazhatnak némi maradékcukrot 

(a félédes kategóriáig). Többnyire acéltartályban készülnek, évjárattól függően 3-5 év alatt elkezdenek 

hanyatlani. Jó esetben nem az aszúszemek kiszedése után maradó, többnyire túlérett szemekből készül. 

Az igazán szép tokaji száraz borok – fajtától függetlenül – csak teljesen egészséges alapanyagból 

készülhetnek. 

A2, Érlelt száraz borok. Csekély hányaduk erjedése is fahordóban megy végbe, de valamennyi 

fahordóban érlelődik. Hosszú évekig eltarthatók palackban. Mivel e borokban a botritisz nem 

kívánatos, száraz és magasabb fekvésből kell szüretelni őket, (kb. 250 m) külön erre szánt 

ültetvényekből. Magas árfekvésű borok.  

A3, A szamorodni egy fürtválogatás. A német Beerenauslese-nek megfelelő minőség, de szárazra 

kierjesztve, finom oxidatív érleléssel. (Élesztő hártya alatt is készülhet, ekkor inkább reduktív jellegű). 

A szőlő alapanyag botritiszes szemeket is kell hogy tartalmazzon. Megtévesztésig hasonlít a francia 

Jura hegységben készített vin jaune-hoz.
3
 

 

B. Édes borok: 

B1, Szamorodni – édesen akkor készül, ha olyan magas a szőlő cukortartalma, hogy nem 

erjeszthető szárazra. Maradékcukra 2-3 puttonyos aszúnak felel meg, de ritkán még több is lehet. 2-3 

éves érlelést igényel, könnyed oxidativitás is jellemzi. Ez is lényegében fürtszelekció, a botritisz 

hatásának érezhetőnek kell lennie a bor aromatikájában. 

B2, Reduktív iskolázású édes borok. Jelenlegi ismereteink szerint nem hagyományos borfajták. A 

törvényi előírásoknak megfelelő módon készített aszúk mellett szükségszerűen jöttek létre. Az aszú 

                                                      
3
Élesztő hártya alatt érlelt, oxidatív jegyeket felmutató, fehérborhoz képest erős cserzőhatást mutató száraz bor 
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érleléshez ugyanis idő és tőke kell, ennek hiányában szükséges olyan borokat készíteni, amelyek egy –

másfél év után piacra vihetők. Cukortartalmuk általában 60 és 180 g/l  között van. Botritiszes 

bogyókat aszúhoz hasonló mennyiségben tartalmaznak. E boroknak is egyik fő ismérve az 

ásványosság, és a remek egyensúly. Egyes pincészetek csak acéltartályban készítik, mások már új 

hordóban erjesztik és érlelik őket. Ezek között a borok között az aszúk organoleptikai értékeit rendre 

meghaladó borokat lehet találni, mint pl. az 1999-es évjáratú Szepsy cuvée. Ez a bor szerintünk és 

mások szerint is, eddig minden idők legszebb tokaji borának tekinthető. 

 

B3, Aszúk  3 – 6 puttonyos minőségben és az aszúeszencia.  

A termékleírás tartalmazza az egyes borkategóriákra előírt minimális extrakt- és cukortartalmakat. 

B4, A tokaji essencia a különválogatott aszúszemek saját súlyától kipréselődött „must”-ja. 

Cukortartalma 450 és 800 g között lehet. Alkohol tartalma évek alatt éri el a 4-5 %-t. Ritkán válik 

kereskedelmi borrá. Kisebb pincészetek nem is gyűjtik külön. Legtöbbször az aszúk koncentrációjának 

emelésére használják. 

B5, Fordítás.  A tokaji aszú kipréselt törkölyére öntött must vagy újbor újraerjesztésével készül.  

B6, Máslás. Tokaji aszú seprőjére öntött must vagy bor újra erjesztésével készül. 

 

Kizárólag fehérbort adó borvidék. Száraz borai magas savtartalommal, összetett, jellegzetes 

illatokkal bírnak, sokszor kemények, de elegánsak. A nem túlérett, csak a teljes érésben, botritiszes 

bogyók nélkül szüretelt szőlő száraz bora nagy értékű, évtizedes potenciállal bír. 

Az édes borok a cukor- és extrakt tartalom függvényében a borélmény legmagasabb fokát tudják 

nyújtani. Az egyes dűlőválogatott borok a talajösszetételnek megfelelően más és más karaktert 

mutatnak. A késői szüretelésű édes borok az évjárattól függően több-kevesebb botritiszes szőlőt 

tartalmaznak. Az érlelt aszúboroknál ehhez - a mikro-oxidációnak köszönhetően - igazi mély ízjegyek- 

és érzetek is társulnak. 

24.9 AZ ASZÚ ISMERTETÉSE A BORÁSZATI TECHNIKA OLDALÁRÓL 

Az aszú olyan bor, amely a botritisz cinerea által megtámadott, töppedt szőlő mustjából, mikro-

oxidatív érleléssel készült, jelentős ki nem erjedt cukrot tartalmaz és készítése során magasabb alkohol 

tartalmú párlatot nem adtak hozzá. E hármas követelménynek ismereteink szerint a nemzetközi 

kereskedelemben más édes bor nem felel meg. 

Az aszúk technikai értelemben vett jellemzéséhez tartozik, hogy relatíve kevés kénessav 

felhasználásával készülnek (szabad kén tartalmuk alacsony). A töppedt bogyók nem kerülnek 

egyenesen préselésre, hanem először mustban vagy forrásban levő borban (murci), vagy kész 

újborban 16-36 óráig áztatják őket. Ez a kilúgozás a nagyfokú betöppedés miatt szükséges. (Ilyen 

koncentráció Hegyalján kívül nagyon kevés bortermő helyen érhető el. Ott viszont más feltételek 

hiányoznak, pl. botritisz.) Az alapborba áztatás előtt korábban az aszú szemeket, ügyelve a magsérülés 

elkerülésére, kíméletesen összezúzták. Ezt nevezték aszútészta készítésnek, melyet régen lábbal 

taposással, majd gumihengerek közti zúzással végeztek. Az utóbbi évtized tapasztalatai azt mutatták, 

hogy a bogyók feltárása nélkül is lehet kitűnő minőségű aszút készíteni.  

