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1. BEVEZETÉS 

Régóta szokás bizonyos termékeket származási helyük alapján megkülönböztetni. Különösen igaz ez 

az élelmiszerekre, elsősorban a borokra. Utóbbi esetben a minőséget is sokan párosítják a termőhellyel 

– hányszor hallani büszke termelőktől vagy borkedvelőktől, hogy egy adott vidéken készítik a világ 

legjobb borát. 

Amennyiben a termék minőségét összefüggésbe lehet hozni eredetével, és amennyiben ezt a 

fogyasztó is megteszi, akkor mindez hosszú távon oda vezet, hogy a kínálati oldal egyes szereplői 

visszaélnek a földrajzi árujelző által adott lehetőségekkel. Így olyan helyzet állhat elő, amikor egy, a 

piacon jól csengő földrajzi nevet egyesek viszonylag alacsony minőségű termékük szokásosnál 

magasabb áron történő eladására használnak fel (ki). 

E gondolatmenet szerint továbbhaladva logikusan adódik az igény egyes földrajzi eredetet jelző 

nevek oltalmára. Ezzel kapcsolatban azonban számos kérdés felmerül: kinek a kezdeményezésére, 

kinek az irányításával, szervezésével és közreműködésével, milyen eszközök igénybevételével, 

valamint kinek a finanszírozásával történjen ez stb. A borászati irodalom és szakmai közvélemény 

többé-kevésbé egyetért abban, hogy a szőlő termőhelye befolyással van a bor minőségére. 

Láthatjuk tehát, hogy a bor eredetvédelme egy komplex terület, amelyet minél teljesebb megértése 

érdekében jogi, közgazdasági és szőlészeti-borászati oldalról is célszerű vizsgálni. Mindenekelőtt 

azonban érdemes tisztázni néhány alapfogalmat, elkerülendő, hogy az egyes elemek megismerése 

során tévhitek és definíciós zavarok gátolják meg az elmélet minél tisztább megértését. 

A termőhely borminőségre gyakorolt hatásának jelentőségét eltérően értékeli a szakma. Ezért a bor 

eredetvédelmének tárgyalását célszerű a termőhely fogalmának és a bor életében játszott szerepének 

tisztázásával kezdeni. Ezt követi az eredetvédelem közgazdasági tartalmának bemutatása. A jogi oldal 

az elmélet gyakorlati megjelenésének kereteit határozza meg, ennek ismerete elengedhetetlen az 

eredetvédelem gyakorlatának megértéséhez. Az egyes országok eredetvédelmi rendszereinek 

tárgyalásakor nagy hangsúlyt kap az átalakulóban lévő magyarországi eredetvédelmi rendszer. 

E logika mentén az alapvető szőlészeti-borászati jelenségből kiindulva ismerhetjük meg az 

eredetvédelem szakmai tartalmát, közgazdasági értelmét, jelenlétét a jogrendszerben, valamint 

megvalósulását a gyakorlatban. 



 

2. ALAPFOGALMAK 

Ebben a fejezetben az eredetvédelem elméletének megértéséhez szükséges alapfogalmakat tisztázzuk, 

így az eredetvédelem fogalmának meghatározására is kísérletet teszünk. 

2.1 FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK 

Az eredetvédelem jelentőségének megértéséhez először is a földrajzi árujelzők jelentőségét kell 

megértenünk. 

Mint azt e dolgozat bevezető soraiban említettük, egyes termékeket nagyon régóta szokás 

származási helyük nyomán elnevezni. Így a földrajzi nevek, földrajzi megjelölések a védjegyekhez és 

a kereskedelmi nevekhez (márkákhoz) hasonlóan egyben árujelzővé is váltak. 

A földrajzi árujelzőkön azok a kifejezések, melyek egy földrajzi névből, vagy pedig egy 

földrajzi névből és hozzá kapcsolt valamilyen kifejezésből állnak, és amelyek egy olyan termék 

jelölésére használatosak, amelynek minőségét, hírnevét vagy egyéb jellemzőit kizárólag vagy 

alapvetően a földrajzi eredet határozza meg. (1) 

A földrajzi árujelzők a legtöbb esetben egy földrajzi névvel azonosak (pl. Rioja), de tartalmazhatnak 

valamilyen más szót is, például egy fajtanevet (Cabernet d’Anjou), vagy a bor színére történő utalást 

(Rosso di Montalcino). 

2.2 FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK ÉS MÁRKÁK 

A jog által védett földrajzi árujelzők, ugyan sok tekintetben hasonlítanak a márkákhoz, mégsem azok. 

A földrajzi árujelzőknek Tattay (2001) nyomán három olyan fontos jellemzőjét adhatjuk meg, 

amelyben különböznek a márkanevektől. 

Az első ilyen tulajdonságuk, hogy a rájuk irányuló jog mindig kollektív jogosultságot testesít meg, 

azaz bárki (bármilyen természetes vagy jogi személy) használhatja őket, amennyiben megfelel az 

előzetesen lefektetett szabályoknak. 

A földrajzi árujelzők és a márkák közötti másik különbség az, hogy a márkákkal szemben előbbiek 

szigorúan helyhez kötöttek, mégpedig ahhoz a földrajzi helyhez, amelynek nevét viselik. 

A legfontosabb különbség azonban a márkák és a földrajzi árujelzők között, hogy az utóbbiak 

(elsősorban helyhez kötöttségükből fakadóan) nem forgalomképesek, azaz nem elidegeníthetőek, nem 

adhatók ki rájuk licenszek, és franchise-rendszerekbe sem vonhatóak be. 

2.3 AZ EREDETVÉDELEM FOGALMA 

Botos (1991) szerint az eredetvédelem kimerül egy egyszeri aktusban (pl. ha a végterméket a fajta 

vagy a termőhely után helyesen nevezik meg, vagy ha a termőhelynek megfelelő technológiát 

alkalmaznak), és nem egy ismétlődő folyamat. Ezen implicit definíció, bár rávilágít az eredetvédelem 

egy-egy kitüntetett aspektusára, nem ragadja meg eléggé a jelenség lényegét. Ahhoz a földrajzi 

árujelzők előbb bevezetett fogalmából kell kiindulni. Ennek megfelelően: 



 

Az eredetvédelem törekvés a földrajzi árujelzők olyan használatára, amely biztosítja azok 

értékének megőrzését, ideértve a használat szabályrendszerének kialakítását, betartását és 

betartatását. (2) 

Ebből a definícióból egyenesen következik, hogy az eredetvédelem egy olyan tevékenység, amelyet 

a földrajzi árujelzők tulajdonosai folytatnak, tulajdonuk (értékének) megvédésének érdekében. Így 

ebben a definícióban benne foglaltatik az eredetvédelem legfontosabb feltétele: a földrajzi árujelző 

tulajdonosainak részvétele. Másképp fogalmazva: nincs eredetvédelem termelői akarat nélkül. 

E meghatározásnak egy fontos elemét képezi a használat szabályrendszerének betartatása, amely az 

eredetvédelem jogi oldalára, a földrajzi árujelzők oltalmára összpontosít. 

A 2. meghatározás azonban, bár megragadja az eredetvédelem lényegét, a későbbi vizsgálataink 

lefolytatásához nem bizonyul elég részletesnek. Az ötödik fejezetben ugyanis az eredetvédelem egyes 

országokban intézményesült formáit, azaz az érintett országok eredetvédelmi rendszereit fogjuk 

vizsgálni. Botos (1991) és Gál (2003) nyomán megállapítható, hogy: 

Az eredetvédelmi rendszer egy olyan gazdasági-jogi szabályozó rendszer, amely előre 

meghatározott feltételek mellett, különböző nyilvántartási, minősítési, és ellenőrzési rendszereken 

keresztül garantálja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek földrajzi és technológiai eredetét, 

illetve minőségét. (3) 

Ebből a meghatározásból egyértelműen következik, hogy egy eredetvédelmi rendszernek vannak 

bizonyos kötelező elemei, amelyeket a 6. fejelezetben tárgyalunk részletesen. 



 

3. A TERMŐHELY ÉS A BOR KAPCSOLATA 

Ebben a fejezetben sorra vesszük azokat a tényezőket, amelyek ismertee elengedhetetlen ahhoz, hogy 

a borok eredetvédelmének lényegét megértsük. Először kitérünk a borok értékelésének legfontosabb 

aspektusára: tisztázzuk és értelmezzük a borminőség fogalmát. Ezután a borok és származási helyük 

viszonyát elemezzük. 

3.1 A BORMINŐSÉG 

Az alábbiakban sokszor több alkalommal is hivatkozni fogunk a borminőségre, ezért érdemes 

tisztázni, hogy mit értünk alatta, és milyen tényezők hatnak rá. Jelen jegyzetben a borminőségnek a 

szakmában közszájon forgó, az olasz A. Amati professzornak tulajdonított meghatározását használjuk. 

 

1. kép A borminőség két dimenziója 

A borminőség azon analitikai és érzékszervi tulajdonságok összessége, amelyek 

egészségügyi és a hedonisztikus élvezetek szempontjából a fogyasztók számára elfogadhatóak. (4) 

A borminőség ebben az értelemben tehát nem csupán egy elvi minőségi skálán mért érték, hanem 

magában foglalja a bor karakterét is. A borminőség fogalmának e kétdimenziós természetét 

szemlélteti az 1. ábra. 

3.2 A BOR MINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A bor egy komplex ital, amelynek minőségét számos tényező befolyásolja, és előfordulhat, hogy 

adott esetben egy-egy kisebb jelentőségűnek tartott faktor hatása a döntő. E tényezőket Gál (2006) 

nyomán alapvetően négy csoportba sorolhatjuk be: 

 
minőségi 

szint 

borkarakter 



 

Az első tényező a termőhely, vagyis a bor alapanyagát adó szőlőültetvény területének klimatikus, 

fiziografikus, edafikus és biotikus jellemzői: az éghajlat, a domborzat, a talaj és a területen élő fajok 

populációi. A termőhelyi tényezőkre az ember (vagyis a szőlész, a borász) viszonylag kevés 

befolyással bír azon túl, hogy ő választja meg az ültetvény helyét. Ezért ez a döntés kulcsfontosságú. 

A termőhely jellemzőit a következő pontban tárgyaljuk részletesen. 

A második tényező az évjárat, amely alatt az adott év időjárását értjük. Ez egy adottnak tekinthető 

tényező, az időjárást tudatosan, szándékaink szerint, gazdasági érdekeinknek megfelelően alakítani 

nem áll módunkban megváltoztatni. Egy rosszabb évjárat negatív hatásainak tompítása azonban 

lehetséges: amint azt az elmúlt évek hazai kutatásai (lásd: Barócsi, 2006, valamint Gál, 2006) 

mutatják, azok legalábbis részben kiküszöbölhetőek az ültetvény termésének korlátozásával (amely 

már technológiai kérdés). 

A harmadik tényező a szőlőültetvény fajtája. Ezt egyrészt tekinthetjük abszolút emberi választás 

kérdésének, mert egy ültetvényt gyakorlatilag bármikor át lehet oltani. Ugyanakkor azt, hogy egy adott 

fajta milyen minőségű termést ad, erősen befolyásolhatja a termőhely. Vannak fajták, amelyek sehol 

sem adnak nagy minőséget, vannak fajták, amelyek csak bizonyos helyeken, és vannak fajták, amelyek 

szinte bárhol (ezek többsége ún. világfajta
1
). 

A negyedik tényező az alkalmazott szőlészeti és borászati technológia, ez teljes mértékben emberi 

döntések függvénye. A többi három tényező közül az ember szabadon választhatja meg a bor alapjául 

szolgáló szőlő termőhelyét és fajtáját, ám e választás később hosszú távú következményekkel bír. 

3.3 A TERMŐHELY HATÁSA A BOR MINŐSÉGÉRE 

3.3.1 A termőhely fogalma 

Mielőtt részletesebben foglalkoznánk a termőhellyel és annak a bor minőségére gyakorolt hatásaival, 

tisztázni kell, hogy mi tartozik bele a termőhely fogalmába, és mi nem. 

A hazai és a nemzetközi irodalomban is gyakran esik szó napjainkban a terroirról – e jegyzetben is 

részletesen tárgyaljuk ezt a fogalmat, a 7. fejezetben – azonban a terroir, illetve a termőhely fogalmát 

illetően sokáig nem volt konszenzus
2
. Itt mást és mást értünk termőhelyen és terroiron: a termőhelyet 

mintegy a terroir részeként írtuk le az előző pontban, amikor négy természeti tényezőt emeltünk ki. A 

terroirnak a francia eredetvédelmi rendszernél bemutatandó fogalmában
3
 pedig benne foglaltatnak az 

emberi tényezők is. 

                                                      
1
 A világfajtaság kritériumait termelői és kóstoló tapasztalatok nyomán Mészáros, Rohály és Nagymarosy (2004) a 

következőképpen állapította meg: az adott fajta nagy mennyiségben, állandóan, legalább közepesen jó minőségben és 

gazdaságosan teremjen bárhol. Értelemszerűen a világfajták kiterjedt alkalmazása maga után vonja a borok 

uniformalizálódását is. 
2
 Ezt mi sem jellemzi jobban, mint hogy az angolszász sajtótermékek a terroirt gyakran fordítják (félre) „soil”-nak, azaz 

talajnak. Ennek oka feltételezhetően az lehet, hogy az angolszász bormédia dominánsan olyan borvidékekkel foglalkozik, 

melyek közt valóban a talajok közti eltérések jelentik a főbb különbségeket. 
3
 Lásd. még OIV VITI 333/2010 sz. határozata. 



 

A termőhely kifejezés alatt jelen dolgozatban a bor alapjául szolgáló szőlő termesztési 

területét értjük, ideértve annak a szőlő minőségére befolyással bíró állandó természeti tényezőit is. 

(5) 

3.3.2 A termőhely elemei 

Az előző pontban, a borminőségre ható tényezők elemzésekor a termőhely négy elemét különböztettük 

meg: 

Klimatikus viszonyok. Ide tartozik az adott terület az éghajlata
4
; sokéves fény-, hő- és 

csapadékviszonyok. Ezek különböző szinteken értelmezhetők: általában a borrégiós, borvidéki szint 

szokott lenni a legtágabb keret, de ezek a viszonyok vizsgálhatóak egy-egy településre, vagy egy még 

kisebb területre: egy dűlőre vagy egy parcellára bontva is. Ennek megfelelően beszélhetünk különböző 

szintű klímákról
5
. Amennyiben az értelmezési keretünk egy dűlő vagy egy parcella, mikroklímáról 

beszélünk: ez az egyes dűlők/parcellák sajátos, közvetlenül a földfelszín feletti légtérben észlelhető 

éghajlati viszonyait jelenti, amelyeket nagyban befolyásolnak a fiziografikus tényezők. Egy változatos 

domborzatú borvidéken sok kicsi, eltérő mikroklímájú terület található meg. A szőlőnövény 

érzékenyen reagál a mikroklíma-viszonyokra. 

A fiziografikus viszonyok a domborzati viszonyokat (az ültetvény tengerszint feletti magassága, a 

hegyoldal égtáji kitettsége és lejtési szöge), valamint a földrajzi szélességet jelentik. Ide tartoznak még 

az adott terület közelében fekvő nagy vízfelületek (folyók, tavak, tenger), illetve erdők. Ezek mind 

hatással vannak a termőhely klimatikus tényezőire. 

Edafikus viszonyok alatt az adott terület talaját értjük. A talaj a szőlőnövény közvetlen működésére 

is hatással van, de hatása adott esetben akár közvetlenül is tetten érhető a bor ízében. 

Biotikus viszonyok alatt a szőlőültetvény és környezetének flóráját és faunáját értjük. Gondoljunk 

például a szőlő kártevőire, vagy a nemesrothadást is okozó Botrytis cinerea-ra. 

Az egyes tényezők eltérő fontossággal bírnak a különböző borvidékeken. Königer és munkatársai 

(2003) elemzése azt mutatja, hogy míg a déli borvidékeken elsősorban a talajadottságok, az északi 

borvidékeken pedig a fiziografikai tényezők, azon belül is a domborzat (és annak a klímára gyakorolt) 

hatása a legfontosabb. 

A termőhely egyik fontos jellemzője, egyszersmind a borra gyakorolt hatásának egyik fontos 

tényezője a vízháztartása. Egyes szerzők e hatást tekintik a legfontosabbnak, kiemelve, hogy a víz 

határozza meg a termésnek mind a mennyiségét, mind pedig a minőségét. Crespy (2003) érvelése 

szerint a szőlőnövény működése és így termése is három tényező, a légkör (a fiziografikus tényezők 

által meghatározott klimatikus viszonyok), a talaj és magának a növény működésének függvénye. A 

légkör szerepe kettős: egyszerre látja el a rendszert vízzel (csapadék formájában), és von is el tőle (a 

                                                      
4
 Az éghajlatot Bényei és munkatársai (1999) meghatározása szerint az éghajlat az időjárások összege egy adott helyen, az 

ottani időjárások rendszere, és egyben kerete. 
5
 Seguin (2003) szerint helyi vagy mezoklímáról 1-10 kilométeres, mikroklímáról pedig 10-100 méteres léptékben 

beszélhetünk. 



 

szőlőnövény párologtatása formájában). A talaj mint vízforrás jelenik meg ebben az értelmezésben. 

Crespy állításaival van Leeuwen és munkatársai (2004) kutatásának eredményei is összhangban 

állnak
6
. 

3.3.3 A termőhely és a többi, minőséget meghatározó tényező viszonya 

Mint azt az előző alfejezetben is láttuk, a termőhely mellet más tényezők is hatással bírnak a 

borminőségre. A négy faktor közti súlyozás a termelő döntése, tulajdonképpen nem más az, mint 

filozófiájának megjelenése a gyakorlatban. 

Bár szerepe adott esetben meghatározó lehet, a termőhely csak egy a bor minőségére ható négy 

tényező közül, melyek között egyébként, pont az előzőek miatt, általános értelemben nem érdemes 

rangsort felállítani. Általánosságban véve nem mondhatjuk, hogy nagymértékben a termőhely 

határozza meg a borok minőségét, de kijelenthetjük: vannak olyan borok, amelyek minőségére nagy 

hatást gyakorol a termőhelyük. Esetükben értelmet nyer a termőhelyre való utalás a különböző tételek 

közti ízbeli eltérés okának keresésekor. 

A borok különbözőségének oka lehet a termőhelyi adottságok eltérése, a szőlőfajta, az alkalmazott 

technológiák közti különbség, vagy az évjárat hatása. Az évjáratra az ember nem, vagy csak hosszú 

távon, és akkor sem szándékoltan bír befolyással, ellenben a fajta-jellegre (a fajtaválasztással) és a 

technológiára igen: ám ez utóbbiak reprodukálhatóak. Ezért kijelenthetjük – az eredetvédelem 

elméletének és gyakorlatának vizsgálata fontos is leszögeznünk –, hogy bár a borok változatosságát 

nem kizárólag a termőhelyi különbségek biztosíthatják, az ember által tervezhető tényezők közül 

egyedül azok reprodukálhatatlanok. 

3.4 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit nevezünk földrajzi árujelzőnek? 

2. Miben különböznek a földrajzi árujelzők a márkáktól? 

3. Mi az eredetvédelem fogalma? 

4. Mi az eredetvédelmi rendszer fogalma? 

5. Mi a borminőség? 

6. A borminőségnek hány dimenzióját tudjuk megkülönböztetni? 

7. Melyek a bor minőségére ható legfontosabb tényezőcsoportok? 

8. Mik a termőhely legfőbb elemei? 

9. Milyen módokon fejeződhet ki a gyakorlatban a termőhely hatása a borminőségre? 

10. Miért lehet különleges a termőhely hatása a borminőségre? 
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 „It is likely that the effects of climate and soil on fruit quality are mediated through their influence on vine water status.” 

(van Leeuwen és munkatársai, 2004:207) 



 

4. EGY KÖZGAZDASÁGI MAGYARÁZAT 

Az alábbiakban áttekintjük, hogy a közgazdasági elmélet milyen megközelítésből vizsgálja a földrajzi 

árujelzők, az eredetvédelem, valamint a földrajzi árujelzőt viselő borok tulajdonságait. 

Bár a kifejezetten a földrajzi árujelzőkről szóló közgazdasági irodalom nem nagy, számos hasznos 

és fontos elméleti megfontolás szűrhető le az információ közgazdaságtanának, a közösségi választások 

elméletének, valamint a piacszerkezetek néhány eredményéből. 

Elemzésünk kiinduló feltevései (melyek az eredetvédelem jogi és szőlészeti-borászati szakmai 

sajátosságaiból adódnak): 

- a földrajzi árujelzőt viselő borok tulajdonságai vagy hírneve kizárólag vagy alapvetően 

földrajzi eredetükhöz kötődik, 

- e borok valamilyen szempontból különböznek a máshonnan származó boroktól, 

- a földrajzi árujelzők mögött minden esetben teljes eredetvédelmi rendszer áll. 