A töppedt szemek áztatása jelölhető meg, mint a Kárpát-medencében honos aszúkészítés elkülönítő 

diagnosztikai ismérve, azaz kritériuma. A mai napig is ezzel a módszerrel állítanak elő aszút a Balaton 

körüli borvidékeken és az ausztriai Burgenlandban (Rust). 

Az aszú erjedése néha hónapokig tart, ezt az időt több tényező befolyásolja, pl. a 

cukorkoncentráció, hőmérséklet. Az erjesztéshez a neves aszúkészítők nem szívesen alkalmaznak 

fajélesztőt, hanem a szőlőtőkén mindig jelen levő természetes élesztő törzsek (vadélesztők) 

segítségével indítják el a fermentációt. 
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Fontos kérdést kell érintenünk, a hordók használatát. Milyen hordót kell használni, hogy jó 

minőségű, tiszta ízű aszút kapjunk? 

Hegyalján sokat emlegetik a gönci hordót, melynek űrtartalma 136 liter. A múlt században ez a 

bormennyiség szolgált alapul az aszú koncentráció szabályozására. Ugyanis a 136 liter alapborba 

kellett 3-4-5-6 puttony (1 puttony kb. 27 liter) aszúszemet áztatni, hogy a fent említett aszú minőséget 

elérjék. Ma tetszés szerinti űrtartalmú hordókba kerül az aszú mustja, nem egy pincészetben acél 

tartályba. A kész aszú puttonyszámát (koncentrációját) pedig a forgalomba hozatal előtti hivatalos 

analitikai vizsgálat állapítja meg. 

24.10 MI HÁT A HORDÓ SZEREPE MA AZ ASZÚ KÉSZÍTÉSÉNÉL? 

A válaszadás előtt meg kell ismerkednünk egy jelentős problémával, amely a világ minden édes 

bor készítője számára ismert. Ez az édes borok újraerjedése. Ha a spontán erjedés valamilyen okból 

megállt (mert pl. az élesztők magasabb alkohol koncentrációt nem viselnek el), idővel az alkohol 

párolgásából adódóan az élesztősejtek aktiválódnak és a cukor felélésével jelentős beltartalmi érték-

csökkenést okozhatnak. Ismertek az un. kiegyenesedett aszúk, melyek odafigyelés hiánya miatt teljes 

cukormennyiségüket elveszítették. Ezek a száraz szamorodnihoz hasonló borok igen finomak, de az 

aszúkészítőknek komoly veszteséget jelentenek. 

Az újra erjedés megállítására több lehetőség van. A megindult borok elszállítása hő-sterilizálásra 

technikailag csak a nagy pincészetekben oldható meg. Az eljárás jelentős aromaveszteséggel is jár, 

ezért valójában minőségi boroknál ez ma már elképzelhetetlen.  A közép és kistermelők, de 

természetesen a nagy pincészetek is alkalmazhatják a megindult erjedésnek borpárlat hozzáadásával 

történő megállítását. Ezt az 1908-as, valamint a jelenleg érvényes magyar bortörvény szigorúan tiltja. 

Ma az egyetlen engedélyezett megoldás tehát a steril szűrés. 

Beszéljünk a hordó szerepéről kissé részletesebben. Évszázadokon át, mintegy a XX. század elejéig 

a hordók dongáinak alapanyagát hibátlan tölgyfa törzsekből hasítással nyerték. Ezeknek a szabályos 

növésű, egészséges fáknak rostszerkezete kellően tömörnek mondható, párhuzamos rostnyalábokból 

áll és a donga az előállítás során nem sérül. Ezzel szemben a fűrészelésnél igen gyakran vágnak át 

rostnyalábokat. A fűrészelt dongájú hordónál előfordul, hogy ereszt, külsején szivárgás jelenik meg. 

Ha a tokaji aszúkat csak hasításos eljárással készült dongákból álló hordóba teszik, az alkohol 

veszteség jelentősen csökkenthető. A kellően magas (minimum 13 v/v%) alkoholtartalomig erjesztett 

aszú ilyen hordóban történő két éves érlelése során csak elfogadható alkoholveszteséget szenved el. 

Tisztasággal és megfelelő kénezéssel a két éves, hordóban történő kötelező érlelés megoldható 

anélkül, hogy alkohol utánpótlásra lenne szükség. Az aszú végleges stabilizálása hidegen, steril 

szűréssel történik.  
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Sok forrásból lehet hallani és több szerző, köztük Balassa Iván is határozottan állítja, hogy a tokaji 

bort mindig hordójában adták el. Ezzel egybecseng, ami a XVII-XVIII. és XIX. század 

adókimutatásaiból megállapítható, nevezetesen hogy Hegyalján rendkívül sok hordó készült. A termett 

aszú mennyiség döntő része új hordókba került. Ez fokozott stabilitási biztonságot jelentett, de egyben 

bizonyos íz irányt is. 

A fűrészeléssel előállított hordódongák elterjedése idején bekövetkeztek nem kívánatos szemléleti 

és gyakorlati változások is. Ezeknek a hatását az aszúk minőségén lehetett érezni. Minderre a II. 

világháborút követő korszak termelési és kereskedelmi politikája tette fel a koronát. A keleti piac 

olyan mennyiségű „aszút” igényelt, amelyet csak tömegtermelési igénytelen eljárással és erőltetett 

oxidatív érleléssel lehetett előállítani. Összekeverték a legjobbat a leggyengébbel s egy hamis aszú 

ízképet alakítottak ki a fogyasztóban. Ezzel el is érkeztünk a tokaji aszú ismertetésének organoleptikai 

oldalához. 