4.1 AZ INFORMÁCIÓS ASZIMMETRIA PROBLÉMÁJA 

A javakat a minőségükről rendelkezésre álló információ elérhetősége alapján csoportosítva 

három kategóriába sorolhatjuk. Az első csoportba tartoznak a keresési jószágok, melyek minőségéről – 

bizonyos objektív kritériumok alapján – a fogyasztó már a termék megvásárlása előtt ki tudja alakítani 

elképzelését. A második jószágtípust a tapasztalati javak alkotják. Ebben az esetben a fogyasztó csak 

a jószág elfogyasztása után alkothat képet annak minőségéről. A harmadik kategóriába pedig az ún. 

bizalmi termékek tartoznak, melyek minőségét sem előzetesen, sem pedig a jószág elfogyasztása után 

nem tudja az átlagos fogyasztó minden kétséget kizáróan megállapítani. 

A tapasztalati termékek piacára vonatkozó elméletek klasszikusa a közgazdasági irodalomban 

Akerlof (1970) használtautó-piacot leíró modellje. Idézzük fel röviden ennek következtetéseit! Ezen 

elmélet szerint a használt autók piacán a vevő és az eladó eltérő mértékben informált az áruba 

bocsátott termékek minőségét illetően (az eladók értelemszerűen behatóbban ismerik árujuk 

tulajdonságait, mint a vevők), ezért a vevők nem hajlandóak a magasabb minőséget magasabb árral 

értékelni. Így a jó minőségű használt autók kiszorulnak a piacról (hiszen eladóik nem elégszenek meg 

a piacon kialakult árral), és csak a rossz minőségű „tragacsok” maradnak ott. 

Hasonló elméleti keretek jellemzik a borok piacát is: a fogyasztó csak a bor elfogyasztása után tudja 

meg, hogy mit kapott a pénzéért. Felmerül tehát a kérdés: hogyan fogadtassuk el a magasabb minőségi 

szintet és az eltérő karaktert a fogyasztóval, vagyis hogyan érvényesítsük azt a termék árában? 

A közgazdasági irodalom szerint az ilyen helyzetek megoldását a megkülönböztető jelzések 

alkalmazása jelentheti. A termék reputációját, azaz minőségi többletét egy ilyen jelzéssel lehet 

megvédeni, és kommunikálni a fogyasztó felé. A megkülönböztető jelzések klasszikus esete a 

márkanév. A márkanevet tulajdonosa azért fejleszti ki és vezeti be, hogy azután az azzal fémjelzett 



 

termékeit relatíve magas áron adhassa el. A földrajzi árujelzők, mint azt a 2.2 fejezetben beláttuk, bár 

sok hasonlóságot mutatnak velük, nem tekinthetők márkanévnek, ugyanis nem magánjószágok. 

4.2 HITELESSÉG 

Kulcsfontosságú, hogy a földrajzi árujelzők, mint megkülönbözető jelzések, hitelesek legyenek a 

fogyasztók számára: azaz a vásárlók elhiggyék, hogy az adott termék különbözik a többi terméktől (és 

ezért hajlandóak legyenek azt választani, az esetlegesen magasabb ára ellenére is). 

A földrajzi árujelzők 2.2 pontban tárgyalt kollektív jellegéből számos probléma ered, ezek egyike a 

hitelességet csökkentő potyautas-jelenség, melyről már a Bevezetésben is szót ejtettünk. Erről abban 

az esetben beszélhetünk, amikor egyes termelők, kihasználva az adott földrajzi árujelző jó megítélését, 

alacsony minőségű termékeiket a földrajzi árujelző használatának köszönhetően a másképp elérhetőnél 

magasabb áron értékesítik. Noha rövid távon, saját maguk számára ez a tevékenység extraprofitot 

jelent, hosszú távon nem csak a közösség, hanem a potyautas termelők is alacsonyabb bevételhez 

jutnak az árujelző hitelességének csökkenése miatt (a közgazdasági elmélet ezt a jelenséget nevezi a 

közlegelők tragédiájának). Ezért az eredetvédelmi rendszerek kulcsfeladata az adott földrajzi árujelző 

hitelességének biztosítása. 

A földrajzi árujelzők, kollektív jellegükből adódóan kollektív reputációt testesítenek meg, melyet 

Tirole (1996) megközelítésében a csoportot alkotó egyének saját reputációjának összességeként 

foghatunk fel. Megállapítása szerint a hitelesség, illetve hiteltelenség az egyéni teljesítményekről szóló 

információ elérhetőségének a függvénye: amennyiben ez elérhető, tehát az egyes termékek nyomon 

követhetőek, a hitelesség könnyebben fenntartható. Ezért kívánatos, hogy egyértelműen nyomon 

követhető legyen, mely termelő terméke kifogásolható. 

Mindennek érdekében Winfree és McCluskey (2005) azt javasolják, hogy a termelők ne csak 

technikai előírásokat alkossanak, hanem az egyes termékek élvezeti értékét is ellenőrizzék (a bor 

esetében ez, a borminőség 3.1 fejezetben bevezetett fogalmának megfelelően érzékszervi és analitikai 

bírálatot is jelent). 

4.3 A (VÉDETT) FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ MINT KLUBJÓSZÁG 

A földrajzi árujelzők, egyfajta szellemi tulajdonként, immateriális javaknak tekinthetők. Közgazdasági 

értelemben a földrajzi árujelzők klubjószágnak minősülnek. Cullis és Johnes (2004:79) szerint a 

„klubok közös fogyasztást biztosító intézmények: olyan jószágokat szolgáltatnak, amelyek élvezetéből 

másokat ki lehet zárni, viszont (a befogadóképesség határain belül) nem versengők”. A klubtagság 

mindig önkéntes. 

Theidig és Sylvaner (2000) értelmezésében esetünkben a klub, azaz az eredetvédelmi rendszer által 

szolgáltatott jószág az (oltalom alatt álló) földrajzi árujelző, a klub tagjai pedig az adott árujelzőt 

viselő bor, illetve az ahhoz szükséges szőlő termelői. Érdemes egy kicsit elidőzni ezen a ponton, mert 



 

a klub-elmélet az eredetvédelmi rendszerek létrejöttének és működésének számos elemét jól 

magyarázza, és segít egyes anomáliák megértésében is. 

Önkéntesség. Az eredetvédelmi rendszerek kiépítése önkéntes alapon történik, azonban mihelyst 

felállt a szisztéma, a költségek finanszírozásában való részvétel alól senki sem húzhatja ki magát, 

kivéve, ha lemond az adott földrajzi árujelző használatáról. 

Zsúfoltság. Egy bizonyos méret felett a koordináció és a kizárás költségei nagyon megnőnek, 

valamint a hasznok is elkezdenek csökkenni a túltermelés miatt. Az eredetvédelmi rendszerek 

tagságának azonban van egy természetes korlátja: az érintett földrajzi terület kiterjedése korlátozott. A 

zsúfoltság emellett az előző pontban említett típusú visszaélésekben is megnyilvánulhat. 

Kizárólagosság. Csak a klub tagjai fogyaszthatják el a klub által előállított jószágot: azaz csak az 

eredetvédelmi rendszer részvevői (a körülhatárolt földrajzi zónában termelők) használhatják a védett 

földrajzi árujelzőt. 

Kizárás. A folyamatos ellenőrzésnek köszönhetően az előírásokat nem teljesítő tagokat ki lehet 

zárni, azaz el lehet tiltani a védett földrajzi árujelző használatától. Ez a kizárás azonban nem 

egyetemleges, hanem csak azokban az országokban hatályos, amelyek csatlakoztak az adott földrajzi 

árujelző védelméhez
7
. 

4.3.1 Állami beavatkozás 

Kérdéses, hogy a valóságban az eredetvédelmi rendszerek létrejönnének-e és fennmaradnának-e 

spontán szerveződés nyomán, vagy elengedhetetlen az állam beavatkozása. 

Amennyiben e rendszerek történetére tekintünk
8
, azt láthatjuk, hogy az állam szerepe kritikusnak 

bizonyult a kezdeti lépések megtételekor. A finanszírozást illetően Theidig és Sylvaner (2000) nagy 

eltéréseket talált: míg Franciaországban a védett földrajzi árujelzőket menedzselő INAO 

költségvetésének 80%-át az állam biztosítja
9
, addig Németországban a földrajzi árujelzők oltalmával 

kapcsolatos minősítési és ellenőrzési költségek teljes mértékben a termelőket terhelik. 

                                                      
7
 Bizonyos termelők egyes boraik esetében önként mondanak le a védett földrajzi árujelzők használatáról, hogy olyan 

technológiákat, vagy fajtákat is felhasználhassanak a bortermelés során, amelyeket az eredetvédelmi rendszer tilt. Ezek a 

termelők általában akkora presztízzsel rendelkeznek, hogy a nevük, mint márkanév értékesebbnek számít a piacon, mint a 

védett földrajzi árujelző. Jó példák az ilyen borokra a leghíresebb piemonti borász, Angelo Gaja egyes borai, melyek 

esetében azért nem használhatja a „Barolo” vagy „Barbaresco” eredetmegjelölést, mert tudatosan nem tartja be a 

fajtaösszetételre vonatkozó szabályokat (más fajtákat is használ az engedélyezett nebbiolo-n kívül). Ezen kívül az ún. 

„szupertoszkánok” (Ornellaia, Sassicaia, Luce stb.) is hasonló elvek mentén születtek meg: a honos fajták, főként a 

sangiovese helyett és mellett bordói fajtákból, leginkább cabernet sauvignonból és merlot-ból készítettek csúcsborokat. Az 

úttörők sikerein felbuzdulva manapság már számos toszkán pince készíti el a maga „szupertoszkán” borát. A kezdetekkor e 

borok asztali bornak minősültek (vino da tavola), később azonban egy részük önálló DOC, mások pedig IGT státuszt 

kapott.  
8
 Bővebben lásd: a 7. fejezetben. 

9
 A franciák hivatalosan is a nemzeti örökség részének tekintik védett földrajzi árujelzővel ellátott mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékeiket (lásd: INAO, 2006). Ennek egy lehetséges oka (a valóban magas minőségű és egyedi termékek 

felett érzett nemzeti büszkeség mellett) az, hogy a francia népesség a mezőgazdaságban foglalkoztatott részének véleménye 

politikai szempontból nem elhanyagolható. 



 

4.4 A VÉDETT FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐT VISELŐ BOROK PIACA 

Mint azt már az előzőekben megállapítottuk, a védett földrajzi árujelzőt viselő borok termelésének 

költségei meghaladják a földrajzi jelzés nélküli borokét. Ezt a termelőknek, hogy jövedelmüket és 

megélhetésüket garantálhassák, érvényesíteniük kell áraikban. Ennek módját vizsgáljuk az 

alábbiakban, két megközelítést alkalmazva. 

Mindkét elmélet különbséget tesz földrajzi árujelzőt viselő és az anélküli borok között. Mindkét 

modellben azzal a feltevéssel élünk, hogy a védett földrajzi árujelzők hitelesek a fogyasztók szemében, 

és az azt viselő borok valóban rendelkeznek a termőhelyükhöz köthető tulajdonságokkal. 

A két piac modellje 

A kérdés megközelíthető az elérhető termelői többlet nagyságának elemzésével. Botos (1995) 

feltevése szerint a földrajzi árujelzővel ellátott és a földrajzi jelzés nélküli borok piaca különbözik 

egymástól: az eredetvédelem bevezetésével a 2. ábrán illusztrált „A” helyzetből „B” helyzetbe 

kerülünk. Az alábbiakban e modell egy továbbfejlesztett változatán keresztül szemléltetjük a két piac 

közötti különbségeket. 

Ha nincs eredetvédelem („A” helyzet), akkor a termelők csak földrajzi jelzés nélküli (FN) borokat 

termelnek. Azok előállítása a kevés megkötöttség miatt relatíve alacsony költségekkel jár (Sn görbe), 

viszont keresletük is sokkal rugalmasabb (Dn görbe), így egy esetleges árnövekedés a keresett 

mennyiség viszonylag nagymértékű visszaesésével jár. 

A „B” helyzetet megvizsgálva jól látható, hogy a földrajzi árujelzővel ellátott borok termelése az 

FN borokénál magasabb költségszinten megy végbe (Sp görbe). E borok iránt a kereslet (Dp görbe) a 

viszonylag rugalmatlan, ezért a termelők az árat illetően nagyobb mozgástérrel bírnak (hiszen egy 

százaléknyi árváltozás [növekedés] esetén a keresett mennyiség nem változik [csökken] számottevő 

mértékben). 



 

 

2. kép A földrajzi jelzéssel ellátott és a földrajzi jelzés nélküli borok piacainak 

összehasonlítása. Botos (1995:18) ábrájának kiegészítése 

A földrajzi árujelzővel ellátott borok kínálatának viszonylagos rugalmatlanságát a földrajzi árujelző 

használatához kapcsolódó szabályok által előírt, sokszor költségnövelő technológiák (például a 

terméskorlátozás) alkalmazása okozza. Ezen túlmenően, az eredetvédelem bevezetése esetén a 

termőhely korlátozott nagysága, azaz új termőhelyeknek az adottságbeli eltérések miatt a termelésbe 

való bevonásának tilalma, valamint a maximalizált terméshozamok miatt a termelés semmiképpen sem 

haladhat meg egy bizonyos értéket, így a kínálat korlátozott lesz. Ennek megfelelően a védett eredetű 

borok kínálati görbéje, SP Qmax pont elérésekor függőleges egyenes lesz. 

Ami a kereslet rugalmatlanságát illeti, annak okozója az egyik alapfeltevésünk érvényesülése: 

amennyiben a földrajzi árujelzővel ellátott borok valóban rendelkeznek termőhelyükre jellemző 

karakterrel, úgy az eltérő helyről származó borok a termőhelyi különbözőségekből kifolyólag 

heterogének, azaz egymás tökéletlen helyettesítői. 

Az ábrán az O-A-P’’ háromszög a termelői többlet nagyságát FN bor termelésekor mutatja, az O-B-

P’ háromszög pedig földrajzi árujelzővel ellátott bor termelésekor. Az eredetvédelmet akkor érdemes 

bevezetni, ha általa nagyobb termelői többlet érhető el, azaz a második háromszög területe meghaladja 

az elsőét (az „O” pont az origót jelöli). 

Monopolisztikus verseny – elhelyezkedési modellek 

A monopolisztikus verseny modelljét a közgazdaságtan azokra a piacokra alkalmazza, melyeken az 

egymással versengő termékeket a fogyasztó nem tekinti egymás tökéletes helyettesítőinek, azaz a 



 

termékek heterogének. Esetünkben ezek a feltételek a fejezet elején tett kiinduló feltevéseink 

értelmében teljesülnek. 

A monopolisztikus versenyt leíró elméletek közül az ún. elhelyezkedési modellek alkalmazásával 

vizsgáljuk a földrajzi árujelzővel ellátott borok piacát. Ezek a modellek eredetileg abból indultak ki – 

és elnevezésük is erre utal –, hogy a vállalatok szükségszerűen elhelyezkednek valahol a térben, és 

hogy a fogyasztók számára a földrajzi távolság nehezíti meg a különböző termékek közti 

helyettesítést. Könnyű azonban belátni, hogy ez átvitt értelemben is igaz: minden egyes termék 

elhelyezkedik valahol a termékjellemzők terében, ennélfogva minél jobban különbözik egymástól két 

termék, annál kevésbé helyettesíthető az egyik a másikkal. Hotelling (1929) logikáját követve Carlton 

és Perloff (2003:247-249) belátja, hogy homogén áruk esetében a termelők sokkal alacsonyabb árakat 

érhetnek el, mint heterogén termékek előállításakor. 

A gyakorlatban mindez azt jelenti számunkra, hogy az egyedi borok termelői a piacon magasabb 

árat érhetnek el, mint a gyakorlatilag azonos karakterű borokat előállítók. A 3. fejezetben beláttuk: a 

borok valódi, nem reprodukálható egyediségének a termőhely a kulcsa. Ennek megfelelően hosszú 

távon a termőhely hangsúlyozása, illetve annak jellemzőinek borminőségre gyakorolt hatásainak 

érvényre juttatása/jutni hagyása bizonyos esetekben kifizetődő stratégiát jelenthet a borászatok 

számára. 

4.5 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Miért káros a borpiacon az információs aszimmetria? 

2. Mit tehetünk az információs aszimmetria feloldása érdekében? 

3. Miért fontos a hitelesség a földrajzi árujelzők esetében? 

4. Milyen jószágnak számít egy földrajzi árujelző és miért? 

5. Ki finanszírozhatja az eredetvédelmi rendszereket? 

6. Milyen közgazdasági magyarázatai lehetnek földrajzi árujelzővel jelölt borok magasabb 

árának? 

7. Miért rugalmatlanabb a földrajzi árujelzővel jelölt borok kereslete? 

8. Miért hajlik vissza a földrajzi árujelzővel jelölt borok kínálati függvénye? 



 

5. AZ EREDETVÉDELEM JOGI ASPEKTUSAI 

Az előző részekben láthattuk, hogy egy földrajzi árujelző használata milyen szőlészeti-borászati 

szakmai tartalmat testesít meg, illetve hogy milyen közgazdasági megfontolások indokolják. Jelen 

fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy mindez milyen jogi vonatkozásokkal bír. 

A földrajzi árujelzők jogi védelmét (oltalmát) alapvetően a már a bevezetőben is említett potyautas-

magatartás teszi szükségessé. Jogi értelemben véve az eredetvédelem egy iparjogvédelmi aktus. Jókuti 

és Szabó (2005:1) megállapítása szerint iparjogvédelmi értelemben a „földrajzi árujelző mindaz a 

megjelölés, amely a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi eredetének azonosítására szolgál”. 

5.1 MEGÁLLAPODÁS A SZELLEMI TULAJDONJOGOK KERESKEDELMI VONATKOZÁSAIRÓL 

A földrajzi árujelzők nemzetközi oltalmát a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretén belül 1994-

ben elfogadott Megállapodást a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól
10

 (Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfield Goods – 

röviden: TRIPS Megállapodás) biztosítja. 

A TRIPS Megállapodás 3. fejezete rendelkezik a földrajzi árujelzőkről, a 23. cikk pedig különösen a 

borászati termékek és párlatok esetéről. 

Ezek értelmében minden, a TRIPS Megállapodásban részes államnak meg kell alkotnia azokat a 

jogszabályokat, amelyek megtiltják egy földrajzi árujelző használatát olyan borok esetében, amelyek 

nem az adott földrajzi térségből származnak. Ezt még azokban az esetekben is tiltani kell, amikor 

feltüntetik a termék valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló nevet lefordítják vagy azt olyan típusú 

kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, „módszer”, „utánzat” és hasonlók. Más termékektől 

eltérően a borok és a párlatok esetében a fenti szabályokat mindig alkalmazni kell függetlenül attól, 

hogy az adott termékjelzést a fogyasztók hogyan értelmezik. 

A részes államoknak hivatalból, vagy az érintettek kérelmére meg kell tagadniuk az olyan 

védjegyek bejegyzését, amelyek egy földrajzi árujelzőből állnak, vagy egy földrajzi árujelzőt 

tartalmaznak, illetve adott esetben törölniük kell az ilyen védjegyek oltalmát. 

Homonimák (azonos alakú, de eltérő tartalmú árujelzők) esetében az oltalmat mindegyik földrajzi 

árujelző részére biztosítani kell, ugyanakkor azok megkülönböztetésének módjáról is gondoskodnia 

kell a részes államoknak. 

Ezen kívül a TRIPS Megállapodás előirányozza egy olyan multilaterális rendszer létrehozását, 

amely részes államok borászati termékeit érintő földrajzi árujelzők közlésével és lajstromozásával 

foglalkozik. 
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 A TRIPS Megállapodás magyar nyelvű címének meghatározásakor a Megállapodás kihirdetéséről rendelkező az Általános 

Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i 

Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvényben foglalt változatot használjuk. A törvényben 

ugyanakkor a „geographical indication” kifejezés fordításaként ezen írással ellentétben nem a ma megszokott „földrajzi 

árujelző”, hanem a „földrajzi megjelölés” kifejezést használják. 



 

A gyakorlatban a TRIPS Megállapodás végrehajtása a részes államok jogrendszerén keresztül 

történik meg. Az esetleges vitás kérdéseket WTO-panel eljárások keretében rendezik. 

5.2 FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 

A földrajzi árujelzők használatát az Európai Közösségek először a Közös Agrárpolitika 1992-es 

reformja keretében, annak a mennyiség helyett minőséget középpontba helyező szellemében 

meghozott 2081/1992/EK tanácsi rendelettel szabályozta. Ennek reformjára 2006-ban került sor, az 

510/2006/EK tanácsi
11

 rendelettel. Ez a jogszabály megkülönbözteti az oltalom alatt álló 

eredetmegjelölést (OEM) és az oltalom alatt álló földrajzi jelzést (OFJ). E rendeletek hatálya azonban 

nem terjed ki a borászati termékek körére. 