24.11 AZ IGAZ ASZÚ 

Az érvényes bortörvény betartásával előállított aszúk kezdetben szükségszerűen üdék és 

gyümölcsösek, mert fiatalon kerültek palackozásra. Életük azonban a palackban zavartalanul 

folytatódik. Itt jegyezzük meg, hogy az aszúk számára törvényben előírt érlelési idő 3 év. Ebből 

legalább két év fahordóban a többi idő palackban telik el. Éppen a Disznókő pincészet fennállásának 

10. évfordulóján bemutatott aszú sorozat igazolta, hogy a kezdetben sauternes-i
4
 vagy más borvidéki 

stílusúnak kikiáltott aszú tíz év alatt megkapja mindazokat a szín-, illat- és ízjegyeket, amelyeket a 

hatvanas – hetvenes évjáratokban készült boroknál kellemesnek találtunk, de azoknak az aszúknak a 

hibái nélkül (pl. illó komponensek jelenléte). 

A jó aszú előállításának kulcsa a mikro-oxidáció elfogadása és megvalósítása. Igaz, ezzel nem lehet 

3–4 év alatt 10-20 évesnek tűnő aszúkat előállítani, mint a darabban tartással és a gyakori nyílt 

átfejtésekkel. Viszont a mikro-oxidáció (amely lényegében a hordó pórusain keresztül megy végbe) 

megadja azt az alapot, más szóval megindítja azt a folyamatot, amely a palackban fejeződik be. Ez a 

folyamat idővel egy tercier aromákban gazdag bort eredményez, amelyben a magas sav tartalom és az 

ásványosság egy semmi máshoz nem hasonlítható illat és ízvilággal ruházza fel Tokaj-Hegyalja édes 

borait. Ezeket reduktív aszúnak nevezni nagy tévedés. Hasonlítsa össze bárki a fejezet elején említett 

reduktív (de botritiszes!) édes borokat az aszúkkal. Mineralitásuk, magas cukor tartalmuk, botritisz 

adta íz jegyeik ellenére e borok sohasem téveszthetők össze az aszúkkal. Az aszúszemek magas 

töppedési foka, az e miatt szükséges áztatás és az oxidáció más körülményei éles vonalat húznak a két 

stílus közé. A primer aromák, azaz a gyümölcsösség az aszúkra csak három-öt éves korukig jellemző. 

Ezt követően lassú átfordulás történik. A pörkölési aromákig terjedően megjelennek a szárított, aszalt 

gyümölcsök és olajos magvak jegyei, de a karamellizáció karaktere is. Ez utóbbi folyamat a cukroknak 

savas közegben, hosszabb idő alatt végbemenő természetes változásából adódik.  

 

Milyen természeti tényezőkre vezethető vissza az az ízvilág, mely az „igaz” aszúknak sajátja? Első 

helyen áll a hegyaljai borok és kiváltképp az aszúk magas savtartalma. Köztudott, hogy a titrálható 

savak magas értéke nem egyenlő az erős savérzettel. Mivel az aszúk előállításánál mindig túlérett 

szőlővel kell számolnunk, jelentős almasav tartalom nem fenyeget. Hogy a sokszor rendkívül magas 

cukortartalom ne legyen zavaró, arről a savak gondoskodnak. (Ez az alapja a rajnai és moseli 

Trockenbeerenauslese-k 
5
szépségének is.) Vegyük azonban figyelembe, hogy az adstringencia 

legfinomabb formái nemcsak érett cserzőanyagoktól, hanem a szőlő által felvett ásványi anyagokból is 

származnak. Ezek érzékszerveinkben a savakkal szinergizmusban hatva, tökéletes ellensúlyt képeznek 

a magas cukortartalommal, helyesebben szólva az intenzív édességérzettel szemben. 

Az ásványi anyagok, melyek a hegyaljai talajban a növények számára igen könnyen felvehető 

formában vannak jelen – természetesen nemcsak íz közvetítők, de íz források is. Ezért lepődik meg a 

kóstoló, ha a nagy egalizálások korszakának elmúltával dűlőszelektált aszúkkal találkozik. Itt a terroir 

az aszúknak új és újabb arcát alakítja ki. Különösen érdekesek a lösz talajon termett (pl. Szerelmi 

dűlő) hárslevelű fajtából készült aszúk. Talán egy olyan férfihez hasonlíthatók, aki udvarol 

kedvesének. Gyengéd, de azért férfi marad.                                                                               

                                                      
4 Bordeaux azon területe, ahol természetes édes borok készülnek, fürtszelekcióval – ma még a világ legdrágább édes borai 

5 Töppedt, leggyakrabban botritiszes szemekből válogatott magas sav- és cukortartalmú édesbor 
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Kizárólag fehérbort adó borvidék. Száraz borai magas savtartalommal, összetett, jellegzetes 

illatokkal bírnak, sokszor kemények, de elegánsak. A nem túlérett, csak a teljes érésben, botritiszes 

bogyók nélkül szüretelt szőlő száraz bora nagy értékű, évtizedes potenciállal bír. 

Az édes borok a cukor- és extrakt tartalom függvényében a borélmény legmagasabb fokát tudják 

nyújtani. Az egyes dűlőválogatott borok a talajösszetételnek megfelelően más és más karaktert 

mutatnak. A késői szüretelésű édes borok az évjárattól függően több-kevesebb botritiszes szőlőt 

tartalmaznak. Az érlelt aszúboroknál ehhez - a mikro-oxidációnak köszönhetően - igazi mély ízjegyek- 

és érzetek is társulnak. 