5.2.1 A borreformot megelőző szabályozás 

A borreformot megelőzően a 1493/1999/EK tanácsi rendelet tartalmazta az EU borpiaci 

rendtartását. E rendelet három eredetvédelmi kategóriát különböztetett meg: 

 meghatározott termőhelyről származó minőségi borok (magyarországi szinonim 

megnevezése: minőségi bor), 

 földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok (magyarországi szinonim megnevezése: tájbor) és 

 asztali borok. 

Jól látható, hogy ez a megközelítés a három borkategória között egyfajta minőségi szintbeli 

különbséget, minőségi szint szerinti sorrendet sugall.  

Ez a szabályozás nagy szabadságot hagyott a tagállamoknak eredetvédelmi rendszereik kiépítésére, 

az nagyon nagymértékben tagállami kompetenciának számított (az m.t. minőségi borokra létezett 

egyfajta keretszabályozás). 

A tagállamok által elismert földrajzi árujelzőket az Európai Bizottság a tagállam bejelentésére, 

vizsgálat nélkül felvette a földrajzi árujelzők közösségi lajstromába. Így tehát olyannyira nem szólt 

bele ekkor az Unió az eredetvédelembe, hogy az egyes tagállamok közti viták rendezésére sem 

tartalmazott a szabályozás megfelelő jogi eszközöket. 

5.2.2 A borreform 

Az Európai Unió 2008-2009-ben hatályba lépett
12

 borpiaci reformja keretében a borok 

eredetvédelmének rendszere az 510/2006/EK rendelet szellemének igazodva változott meg. Az új 
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 Tanácson az Európai Unió Tanácsát értjük. Nem keverendő sem az Európai Tanáccsal, sem pedig az Európa Tanáccsal. 
12

 Az új eredetvédelmi szabályok 2009. augusztus 1-jén léptek hatályba. A borpiac közös szervezését érintő előírásokat 

eredetileg a 479/2008/EK tanácsi rendelet tartalmazta, melynek rendelkezéseit a 491/2009/EK tanácsi rendelet építette be 

az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló 

rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletbe. A továbbiakban új tanácsi rendeleten a 

1234/2007/EK tanácsi rendeletet értjük. 



 

tanácsi rendelet a borászati termékeken belül sok szempontból külön kategóriaként kezeli a földrajzi 

árujelzővel ellátott borászati termékeket
13

. 

Az új tanácsi rendelet e kategórián belül az egyéb termékekhez hasonló módon két eredetvédelmi 

kategóriát hoz létre; az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekét (OFJ) és az 

oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékekét (OEM). 

5.2.3 Oltalom alatt álló eredetmegjelölés 

Egy oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati terméknek (a továbbiakban: OEM-borok) az 

új tanácsi rendelet 118b. cikk (1) a) pontja értelmében a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

 minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az 

ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők, 

 az alapanyagként felhasznált szőlő csak az adott eredetmegjelölés körülhatárolt 

termőterületéről származhat, 

 előállítását csak az adott földrajzi területen végezhetik, 

 csak a vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtából készülhet. 

A fenti követelményekből kifolyólag az OEM-borok minősége (karaktere) és termőhelye között 

elméletileg igen szoros kapcsolat áll fenn. 

5.2.4 Oltalom alatt álló földrajzi jelzés 

Egy oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő terméknek az új tanácsi rendelet 118b. cikk (1) b) pontja 

értelmében a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

 olyan különleges minőséggel, hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkezik, amelyek 

földrajzi eredetéhez kapcsolhatók 

 az alapanyagként felhasznált szőlő legalább 85%-a az adott földrajzi jelzés körülhatárolt 

termőterületéről származhat, 

 előállítását csak az adott földrajzi területen végezhetik, 

 csak a vitis vinifera fajhoz, vagy annak valamely vitis nemzetségbe tartozó fajjal történő 

keresztezéssel létrehozott szőlőfajtából készülhet. 

A fenti követelményekből kifolyólag az oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borok (a 

továbbiakban: OFJ-borok) minősége (karaktere) és termőhelye között elméletileg gyenge kapcsolat áll 

fenn. 

A két földrajzi árujelző típus közötti különbség tehát nem jogi vagy hierarchikus, hanem tartalmi 

természetű. 
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 Az alábbi borászati termékek esetében van lehetőség a földrajzi árujelzők használatára: bor, likőrbor, pezsgő, minőségi 

pezsgő, illatos minőségi pezsgő, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor, részben erjedt 

szőlőmust, szárított szőlőből készült bor, túlérett szőlőből készült bor (vö. 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118a. cikke és 

XIb. melléklete) 



 

5.2.5 A régi és az új rendszer összehasonlítása 

Az új bor eredetvédelmi szabályozás egyértelműen a később tárgyalandó latin típusúak felé orientálja 

az EU-tagállamok eredetvédelmi rendszereit. Az új előírások ugyanis a földrajzi árujelzőt helyezik a 

középpontba, amelynek lényegét mi magyarok a legegyszerűbben úgy érthetjük meg, hogy az 

eddigiekben a borvidékeknek volt nevük (és ez volt a földrajzi árujelző), mostantól pedig a földrajzi 

árujelzőknek lesz termelési területük. 

Az új rendszer nem sugall semmiféle hierarchiát a különböző kategóriák között, hiszen a borászati 

termékeken részhalmazaként értelmezi a földrajzi árujelzővel ellátott borászati termékeket, azaz az 

OEM- és az OFJ-borokat. Ennek megfelelően tehát az előállításra vonatkozó keretszabályok igen 

hasonlóak, a jelölésre vonatkozóak pedig azonosak (szemben pl. a borreform előtti időszakkal, amikor 

tilos volt az asztali borok címkéjén jelölni a fajtát és az évjáratot). Ezzel együtt lehetőség van 

meghatározni különös szabályokat az egyes földrajzi árujelzők használatával kapcsolatban. 

Termékleírások 

Az új előírások kötelezővé teszik egy termékleírás elkészítését minden egyes földrajzi árujelzőhöz. E 

termékleírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a földrajzi árujelző, 

 a bor(ok) leírása (OEM-borok esetében főbb analitikai és érzékszervi jellemzők, OFJ-borok 

esetében főbb analitikai jellemzőik, valamint érzékszervi jellemzőik értékelése vagy 

feltüntetése), 

 a borászati eljárások szabályozása (mely technológia tilos, mely kötelező), 

 az érintett földrajzi terület lehatárolása, 

 a maximális hektáronkénti terméshozam, 

 engedélyezett szőlőfajták, 

 a borminőség (borok leírása) és a lehatárolt termőterület közötti kapcsolat igazolása, 

 a termékleírás betartását ellenőrző hatóságok és azok feladatai, 

 bármilyen egyéb szabály. 

Az eljárásrend változásai 

Mint azt már láttuk, a régi szabályok gyakorlatilag teljes mértékben tagállami hatáskörben hagyták a 

borok eredetvédelmét. Ezzel szemben az új tanácsi rendelet, illetve annak végrehajtási rendelete
14

 – a 

már létező, elismert földrajzi árujelzők oltalmának érintetlenül hagyásával – egyértelműen 

meghatározza egy új eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés elismerésének eljárásrendjét. 
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 a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és 

földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő 

végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági 

rendelet 



 

Ennek értelmében egy kétlépcsős elismerési eljárás jön létre, melynek első fokozata az előzetes 

nemzeti eljárás, a második pedig a bizottsági vizsgálat. Az előzetes nemzeti eljárás keretében a 

tagállami hatóságok azt vizsgálják, hogy a kérelem megfelel-e a tagállami és a nemzeti jog 

előírásainak. Ezen kívül a kérelem közzétételével lehetőséget kell adni arra is, hogy aki kíván, indokolt 

kifogást emelhessen az oltalom ellen (erre bármely, a tagállam területén bejegyzett vagy telephellyel 

rendelkező természetes vagy jogi személynek joga van a közzétételtől számított két hónapon belül). 

A bizottsági vizsgálat szintén a kérelem jogszerűségére terjed ki. Amennyiben a kérelem nem felel 

meg az EU-jognak (például sérti egy másik eredetmegjelölés oltalmát), úgy a Bizottság a 

Mezőgazdasági Piacok Közös Piacszervezésének Irányító Bizottsága (Irányító Bizottság) elé viszi a 

kérdést, amely dönt a kérelem elutasításáról. Uniós szinten is lehetőség van, az előzetes közzétételt 

követő két hónapon belül bármely tagállam, harmadik ország, illetve bármely természetes vagy jogi 

személy (kivéve azokat, akik részt vehettek az előzetes nemzeti eljárásban) indokolt kifogást tehet az 

oltalom ellen. 

A bizottsági vizsgálat és a kifogásolási eljárást követően az Irányító Bizottság dönt az oltalomról. 

5.2.6 A borreform által adott többletfeladatok 

A borreform keretében elfogadott új eredetvédelmi szabályok többletfeladatokat rónak a védett 

földrajzi árujelzők (tehát az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és az oltalom alatt álló 

eredetmegjelölések) tulajdonosaira: az oltalom fenntartásához ugyanis 2011. december 31-ig be kell 

adniuk az egyes borok tulajdonságait a 2009. augusztus 1-i állapotnak megfelelően bemutató 

termékleírásokat is, amelynek megléte az eddigiekben nem tartozott az elvárások közé. 

A termékleírás elkészítése (pótlása) eltérő mértékű terhet jelent a földrajzi árujelzők használóinak. 

Olyan borvidékeken, amelyek viszonylag homogén termékstruktúrával rendelkeznek (kevés szőlőfajta, 

viszonylag szigorú technológiai előírások), a termékleírás elkészítése nem okozhat jelentős 

nehézségeket. Más helyeken, ahol egy földrajzi árujelző sok fajta termék jelölésére használható, 

ugyanakkor komoly feladatot jelent a termékleírás elkészítése. Egyes országokban ráadásul sokáig 

még a termékleírás benyújtójának kiléte sem volt tisztázott (Ausztria, Németország). 



 

6. AZ EREDETVÉDELMI RENDSZEREK ELVI TARTALMA ÉS ELŐÍRÁSAI A 

GYAKORLATBAN 

Láthattuk tehát, hogy az eredetvédelmi rendszerek célja a földrajzi árujelzők, mint megkülönböztető 

jelzések hitelességének védelme. E feladatukat úgy láthatják el, ha a 3.2 pontban felsorolt, a bor 

minőségét befolyásoló tényezőket szabályozzák annak érdekében, hogy az elérjen egy bizonyos 

minimumot. Mind a négy tényezőt más-más módon érdemes szabályozni. 

A termőhely esetében a célnak legmegfelelőbb parcellákat kell kiválasztani, és lehatárolni. A 

lehatárolásban pontosan és visszakereshetően meg kell szabni, hogy melyik terület az, amelynek 

gyümölcse használhatja az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt. A lehatárolás elengedhetetlen eszközei 

a pontos térképek, valamint a naprakész termőhelyi kataszter (nyilvántartási rendszer a termőhelyek 

valamilyen szempont szerinti osztályozásával). 

Ami a fajtát illeti, itt már nehezebb a feladat, ugyanakkor egyértelmű. Nem csak olyan fajtát/fajtákat 

kell találni, amelyek az adott termőhelyen a legmagasabb szintű minőséget képesek adni, hanem a 

termőhelyre jellemző karakter biztonságát is szem előtt kell tartani. Ezek a legtöbb esetben 

értelemszerűen azok a szőlőfajták, amelyek hagyományosnak mondhatóak az adott régióban. Ritkább, 

de előfordul, hogy egy-egy világfajtáról kiderül, hogy egyszerre kiemelkedően jó és egyedi minőségre 

képes egy régióban és a borvidéken megszokott borkarakterből sem lóg ki. Az egyes területeken 

termelt fajták nyilvántartása az ültetvénykataszterben történik. 

Egy termelő minden további nélkül foglalkozhat olyan fajtával is, amely nem engedélyezett az adott 

földrajzi árujelzővel jelölt borok készítéséhez, ám az abból a fajtából készülő borát nem hozhatja 

forgalomba a kérdéses földrajzi árujelzővel.  

Az évjárat minősére gyakorolt hatását a legnehezebb szabályozni. Erre a legújabb szakirodalom 

szerint (lásd: Barócsi, 2006 és Gál, 2006) a terméskorlátozás, a 2.2 pontban ismertetett korlátok között 

alkalmasnak tűnik. 

A negyedik tényező, amely a bor minőségére hat, a technológia. Az adott földrajzi árujelzővel 

ellátott bor készítésénél alkalmazható technológiákat az eredetvédelmi rendszerek specifikációinak 

kell tartalmaznia. 

Ami mindezek gyakorlati megvalósulását illeti, az előző részben már láttuk, hogy az uniós 

szabályozás az egyes eredetvédelmi rendszerek minimális kötelező elemeit is megadja a termékleírás 

tartalmi elemeinek szabályozásával. 

Mint azt a közgazdasági résznél beláttuk, a földrajzi árujelző értékének megtartásához nagyban 

hozzájárul az azzal ellátott termékek folyamatos érzékszervi és analitikai ellenőrzése. Az ellenőrzés 

több elv mentén is végbemehet: lehet szisztematikus (minden egyes érintett bort megvizsgálva), 

véletlenszerű vagy kockázatelemzésen alapuló. Ez időben megtörténhet az adott bor forgalomba 

hozatalát megelőzően vagy az után is.  



 

Annak vizsgálata, hogy a borok megfelelnek-e az adott eredetvédelmi szabályzat (valamint az 

egyéb jogszabályok) előírásainak egyszerre jár analitikai vizsgálattal és érzékszervi bírálattal. Előbbit 

csak központilag (uniós szinten) elismert laboratóriumok végezhetik, az utóbbira pedig általában az 

adott borvidéken, többnyire a helyi termelőkből álló borbíráló bizottságok közreműködésével kerül 

sor. 

Fontos továbbá a borok nyomon követhetőségének biztosítása. Ennek egyik eszköze a végrehajtott 

borászati műveletek, valamint a borok mozgásának folyamatos dokumentációja (pincekönyv, 

borkísérő okmányok stb.). Másrészt pedig biztosítani kell azt is, hogy az egyszer már ellenőrzött borok 

minden egyes palackja megegyezzen a bírálaton részt vett mintával. 

Az eredetvédelmi rendszerek hatékony működéséhez megfelelő intézményrendszerre van szükség, 

ahol az egyes szervek kompetenciája jól definiált, valamint a szubszidiaritás és a termelői autonómia is 

biztosított. E két utóbbi tényező azért jelentős, mert csak így garantálható, hogy a földrajzi árujelzők 

tulajdonosai (azaz egy-egy borvidék termelői) megfelelő befolyással rendelkezzenek a tulajdonukkal 

kapcsolatos döntésekben. Ennek megfelelően azt várhatnánk, hogy az intézményrendszer 

finanszírozását is a termelői közösségek végzik – ám ez csak korlátozottan igaz. Az állami 

szerepvállalás az eredetvédelmi rendszerek finanszírozásában több helyen is meghatározó. Ennek 

számos oka van a kiépítés költségeinek nagyságától egészen a politikai megfontolásokig. 

6.1 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mely jogi aktusok alkotják a földrajzi árujelzők nemzetközi oltalmának legfontosabb elemeit? 

2. Milyen típusú földrajzi árujelzőket különböztet meg az Európai Unió joga? 

3. Van-e különbség ezek jogi státuszában? 

4. Milyen változást hozott a földrajzi árujelzők típusai tekintetében az Európai Unió 

borreformja? 

5. Milyen eljárásrendbeli változást hozott az Európai Unió borreformja az eredetvédelem 

területén? Hogy változott a tagállamok kompetenciája? 

6. Mik a termékleírások kötelező elemei? 

7. Milyen többletfeladatokat rótt a tagállamokra az Európai Unió borreformja az eredetvédelem 

területén? 

8. Milyen problémákat okozhat (okozott) mindez a gyakorlatban? 

9. Mik a földrajzi árujelzők szabályozásának legfontosabb gyakorlati vonatkozásai? 

10. Szabályozható-e az évjárati hatások érvényesülésének mértéke? 



 

7. EREDETVÉDELMI KONCEPCIÓK ÉS RENDSZEREK EURÓPÁBAN 

Az előző fejezetben ismertettük az eredetvédelem elméletét, a borok eredetvédelmének 

szükségességét, valamint sorra vettük azokat a tényezőket, amelyeket szabályozva, illetve azokat az 

eszközöket, amelyekkel élve az eredetvédelmi rendszerek elérhetik céljaikat. Ebben a fejezetben az 

Európában kialakult eredetvédelmi rendszereket, illetve a mögöttük meghúzódó koncepciókat 

vizsgáljuk. 

Az európai eredetvédelmi rendszereket két csoportba szokás besorolni. A latin és a germán 

országok eltérő felfogásban alakították ki ezeket a szisztémákat. A latin és a germán rendszerek közti 

különbség röviden úgy foglalható össze, hogy a bor minőségét meghatározó tényezők közül előbbi a 

termőhelyre, az utóbbi pedig az évjáratra koncentrál. Ennek, mint látni fogjuk, biológiai és történeti 

okai is vannak. 

7.1 ÉSZAKI ÉS DÉLI BORVIDÉKEK 

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk a fontosabb európai bortermelő országok eredetvédelmi 

rendszereit, érdemes szót ejteni az európai bortermelésben tapasztalható földrajzi különbségekről. Két 

nagy csoportot különíthetünk el: az északi és a déli borvidékeket. 

7.1.1 Északi borvidékek 

Ide tartoznak Németország, Ausztria és Magyarország borvidékei, valamint Franciaország északabban 

fekvő területei (Loire-völgy, Champagne, Elzász, Burgundia), Erdély, talán Dél-Tirol 

(Olaszországból), illetve a kevésbé jelentős bortermeléssel rendelkező Luxemburg, Csehország és 

Szlovákia és Szlovénia egyes (középső és északkeleti) vidékei
15

. E régiók az Unió bortermelésének 

ötödét-hatodát adják. 

Az északi borvidékek borai – pár kivételtől eltekintve – gyümölcsösek, szép savakkal bírnak, a 

csúcsborok pedig igen komplex és kifinomult illat- és ízvilággal rendelkeznek. E régiók 

borkínálatában a fehérborok dominálnak. Jellemzően az északi borok közül kerülnek ki a világ 

legdrágább száraz fehérborai, pezsgői, vörösborai
16

, valamint természetes édes borai (Mosel és Tokaj) 

is. 

Ugyanakkor – az északi elhelyezkedés miatt – számos probléma nehezíti az itteni borosgazdák 

életét, elsősorban az, hogy az északi borvidékek jobban ki vannak téve az évjárati hatásoknak. 

Az északi régiókból származó borok előállítási költsége magas. Ennek egyik oka az, hogy a 

gyümölcs teljes beérésének biztosítása érdekében a termelők sokszor tudatosan visszafogják a 

hozamokat. Emellett – a jobb mikroklímával rendelkező területek felhasználásának érdekében – e 

vidékeken nehezen művelhető terepekre (meredek hegyoldalakba) ültetik a szőlőket. Ezen kívül a 
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 A teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy Nagy-Britannia, Hollandia és Belgium területén is folyik bortermelés. 
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 A vörösborok elsősorban Burgundiából. 



 

csapadékosabb időjárás a kártevőknek is jobban kedvez, így a növényvédelmi költségek is 

magasabbak. 

7.1.2 Déli borvidékek 

Az Európai Unió borkínálatának mintegy négyötödét-öthatodát adják a déli borvidékek. Ezek a régiók 

pár kivétellel a Földközi-tenger vidékén helyezkednek el: Franciaország déli részein (Bordeaux, Sud-

Ouest, Languedoc-Rousillion, Côtes-du-Rhône és Provance), Olaszországban, Spanyolországban, 

Portugáliában, Románia havasalföldi és moldvai részein, Görögországban és Bulgáriában, valamint 

Szlovénia tengerparti vidékén, Cipruson és Máltán (utóbbi három bortermelése nem jelentős). 

Ezek a borvidékek elsősorban nagytestű, tanninban igen gazdag vörösborokat adnak, de találhatók 

itt híres száraz fehérboros (pl. Friuli) és édes fehérboros (Sauternes) régiók is, valamint nagy 

hagyománya van a különböző likőrborok készítésének (Jerez de la Frontera [Sherry], Portó). 

A déli bortermelő régiókban a szőlőművelés költségei alacsonyabbak, mint az északiakban. Ennek 

okait már láttuk az északi borvidékek bemutatásánál. 

Bár földrajzi jellemzőik alapján nagyrészt a déli régiók közé sorolandók, a 2007-ben belépett 

tagországok borászati szektora sokban különböznek mind a többi déli borvidékétől, mind pedig a 

2004-ben csatlakozott országok borászati szektorától. Romániában és Bulgáriában a borszektor 

privatizációja a magyarországitól eltérő módon zajlott le; a szektor továbbra is koncentrált maradt, a 

kisgazdaságok száma alacsony, a munkaerő költsége pedig még a 2004-ben csatlakozott országokhoz 

képest is alacsony. Emellett az utóbbi 5-10 évben jelentős külföldi (elsősorban nyugat-európai) 

tőkebefektetések történtek. Ezért ennek a két ország borszektorának szerkezete nagyban eltér az uniós 

átlagtól, és inkább az újvilági országokéra hasonlít. 