 

24.12 A PINCÉK 

Hegyalján jellegzetesek a vulkáni tufába vájt, többnyire 4 - 5 m széles pinceágak, melyekben a 

tokaji édes bornak ma is mintegy 80 - 90 %-át érlelik. 9 - 11 fok C közötti, évszaktól függetlenül 

megtartott átlagos hőmérsékletükkel, falukon a Cladosporium cellare nevű penészgomba alkotta 

vastag fekete réteggel látványnak is egyedülállóak, még világviszonylatban is.  Az Európa szerte 

elterjedt, nagy fesztávú, téglaboltozattal épült és nem penészes falú pincékben erjesztett és érlelt 

kitűnő hegyaljai édes borokat kóstolva, nyitottnak tűnik a kérdés: mennyire feltétele egy jó minőségű 

aszú létrejöttének a hagyományos pince? 

24.13 TOKAJI ÉVJÁRATOK 

A világ legelismertebb, Angliában élő borkóstolója Michael Broadbent. A Christi’s árverési ház 

volt borászati igazgatója, abszolút tekintélyű borszakíró. Minden bizonnyal ő az, aki a világon a 

legtöbb borritkaságot megízlelte. Az általa kóstolt legrégebbi tokaji aszú 1648-as évjáratú. Leírása a 

borok életútját („tartózkodási helyeit”) is megadja! Kiemelkedőnek találta az 1790, 1811, 1889, 1906, 

1924, 1945, 1947 évjáratú borokat. E sorok írójának 1848-tól volt alkalma tokaji aszúkat kóstolni. 

Evidencia szintű ismeret, hogy a magas puttonyszámú aszúk és aszúesszenciák potenciálja 

évszázadokban érhető. 

A közkézen forgó évjárat táblázatokat úgy véljük szabad bizonyos kritikával fogadni. Lehet 

ugyanis, hogy már korábban is, de 1947 után biztosan csak azt az évjáratot tekinteték jónak, amely 

mennyiséget (is) hozott. Ebben az értelemben 1972. vagy 1993. mindenki számára elfogadott, feltétlen 

jó évjárat, mert nagy minőség is kísérte a mennyiséget. Viszont amióta a legjobb hegyaljai pincészetek 

alkalmazzák a radikális hozamkorlátozást, a reménytelennek tűnő évjáratokban (pl. 1997) is lehet kis 

mennyiségű, de kitűnő aszút készíteni. 

24.14 HEGYALJA UTÓBBI ÉVJÁRATAI 

2002 a nagy remények évjárata volt. Korai fakadást és egészen augusztusig rendkívül kedvező 

időjárást élvezhettünk. A szeptemberben beköszöntött esőzés kisebb-nagyobb megszakításokkal 

novemberig tartott. Az aszú minősége ezt megszenvedte. Ami bogyót a korai időszakban sikerült 

begyűjteni, az a korlátozott hozamú szőlőkben kitűnő minőséget adott. Az évjárat aszúi savviláguk 

tekintetében hasonlítanak az 1999-esre, testben, koncentrációban viszont annál lényegesen kevesebbet 

adnak. Az aszúk, szamorodnik ebből az évjáratból még mindig fejlődésük elején tartanak. 

2003 nagy évjárat, legkönnyebb 2000-hez hasonlítani. Meleg nyár, korai szüret. Talán több benne 

az izgalom, a savak is egy kicsivel szebbek, mint 2000-ben. Az aszúk szépen érnek, jobb pincéknél a 

fáradásnak semmi nyoma. Természetesen az érés még nem fejeződött be. Krémes struktúra, meleg 

ízvilág jellemzi a legtöbb bort. Az idő múlásával egyre többen gondoljuk azt, hogy az aszúk 

szempontjából kimagasló évjáratnak tekinthető. 

2004 hűvös esős nyárral, nyárutóval múlott el. A szüretidő kezdete elszomorító esőkkel telt, a vége 

ennél vigasztalóbb volt. Akik kivártak, szép borokat szűrtek. A borok savak tekintetében értékesek és 

nagyobb potenciált ígérnek. Kevés, de izgalmas aszúbor került palackba, már érdemes kóstolgatni 

őket. 

2005. Késői volt a fakadás és a nyár elején fennálló 3 hét késést a szép késő-ősz sem tudta behozni. 

Július-augusztus hűvösséggel telt el, az egész évi csapadék is ez időben érkezett. Az ősz eleje sem 

hozott igazi szép időt, csak október tett lehetővé komolyabb aszúérést. Így azért jó közepes évjáratról 
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beszélhetünk. A termés mennyisége átlagon aluli. A száraz boroknál számos tétel most kezdi csak 

elérni csúcsát, akinek van, érdemes még érni hagyni őket. A dűlős borok között többet is találtunk, 

melyeknek struktúrája és részben ízei is magas minőségű Chablisra emlékeztettek. Ezeknek a 

boroknak jól áll a csekélyebb alkoholtartalom, elegánsabb lesz a karakter. 

2006-os évjáratra is a tavaszi késés a jellemző. Ezt június közepén az időjárás kezdte behozni, de a 

nyár nem volt igazi. Ellenben szeptember nagy reményeket keltett, s ezt be is váltotta. Napos, meleg 

idő volt egészen október végéig.  A botritisz csak októberben kezdett megjelenni. A termés 

mennyisége csekély volt, a virágzás idején uralkodó kedvezőtlen időjárás miatt. Az évjárat borait 

(mint az egész országban) a savgazdagság jellemzi - de ez nem lépi túl a kívánatos határokat. Szépen 

fejlődnek. A száraz borok terén ilyen szép kínálattal még soha nem találkoztunk.  

2007-ről egyelőre jókat mondhatunk, bár természetesen a borok eltarthatósága még kérdéses. Tény, 

hogy a 2006-os borokhoz képest lassabban érő, lassabban kibontakozó tételek vannak, kiváltképp a 

száraz furmintok és hárslevelűk között. A borok egyensúlya kissé az alkohol felé billen, savkészletük 

elmarad a szokásostól. Ez némiképp teltebb karakter és melegebb ízvilág kialakulását teszi lehetővé. 

Az édes alapanyagok szintén jól alakulnak, sok botritisz és gazdag gyümölcsösség a legjellemzőbb. 

A 2008 szeptember elején hirtelen beköszöntő hideg, esős idő nem tett jót a szőlőnek. Sajnos a 

lisztharmat is erősen beleszólt az évjáratba, akárcsak a jég. Ettől az évjárattól a száraz boroknál 

borvidéki szintű nagy áttörésre nemigen lehetett számítani. November közepén derült csak ki: 2008 

édes boros évjárat lesz, sok és jó botritisz született a hosszantartó októberi-november eleji igen 

kiegyenlített meleget hozó időszakban. A már kóstolható száraz tételek között sok ígéretes van, 

karakterben talán 2005-re emlékeztet leginkább. Üde savak, jó tartás, sok ásványosság. 

2009 épp a fordítottját mutatja az előző évjáratnak. Viszonylag hűvös és csapadékos nyár után 

botritiszesedés szinte semmi nem volt. Száraz borokban jó és gazdag az alapanyag, sok tiszta ízű, 

szépsavú bor született, de édes bor nagyon kevés lesz. Egyszóval: 2009 a száraz borok éve Hegyalján. 

2010-ben a fakadás nagyon késői volt, viszont a május vége-június eleje hozott egy gyors indítást. 

A rengeteg eső miatt a legnagyobb gond a gombabetegségek terjedésének megállítása volt. 

Általánosságban elmondható, hogy n agyon karcsú, savhangsúlyos borok születtek – és ez alól Tokaj 

sem volt kivétel. Aszúszem viszont szépen termett, az édes borokban nagyobb a bizodalmunk… 

2011. igencsak jónak ígérkező évjárat. Sok és viszonylag egyenletes volt a meleg, kiegyenlített 

évjáratnak ígérkezett. Október elején az egyetlen gondot a szárazság okozta, nem indult be igazán az 

aszúsodás. Kevés is lett az édes bor, a szárazak szelíd savakt mutatnak. 

2012. augusztus végén a szárazság az Úr, hőség és kínlódó szőlőtőkék szerte a Kárpát-

medencében… 

 

Tokaj termelői ma már olyan nagy számban kínálnak különleges minőségű borokat, ami szinte 

lehetetlenné teszi a teljes felsorolást. Így a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány kitűnő termelő 

neve:Árvay, Béres, Szőlőbirtok, Gróf Degenfeld, Tokaj Hétszőlő, Disznókő, Szepsy István, Barta 

Pince, Demetervin, Kikelet – Berecz Stephanie, Holdvölgy, Dereszla, Andrássy Pincészet, Tokaj 

Nobilis, Bott Judit, Homonna Attila, Demeter Zoltán, Sauska Tokaj, Alana Pincészet, Pendits, Szent 

Benedek, Royal Tokaj, Lenkey Géza, Szent Tamás és mások. 

 

 

Részlet a hatályos termékleírásból: 

Tokaj (Tokaji)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

bortípusok:  

1. Eszencia  

2. Aszúeszencia  

3. Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos  

4. Szamorodni (száraz és édes)  

5. Fordítás (száraz és édes)  
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6. Máslás (száraz és édes)  

7. Késői szüretelésű bor  

8. Fehér bor  

 

Tokaji borkülönlegességek: Eszencia, Aszúeszencia, Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos, Szamorodni, 

Fordítás, Máslás 

II/1A. 

Analitika

i 

előírások 

Bortípus  

Minim

ális összes 

alkoholta

rtalom 

[%vol]  

Minim

ális összes 

savtartal

om [g/l]  

Tényle

ges 

alkoholta

rtalom  

[%vol]  

Összes 

cukortart

alom [g/l]  

Minim

ális 

cukorme

ntes 

extraktta

ralom 

[g/l]  

Maxi

mális 

illósav-

tartalom 

[g/l]  

Maxi

mális 

összes 

kénessavt

artalom 

[mg/l]  

1.  Eszen

cia  

27,75  8,0  1,2-

8,0  

min. 

450  

50  2,1  *  

2.  Aszú

eszencia  

16,62  6,0  min. 

6,0  

min. 

180  

45  2,1  *  

3.  Aszú  

6 

puttonyos  

18,53  6,0  min. 

9,0  

min. 

150  

40  2,1  *  

5 

puttonyos  

16,11  6,0  min. 

9,0  

min. 

120  

35  2,1  *  

4 

puttonyos  

14,31  6,0  min. 

9,0  

min. 

90  

30  2,1  *  

3 

puttonyos  

12,54  6,0  min. 

9,0  

min. 

60  

25  2,1  *  

4.  Szamorodni  

száraz  13,6  5,5  min. 

12,0  

max. 9  23  1,5  *  

édes  15,12  5,5  min. 

12,0  

min. 

45  

23  1,5  *  

5.  Fordítás  

száraz  12,0  6,0  min. 

9,0  

max. 9  23  1,5  *  

édes  12,0  6,0  min. 

9,0  

min. 

45  

23  1,5  *  

6.  Máslás  

száraz  12,0  6,0  min. 

9,0  

max. 9  23  1,5  *  

édes  12,0  6,0  min. 

9,0  

min. 

45  

23  1,5  *  

7.  Késői 

szüretelé

sű bor  

12,8  3,5  min. 

9,0  

*  22  2,0  *  

8.  Fehér  10,5  3,5  min. 

9,5  

*  19  1,08  *  

 

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők Bortípus  Érzékszervi jellemzők  

1.  Eszencia  Színe: világos aranysárgától a mély borostyán 

sárgáig.  

Illata: rendkívül koncentrált, gazdag botritiszzes szőlő 

mézes, aszalt gyümölcsös jegyeit az érlelés jellegéből 

származó aromák egészítik ki.  