7.2 FRANCIAORSZÁG 

A latin országok, azaz Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Portugália eredetvédelmi 

rendszerei a bort adó szőlőterületet helyezik a középpontba. Ezek az országok szigorúan minősítik 

területeiket, nem minden ültetvény adhat földrajzi árujelzővel ellátott bort. 

 



 

 

3. kép Franciaország borrégiói  

Forrás: http://www.vinodiversity.com/wine-map-france.html 

A francia borvidékek eredetvédelmi szabályozásával kiemelten kell foglalkozni egyrészt, mert ez a 

rendszer alakult ki a leghamarabb, másrészt pedig mert ezáltal sok más szabályozáshoz is kiindulási 

alapként szolgált. 

7.2.1 Történet 

Franciaországban a földrajzi nevek használatának törvényi szabályozása a filoxéravész után, a XIX. 

század végén, a XX. század elején kialakult túltermelési válság (és az azt követő zavargások) nyomán 

vette kezdetét. A kormány előbb az államigazgatási, később pedig az igazságszolgáltatási szerveket 

bízta meg a földrajzi árujelzők szabályozásának kialakításával – sikertelenül. 

Végül 1935-ben megszületett az a törvényerejű rendelet, amely létrehozta az AOC-k (Appellation 

d’Origine Contrôlée – ellenőrzött eredetmegnevezés) rendszerét, valamint felállította az azt 

http://www.vinodiversity.com/wine-map-france.html


 

szabályozó testületet, az Institut National des Appellations d’Origine-t (INAO – Eredetmegjelölések 

Nemzeti Intézete). Azóta az AOC-k száma megnőtt és a rendszer más szektorokra (például 

sajtkészítés) is kiterjedt. 

A borreform hatályba lépésével az „appellation d’origine contrôllée” kifejezés az oltalom alatt álló 

eredetmegjelölés egyik szinonim kifejezése lett Franciaországban. 

7.2.2 A védett eredetű borok francia koncepciója 

Az INAO meghatározása szerint a védett eredetű termék „egy olyan nyers vagy feldolgozott 

mezőgazdasági termék, amelynek megbízhatósága és jellege földrajzi eredetéből származik”
17

. A 

szabályozás lényege ennek megfelelően abban áll, hogy pontosan lehatárolja az egyes földrajzi 

árujelzőket használó termelési területeket, és a … pontban leírt módon meghatározza a földrajzi 

árujelző használatának feltételeit. 

Egy körzet (appellation – appelláció) mérete nagy skálán mozog, egy alig pár hektáros dűlődarabtól 

(például a világ talán legdrágább borát adó Romanée-Conti) egészen a százezer hektáros borvidékig 

(Bordeaux). Mivel a rendszer középpontjában a származási terület áll, és minden egyes terület (vélt, 

illetve a francia bortermelés több ezer éve alatt tapasztalt) egyedi értékeinek megfelelő szintű védelmet 

kap (pl. egy közepes adottságúnak tartott dűlő nem kap dűlő-szintű megjelölést), az az alapvetés 

húzódik meg mögötte, hogy – durván fogalmazva – minél kisebb egy zóna, annál értékesebb, 

egyedibb karakterű a bor, amit ad. 

Ezen a ponton foglalkoznunk kell a terroir fogalmával. Napjainkban ezt a kifejezést egyre 

szélesebb körben használják a borászattal kapcsolatos sajtóban és a szakirodalomban is.  

Az OIV VITI/333/2010. számú határozata kimondja, hogy a terroir fogalma egy olyan területre utal, 

ahol kialakul egy jól azonosítható fizikai és biológiai környezet, valamint a használatos borászati 

eljárások interakciójának kollektív ismerete, amely megkülönböztető jelleggel látja el az onnan 

származó termékeket. A terroir része az adott terület talaja, topográfiája, éghajlata, tájképi jellemzői, 

biológiai sokszínűsége, továbbá a szőlőtermesztési és borkészítési hagyományok is (ideértve pl. a 

szőlőfajtát is). Az OIV ezzel tehát – a leszűkítő angolszász felfogással szemben – a terroir francia 

értelmezését fogadja el, amely magában foglalja mind a természeti, mind pedig az emberi tényezőket. 

A francia értelmezés szerint tehát a terroir jóval többet jelent, mint a termőhely szinonimája: 

tulajdonképpen a bor minőségére ható mind a négy tényező benne foglaltatik valamilyen mértékben. 

Az évjárat jelenik meg benne a legkevésbé, hiszen azt az adott termőhelyre jellemző éghajlat adott évi 

megnyilvánulását jelenti. Ezzel ellentétben a szőlőfajta eben a felfogásban teljes mértékben része a 

terroirnak, amennyiben egyrészt elfogadjuk azt a feltételezést, hogy minden termőhelyen megvan az a 

pár fajta, ami a maximális minőséget adja az adott körülmények között, másrészt pedig figyelembe 

vesszük az adott vidék mezőgazdasági hagyományait (a két tényező értelemszerűen összefüggést 
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 INAO (2006): „La mention A.O.C. identifie un produit agricole, brut ou transformé, qui tire son authenticité et sa typicité 

de son origine géographique.” 



 

mutat). A technológia is egyértelműen részét képezi a terroirnak, azonban nem feltétlenül a 

hagyományok felől megközelítve. Az alkalmazandó technológia megválasztásakor sosem követhetjük 

öncélúan a hagyományokat, azaz sohasem választhatunk ki kizárólag amiatt egy adott technológiát, 

mert az hagyományosnak számít. Ha elfogadjuk annak a termelői felfogásnak az igazságát, miszerint a 

leszüretelt szőlő minőségén a pincében már csak rontani lehet, akkor kijelenthetjük, hogy az 

alkalmazott borászati technológiát az adott terroir jellegzetességeinek kell alárendelni. Ebben az 

értelemben a technológia is a terroir része. Az első fejezetben azt állítottuk, hogy a borok igazi, nem 

reprodukálható változatosságát a termőhelyi sajátosságok adják – amennyiben a francia koncepciót 

magunkévá tesszük, akkor azt kell mondjuk, hogy ennek a kulcsa a terroir. 

 

4. kép A burgundiai borok klasszifikációja. Forrás:BIVB (2007) 

A 3. fejezetben említést tettünk az alkalmazandó fajták meghatározásáról. A franciák ezt olyannyira 

szigorúan értelmezik, hogy a legtöbb appellációban alig egy pár fajta használatát engedélyezik. A 

földrajzi eredet középpontba állítása olyannyira domináns, hogy a borok címkéin – néhány 

ellenpéldától eltekintve – a szőlő fajtáját fel sem tűntetik, mondván, hogy azt a fogyasztónak illik 

ismernie
18
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 Ez alól leginkább Elzász jelent kivételt, történelmi hagyományainak köszönhetően. 



 

7.2.3 Burgundia és Bordeaux 

A francia borvidékek közül kiemelten kell foglalkoznunk kettővel: Bordeaux-val és Burgundiával. 

Ezen a két borvidéken ugyanis az alapvetően azonos koncepció (a legjobb területek kiválogatása) 

ellenére teljesen különböző típusú eredetvédelmi rendszerek jöttek létre. 

Burgundia és a dűlőklasszifikáció 

A burgundiai rendszerben jelennek meg a legtisztábban és a legszebben az előző pontban bemutatott 

elvek – mint arról a 3. ábra is tanúskodik, itt a legteljesebb a dűlők besorolása. Ennek köszönhetően a 

mintegy 400 francia appellációból körülbelül 100 Burgundiában található…
19
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 Miközben a borvidéken összesen négy szőlőfajtát termesztenek, és azokból is csak egy-egy fehér és kék számít 

meghatározónak: a chardonnay és a pinot noir. 



 

 

5. kép A burgundiai eredetmegjelölések.  

Forrás: http://global-writes.com/wp-content/uploads/2014/01/Burgundy-Wine-Map-

concise2.jpg 

A termelés alapját (és a termelt mennyiségnek több mint a felét) az egyszerűbb, ún. regionális 

appellációkba (AOC régionale) tartozó borok. Ezek csak a Burgundiára, valamint az alrégióra utaló 

feliratot (pl. „Bourgogne-Hautes-Côtes de Beaune”), és egyes esetekben a fajta nevét is használhatják 

a címkéiken. A következő osztály a település (AOC communale), ezek a borok teszik ki a termelés 

több mint egyharmadát. Ebben az esetben a borok címkéjén csak annak a településnek a nevét lehet 

feltűntetni, amelyiknek a határából az származnak (pl. „Mersault”). A piramison egyet felfelé lépve 

jutunk el a premier cru-khöz
20

. Ezeknek a boroknak a címkéjén már fel lehet tűntetni a település, a 

dűlő, és a premier cru feliratot is (pl. „Beaune 1er Cru Les Grèves”). A piramis csúcsán helyezkednek 
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 Legjobb fordítása talán az „elsőrangú dűlő”. 
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el a grand cru-k. Ezek a dűlők, illetve az innen származó borok a termelésnek mindössze 1,5%-át 

teszik ki, viszont ők tették híressé Burgundiát. Címkéjükön a dűlő neve és a grand cru felirat található 

(pl. Romanée-Conti Grand Cru). 

A burgundiai eredetvédelmi rendszer szemlélteti a legjobban a francia eredetvédelmi koncepció 

lényegét. Az egyes körzetek és dűlők lehatárolása több száz éves múltra tekint vissza. A rendszerből 

jellegéből eredően az igazán jó területek birtokszerkezete szélsőségesen töredezett, és a legjobb 

minősítésű borok kínálata is (az erős terméskorlátozás és a korlátozott területméretek miatt) 

alacsony.
21

 Ez a klasszifikáció mégis sikeresnek tekinthető, mert a legjobbnak minősített területek 

borai a piacon is a legsikeresebbek tudnak lenni. Nagy hátránya viszont, hogy a vásárlótól viszonylag 

sok tudás elsajátítását várja el
22

. 

Bordeaux és a birtokklasszifikáció 

A bordói eredetvédelmi rendszer nem a dűlőket, hanem az egyes birtokokat klasszifikálja. A szisztéma 

alapja az egyik bordói borvidéken, Médoc-ban található birtokok 1855-ös (tehát még jóval az AOC-

rendszer kialakítása előtti időkre visszanyúló) besorolása. Ezt nem termelők, hanem borkereskedők 

végezték el. A legjobb birtokokat hat csoportba sorolták be: 1er grand cru classé, 2ème grand cru 

classé, 3ème grand cru classé, 4ème grand cru classé, 5ème grand cru classé. A minősítés alapja a 

termelt borok minősége volt. 
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 Például a világ egyik legjobb fehérborának tartott Montrachet Grand Cru-ből összesen évente mintegy 30-32 ezer palack 

készül (forrás: Colozier, 1998:46). 
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 A címkék nehéz olvashatóságára alkothatunk egy alternatív magyarázatot: a burgundiai borok relatíve nehezen érthetőek, 

nem elsősorban a kezdő borfogyasztóknak szólnak. A rendszer bonyolultsága egyszersmind jelzésként is funkcionálhat a 

fogyasztó számára; bonyolult, nehezen érthető borra utalva. 