Íze: sűrű, olajos textúrájú, komplex szinte 
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észrevehetetlen alkoholtartalommal, melyben a 

botritiszzes szőlőre jellemző mézes, aszalt gyümölcsös 

jegyek keverednek az érlelés során képződő ízekkel. 

Magas maradék cukor, élénk savakkal egyensúlyban.  

2.  Aszúeszencia  Színe: világos aranysárgától a mély borostyán 

sárgáig.  

Illata: a primer szőlőaromák (friss virágok, mézes 

jegyek), a borkülönlegességekre jellemző aszús 

(Botritiszz) jelleg kiegészül, az erjedés és érlelés során 

képződő szekunder (aszalt gyümölcsös) jegyekkel. E 

komplex ital az érlelés során változik.  

Íze: komplex, melyben a primer szőlőre jellemző 

virágos és mézes jegyek, valamint a botritiszzes szőlő 

gyümölcsös ízei keverednek az erjedés és érlelés során 

képződő ízekkel. Komplex íz összetételében gyakran 

kiemelkedő magas, természetes cukortartalom, 

mineralitással és aszalt gyümölcs jelllegge. Édes 

olajosság, finom savak.  

3.  Aszú (3)(4)(5)(6) 

puttonyos  

Színe: világos aranysárgától a mély borostyán 

sárgáig.  

Illata: a primer szőlőaromák (friss virágok, mézes 

jegyek), valamint az erjedés és érlelés során képződő 

szekunder (aszalt gyümölcsös) jegyek és az aszú 

(Botritiszz) jelleg komplex keveréke jellemzi, az adott 

bor korának megfelelő arányban.  

Íze: komplex, melyben a primer szőlőre jellemző 

virágos és mézes jegyek, valamint a botritiszzes szőlő 

gyümölcsös ízei keverednek az erjedés és érlelés során 

képződő ízekkel. Puttonyszám emelkedésével arányosan 

növekvő édes olajosság, finom savak.  

4.  Szamorodni  

száraz  Színe: világos aranysárgától a mély aranysárgáig.  

Illata: a botritiszzes szőlő aromái keverednek az 

érlelési jegyekkel.  

Íze, zamata: Komplex, melyben meghatározóak a 

botritiszzből származó ízek és zamatok. Élénk 

savtartalma ellenére sima struktúra, amit a hátyaélesztő 

alatti érlési ízek kialakulása egészít ki (pl. diós jelleg).  

édes  Színe: világos aranysárgától a mély aranysárgáig.  

Illata: a botritiszzes szőlő aromái keverednek az 

érlelési jegyekkel.  

Íze, zamata: komplex, melyben meghatározóak a 

botritiszzből származó mézes, gyümölcsös jegyek, 

valamint az érlelés során képződő aromák.  

5.  Fordítás  

száraz  Színe: zöldessárgától a mély aranysárgáig.  

Illata: a botritiszzes szőlő aromái keverednek az 

érlelési jegyekkel.  

Íze: komplex, melyben a botritiszzes szőlő enyhén 

mézes, gyümölcsös jegyei, valamint az érlelés során 

képződő aromák mellett a készítés eljárásának jellegéből 

adódóan az aszúszemek héjából származó magas 

cserzőanyag tartalom meghatározó sajátossága a bornak. 

Száraz bor.  
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édes  Színe: zöldessárgától a mély aranysárgáig.  

Illata: a botritiszzes szőlő aromái keverednek az 

érlelési jegyekkel.  

Íze: komplex, melyben a botritiszzes szőlő mézes, 

gyümölcsös jegyei, valamint az érlelés során képződő 

aromák mellett a készítés eljárásának jellegéből adódóan 

az aszúszemek héjából származó magas cserzőanyag 

tartalom meghatározó sajátossága a bornak. Édes bor.  

6.  Máslás  

száraz  Színe: zöldessárga, a világos aranysárgától a mély 

aranysárgáig.  

Illata: a botritiszzes szőlő aromái keverednek az 

érlelési jegyekkel.  

Íze, zamata: komplex, melyben a botritiszzes szőlő 

gyümölcsös jegyei, valamint az érlelés során képződő 

aromák mellett a készítés eljárásának jellegéből adódóan 

az aszúseprőből származó élesztős jegyek is meghatározó 

sajátosságai a bornak. Száraz bor.  

édes  Színe: zöldessárga, a világos aranysárgától a mély 

aranysárgáig.  

Illata: a botritiszzes szőlő aromái keverednek az 

érlelési jegyekkel. Íze, zamata: komplex, melyben a 

botritiszzes szőlő mézes, gyümölcsös jegyei, valamint az 

érlelés során képződő aromák mellett a készítés 

eljárásának jellegéből adódóan az aszúseprőből származó 

élesztős jegyek is meghatározó sajátosságai a bornak. 

Édes bor. 

 

7.  Késői szüretelésű bor  Színe: világos aranysárgától a mély aranysárgáig.  

Illata: az elsődleges szőlőaromák illatösszetevői 

keverednek a töppedt, időnként botritiszzes szőlő 

aromáival és az erjesztés, érlelés során keletkező 

illatkomponensekkel (virágos, gyümölcsös, fűszeres 

jegyek). Intenzív, változatos illatok.  

Íze: elsődleges szőlőaromák keverednek a töppedt, 

adott esetben a botritiszzes szőlő aromáival (friss, 

szárított gyümölcsös, mézes, virágos jegyek). Komplex, 

finom sav-cukor-alkohol egyensúly. Olajos textura.  

8.  Fehér bor  Színe: világos zöldessárga árnyalattól az 

aranysárgáig;  

Illata: üde, virágos, gyümölcsös, elsődleges 

szőlőaromákból származó illat, az erjesztés és érlelés 

által nyújtott másodlagos illatokkal.  

Íze: testes, a szőlő elsődleges friss aromái, az erjesztés 

és érlelés komplex, összetett aromajegyei. Élénk, kerek 

savak, gazdag, telt ízek.  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 

 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-

termekleirasai - Tokaj 
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25. ZALA (BALATONMELLÉKE) 

Ez a borvidékünk is méltatlanul veszett kissé a feledés homályába, a zalai borok évszázadokon 

keresztül meghatározói voltak a Kárpát-medence minőségi kínálatának 

A borvidékhez tartozó községek elszórtan találhatók a Zalai-dombság területén és a Keszthelyi-

hegység északnyugati lejtőin. 

Közigazgatásilag Zala megyéhez tartozik. Szőlőtermő községeit három körzetbe, a Csáfordi-, a 

Szentgyörgyvári- és a Mura-vidéki körzetekbe sorolják.  

Klímája kevéssé szélsőséges. Hőmérsékleti viszonyait tekintve a magyarországi átlagnál hűvösebb. 

A csapadék mennyisége országosan a legmagasabb, éves átlaga a Mura vidéken például közel 900 

mm. 

Leggyakrabban barna erdei talajokon és löszös vályogtalajokon terem a szőlő. 

Teljes területe 6079 ha, amelyből 4107 ha első osztályú. A rendelkezésre álló területnek mintegy 

egyharmada, 1531 ha van betelepítve szőlővel. 

Fehérszőlők-kékszőlők aránya: 394/127 ha. 

Egyértelműen fehérbort termő terület. A Balatonmelléke borvidék leggyakoribb szőlőfajtája az 

olaszrizling. Jelentős mennyiségű rizlingszilvánit, zöldveltelinit és chardonnay-t is találunk ezen a 

területen. Egyes termelőknél kiváló minőségben terem a szürkebarát, tramini is. A kékszőlővel 

beültetett területek nagysága mindössze 127 ha. 

Mindhárom körzetben a legjellemzőbb az illat gazdag nagytestű, telt, sokszor minerális jegyeket 

hordozó bor, időnként kevés maradék cukorral. Célszerű hosszabb ideig érlelni, kiváltképp azokat, 

melyek visszafogott terheléssel, érett alapanyagból készültek. Meghálálja a hosszabb pihentetést, 

elegáns íz jegyeik és teljes íz gazdagságuk általában 4-5 évesen fejlődik ki. 

A terület legnagyobb része lankás dombvidék. A dombok magját az egykori Pannon-tó homokos-

agyagos üledékei építik fel, rajtuk vékony, negyedidőszaki lösztakaróval. Az általános földtani 

felépítéstől valamennyire különbözik Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalaszántó vidéke, ahol a 

bortermő dűlők a Keszthelyi-hegység északi bazaltterületeire futnak fel. Felettük magasodik a Tátika 

vulkáni kúpja. 

Leggyakrabban barna erdei talajokon és löszös vályogtalajokon terem a szőlő. 

A szőlőtermelés ezen a vidéken a középkor óta oklevelekkel adatolható, de már a római kor 

kezdete előtt, a kelták is termeltek itt bort. A XIX. században a Balatonmelléke táj – tulajdonképpen 

Zala vármegye - egyike volt a legnagyobb mennyiségű és általában igen jó bort termő vidékeknek. A 

filoxéravész után ez a fejlett bortermelési kultúra eltűnni látszott, és helyüket a hatalmas méretekben 

megjelenő direkttermő fajták vették át (noah, delavare, otthello). Híres volt csemegeszőlő termelése 

(chasselas) és oltványtermesztése. A második világháború előtt a mai Balatonmelléki borvidék a 

Déldunántúli-Balatonmelléki borvidék része volt.  
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38. kép Bussay László 

A fiatal borvidék minőségi és mennyiségi potenciálja egyelőre jórészt ismeretlen a szakemberek és 

a fogyasztók körében. Ebben a régióban a minőségi árubor termelése még csak kialakulóban van. A 

kiemelkedő termelők közül feltétlenül meg kell említenünk a borvidék északi részén, Csáfordon 

szüretelő Vinum Veres Pincészetet, amelyik a karakteres savú, illat- és aroma gazdag fehérborok 

előállítása terén tett jelentős előrelépést. A modern időkben ők palackoztak először, a kilencvenes évek 

második felében pintes szőlőből szűrt bort. Kisebb mennyiségben szintén megtalálható a borvidéken a 

szerémi zöld, régi magyar fajta. A Balaton-felvidékkel kapcsolatban már említett Németh-pincészet 

„fő csapásiránya” is Zala felé irányul. Rendkívül széles fajtaválasztékuk és a sokszínűen 

megválogatott dűlők azt sejtetik, hogy még a kísérletezés korát élik, de eredményeiket egy-két év 

múlva az egész borvidék tudja majd hasznosítani. 

A borvidék legdélebbi szegélyén, Muraszemenye-Csörnyeföldén találjuk dr. Bussay László 

pincészetét, amelyik országos viszonylatban is kiemelkedő fehérborokat készít, egyelőre sajnos csak 

kisebb tételekben. A nagytestű, kerek-savú száraz borok mellett gyönyörű, maradékcukrot is megőrző, 

nagyformátumú, borok is készülnek itt, egy kicsit az innen „látótávolságnyira” elterülő szlovéniai 

Alsólendva borkészítési stílusa felé kacsintva.  Heimann Zoltánnal és Sz.Kis Lászlóval együtt a 

Kerkaborum márkanév alatt forgalomba kerülő boraik szintén magas minőséget képviselnek. 
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25.1 SZŐLŐHEGYI ÉPÍTÉSZET 

A zalai paraszti boronapincék egyre jobban fogyatkozó emlékei legszebben talán a megye déli 

határánál maradtak meg, Rédicsen, Murarátkán, a vörcsöki hegyen és a határ túlsó oldalán 

Szlovéniában, Alsólendva környékén. Műemléki védelmet kapott az Nagykáváson az utolsó 

boronapince, de tudomásunk szerint semmi sem védi az egyre jobban pusztuló nagykutasi szőlőhegy 

valamikor rendkívül látványos, zsúpfedeles boronapince-sorát. 

 

25.2 RÉSZLET A HATÁLYOS TERMÉKLEÍRÁSBÓL: 

Zala (Zalai)  

Eredet megjelölés vagy földrajzi jelzés: eredet megjelölés 

II. A BOROK LEÍRÁSA  
II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor  

Bortípusok: fehér, rozé, vörös, siller  

II/1A. 

Analitikai 

előírások 

Bortípus  

Minimál

is tényleges 

alkoholtarta

lom [%vol]  

Minimál

is összes 

alkoholtarta

lom [%vol]  

Minimál

is összes 

savtartalom 

[g/l]  

Minimál

is 

cukormente

s 

extrakttarta

lom [g/l]  

Maximá

lis illósav-

tartalom 

[g/l]  

Összes 

cukortartal

om [g/l]  

Maximá

lis 

kénessav-

tartalom 

[mg/l]  

1.  fehér  9,0  9,0  4,5  19  1,08  *  *  

2.  rozé  9,0  9,0  4,5  19  1,08  *  *  

3.  vörös  9,0  9,0  4,5  20  1,2  *  *  

4.  siller  9,0  9,0  4,5  19  1,2  *  *  

 

II/1B. Érzékszervi jellemzők bortípus  érzékszervi jellemzők  

1.  fehér  Friss, száraz, könnyű fehérborok: Zöld-fehér, halvány 

szalmasárga színű, könnyed, élénk fehérborok. Karcsú, de 

többnyire karakteresen élénk savtartalommal rendelkeznek. A 

hagyományos hordós érlelés, ászkolás gyakran feltűnik, de a borok 

frissességét ez nem csökkenti. Utóízük közepesen hosszú, a 

fajtajegyek általában jól felismerhetők.  

Egyszerű, könnyen értelmezhető és könnyen fogyasztható 

borok, melyek fiatalon kerülnek a piacra, bár az 1-2 éves érlelést is 

minőség vesztés nélkül viselik el.  

Az illatos fajták boraiban elegáns, inkább visszafogott a fajtára 

jellemző illat, viszont savszerkezetük révén üdék, frissek és jól 

eltarthatók.  

Komplex, teltebb, érlelt fehér borok: Zöldes-sárga, szalmasárga 

színű borok, gyakran ászkolt és csak ritkán új tölgyfás érlelési 

karakterrel. A komplexitás elemei a határozott, szőlőből származó 

fajta karakter, az élénk és markáns savtartalom, a kevésbé sós, de 

jellegzetes minerális íz, valamint az érlelés során kialakuló illat és 

íz jegyek. A harmónia kialakulásában időnként kevés 

maradékcukor is szerepet kap.  

Illatban, ízben gyakori aromák a fehér húsú gyümölcsök, a 

citrusfélék.  

Érlelést követően elegáns íz jegyeik és teljes íz gazdagságuk 3 

– 4 évesen fejlődik ki. Különleges pincetechnika nélkül is lehet 

nagy borokat készíteni.  

2.  rozé  Változatos színvilággal jelennek meg. Halvány rózsaszín, lazac, 

hagymahéj, kettévágott eper, mélyebb árnyalatú korall és 

cseresznye változatok is készülnek. Illatuk intenzív és kifejezetten 

gyümölcsös (meggy, cseresznye, szeder, ribizli, szilva). Élénk, de 
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nem bántó savtartalmuk révén frissek, üdék. Íz világuk, nem 

magas alkoholtartalom mellett, szőlős, gyümölcsös, könnyed. 

Cserzőanyag tartalmuk a technológiától függ, de általában szelíd, 

inkább diszkrét, mint hangsúlyos.  

3.  vörös  Üde, gyümölcsös vörösborok: Színük halvány rubin, rubin, 

mély rubin, gyakran lilás árnyalatokkal kiegészülve. Illatuk, 

aromájuk egyszerű, gyümölcsös (meggyes, cseresznyés, szilvás), 

fiatalos, ritkábban fűszerekre emlékeztető. Csak alkalmanként 

egészül ki az ászkolásból származó ízekkel. Tanninjaik inkább 

még érdesek, de mennyiségük visszafogott. Többnyire almasav 

bontás nélkül, élénk savtartalommal rendelkeznek. Azonnali 

fogyasztásra, alacsony alkoholtartalommal készülnek, de az 1- 2 

éves érlelést is jól viselik.  

Közepesen telt, testes és érlelt vörösborok: Színük halvány 

rubin, rubin, mély rubin, vagy egészen mély, gránát vörös. Telt, 

összetett ízűek, melyben a szőlőfajtából származó gyümölcs jelleg 

meghatározó. A részleges vagy teljes almasav bontást követően, 

többségében a savérzet karakteres, de finom és harmonikus. A 

cserzőanyagok érettek és érleltek, mennyiségük csak ritkán 

domináns. Általában fahordós érlelésű borok, melyekben  

 

További részletek az alábbi weboldalon érhetők el: 
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai - 

Zala, Balatonmelléki 

 

Az eredet megjelöléssel rendelkező borokat adó borvidékek mellett találunk olyan nagyobb, több 

borvidékre – esetenként több régióra is – kiterjedő termékleírásokat, melyek a korábbi tájbor 

kategóriába tartozó, kevésbé szigorú szabályozás mellett született borokra vonatkoznak. Ezek a 

következők: 

 

Balaton 

Balatonmelléki 

Duna 

Dunántúl 

Duna-Tisza közi 

Felső Magyarország 

Pannon 

Zemplén 

 

Az ide tartozó termőhelyek, borok és borászati eljárások, akárcsak a kötelező analitikai értékek és 

érzékszervi leírások a  http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-

felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-

jelzesek-termekleirasai - címszó alatt találhatók az interneten. 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-oltalom-alatt-allo-eredetmegjelolesek-es-foldrajzi-jelzesek-termekleirasai
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