 

 

6. kép A Bordeaux-i eredetmegjelölések. 

 Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Weinbaugebiete-frankreich-bordeaux.png 

A Médoc-i birtokok (château-k) nem aprózódtak el az idők folyamán, hanem általában egyben 

cseréltek gazdát. A rendszer máig működik – a besorolásban azóta alig történt változás. Ez az 

osztályozás a „grand cru classé” csoportba sorolt borok magas árát hatékonyan biztosítja. Hátránya 

ugyanakkor, hogy rendkívül sok birtok kimaradt belőle: később ezek számára jött létre a cru bourgeois 

osztály. Később más bordói borvidékeken (Pomerol, St. Émilion, Sauternes) is osztályozták a 

birtokokat, de ott már kevesebb kategóriát alakítottak ki. 

7.2.4 Az INAO feladatai és működése 

A francia eredetvédelem irányítója az INAO. Három fő feladatot teljesít: 

 az appellációk tagállami elismerése, 

 a termelési előírások betartatása és 

 a védett eredetű borok promóciója. 

 Az Intézet legfőbb testülete az Állandó Tanács (ÁT), melynek 24 tagja van, és a szervezet általános 

tevékenységének és költségvetésének megállapításával, valamint az eredet-megjelölések 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Weinbaugebiete-frankreich-bordeaux.png


 

alapfogalmának védelmével foglalkozik. Az ÁT tagjait a Nemzeti Bizottságok (NB) delegálják. Négy 

NB létezik, a borral és a párlatokkal a legnagyobb foglalkozik. A Nemzeti Bizottságok feladata az 

AOC-státusz elismerése, valamint ajánlattétel a kompetenciájukat érintő kérdésekben az illetékes 

miniszterek számára. Az INAO erejét mutatja, hogy ezeket a javaslatokat a minisztériumok csak 

elfogadhatják vagy visszautasíthatják, de nem módosíthatják. 

Az Intézetnek 26 helyi bizottsága van, amelyek feladata az előírások teljesítésének ellenőrzése, 

valamint az adott terület közösségi marketingjének megszervezése. 

Az INAO tevékenységét a termelők és a francia állam finanszírozza. Utóbbi szerepvállalásának, 

mint arra a 4.3 pontban rámutattam, nem csak gazdasági, hanem politikai megfontolások is lehetnek az 

okai. 

Az Intézet működését, illetve az eredet-megjelölések védelmét és a közösségi marketinget a 

borvidékeken működő szakmaközi szervezetek is segítik. 

7.2.5 A nem AOC-borok 

A francia eredetvédelmi piramis alsó felében az oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő (vin de pays) 

és a földrajzi jelzés nélküli borok találhatóak. 

A francia eredetvédelmi rendszer egy negyedik kategóriát is ismer (amely szintén az oltalom alatt 

álló eredetmegjelölés szinonim kifejezése): a Vin Délimité de Qualité Supérieure – VDQS (magas 

minőségű, lehatárolt termőhelyről származó bor), ám ezt a kategóriát alacsony jelentősége miatt nem 

tárgyaljuk külön. 

7.2.6 A rendszer hiányosságai 

Mint láthattuk, a francia eredetvédelmi rendszer a terroir fogalmán alapul. Ennek következtében egy 

meglehetősen szofisztikált rendszer jött létre, amelyet a gyakorlatban megérteni – azaz tudni, hogy 

például egy „Corton-Charlemagne” feliratú palackban burgundi chardonnay van – nehéz. A 

tájékozatlan fogyasztó ezért gyakran más, könnyebben érthető termékeket preferál a védett eredetű 

francia borokkal szemben. A másik fő probléma az, hogy az évjárati hatások miatt és az eltérő 

borászati filozófiának köszönhetően még ebben a részletesen szabályozott rendszerben is könnyen 

előfordulhat, hogy azonos földrajzi árujelző alatt két, sok tekintetben különböző bor jelenik meg. 

7.3 EGYÉB LATIN RENDSZEREK 

7.3.1 Olaszország 

Mint azt a következő oldalon található 4. ábra is mutatja, az olasz szabályozás sokban hasonlít a 

franciához. A jelenleg érvényben lévő rendszer alapjait a hatvanas évek közepén hozták létre, végső 

formáját pedig 1992-ben nyerte el. 

Az olasz jog az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek két típusát ismeri, a Denominazione di 

Origine Controllata-t (DOC) és a Denominazione di Origine Controllata e Garantita-t (DOCG). Az 

utóbbi kategóriába a híresebb termőhelyek tartoznak (Chianti, Barolo, Barbaresco, Franciacorta). 



 

Egyes DOCG-ken belül további felosztásnak lehetünk tanúi, melyek alapja a borok érlelési ideje. 

Ezeket nem központilag, hanem helyileg szabályozzák. Így például más-más a különbség egy Chianti 

és egy Chianti Classico, valamint egy Rosso di Montalcino, valamint egy Brunello di Montalcino 

között. Ami a fajtanevek feltűntetését illeti, az a helyi szokásoknak megfelelően változik (az 

északkeleti Friuliban, vagy [különösen] a német többségű Dél-Tirolban szokás, az ország közepén 

fekvő Toszkánában pedig általában nem szokás feltüntetni a fajtaneveket a címkén). 

Az eredetvédelmi piramis alján itt is a földrajzi jelzés nélküli borok találhatóak. Felettük egy igen 

fontos, és egyre nagyobb jelentőségű kategória található, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéses borok 

(indicazione geografica tipica – IGT). A korábbi asztali bor kategóriában használható földrajzi 

árujelzőket az 1992-es reform keretében hozták létre. Addig az olasz borok nagy része asztali, azaz 

földrajzi jelzés nélküli bor volt, azóta pedig tájbor. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzések neve néhány 

kivételtől eltekintve megegyezik az adott közigazgatási régió nevével. E borok címkéjén sok esetben 

megjelenik a fajtanév is (például: „Nero d’Avola, Sicilia”). 



 

 

7. kép Olaszország borrégiói.  

Forrás: http://www.basic-wine-knowledge.com/italian-wine-regions.html 

http://www.basic-wine-knowledge.com/italian-wine-regions.html


 

 

8. kép Az olasz eredetvédelmi rendszer koncepciója. Forrás: Fregoni (2005:VII) 

Az eredetvédelmi rendszer irányításáért az agrártárca (Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali) mellett működő Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini (a Borok 

Eredetmegjelöléseinek és Földrajzi Jelzéseinek Értékeléséért Felelős Nemzeti Bizottság) felel. E 

tanács tagjai a szakmai szervezetek, a kompetens társminisztériumok, a kutatóintézetek stb. képviselői 

közül kerülnek ki. 



 

 

9. kép Spanyolország eredetmegjelölései.  

Forrás: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Vinos_DO_de_Espa%C3%B1a.

png 

7.3.2 Spanyolország 

Az eredetvédelmi piramis alján Spanyolországban is a korábbi asztali borok (vino de mesa, illetve vino 

comarcal), azaz a földrajzi jelzés nélküli borok találhatók. Eggyel magasabb osztályba tartoznak az 

oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borok, vagyis a tájborok (vino de la tierra). Az oltalom alatt 

álló eredetmegjelöléseknek itt is két típusa létezik: a Denominación de Orgen (DO) és a 

Denominación de Origen Calificada (DOCA). Az eredetvédelem koordinációját itt is egy központi 

szerv (az INAO-ra elnevezésében kísértetiesen hasonlító Instituto Nacional de Denominaciones de 

Origen – INDO) végzi, helyi szakmai szervezetek segítségével. 

Az INDO mellett ki kell még emelni a termelői konzorciumokat (Consejos de las Denominaciones 

de Origen) is, amelyeket a helyi szőlős- és borosgazdák képviselői alkotnak, és szabályozási, valamint 

promóciós feladataik vannak. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Vinos_DO_de_Espa%C3%B1a.png
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A spanyol rendszer is nagyban hasonlít a franciára, azonban vagy egy sajátossága, amiért érdemes 

külön tárgyalni: az érlelés idejével összefüggő minőségjelzők országos szintű szabályozása. E 

kifejezések hagyományos kifejezésnek minősülnek, ennélfogva szintén EU-s oltalom alatt állnak. 

Három kategóriát különböztet meg a spanyol jog: 

 „Crianza”: legalább 3 éves érlelés (ebből fél év hordóban), 

 „Riserva”: legalább 4 éves érlelés (ebből egy év hordóban), valamint magasabb mustfokkal 

szüretelt szőlő, 

 „Gran Reserva”: legalább 5 (fehér bor esetében 4) éves érlelés (ebből két [fehérbor esetén 

fél] év hordóban). 

7.4 A GERMÁN RENDSZEREK 

A „germán” típusú eredetvédelmi rendszereket a német kultúrkörbe tartozó országokban alkalmazzák. 

Ezeknek az országoknak a területe a 7.1 pontban megismert északi típusú borvidékekhez tartozik, ahol 

viszonylag erősen érvényesülnek a 3.2 pontban említett évjárati hatások, így az eredetvédelmi 

rendszerre is nagyobb befolyással bírnak, mint a déli borvidékeken. A germán rendszerek sajátossága, 

hogy gyakorlatilag a teljes bortermő területet potenciálisan oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő 

bort adó területté minősíttették (ez persze nem jelenti azt, hogy ne termelnének e régiókban földrajzi 

jelzés nélküli bort, sőt!). Ezzel összefüggésben a borminősítés rendszere is eltér a latin rendszerekben 

megismerttől; itt nem a földrajzi eredet az elsődleges, hanem a különböző analitikai indikátorok 

(cukor-, illetve alkoholtartalom, cukormentes extrakt tartalom) alapján megállapított minőségi 

színvonal. 

Az, hogy egy adott területen termett bor melyik földrajzi árujelzőt használhatja elsősorban attól 

függ, hogy a fenti analitikai indikátorokkal jellemzett minősége egy bizonyos mércén milyen értéket ér 

el. Kissé leegyszerűsítően összefoglalva azt mondhatjuk, hogy szőlőfajtától vagy technológiától 

függetlenül az e mércén gyengén teljesítő borok csak földrajzi jelzés nélküli borok lehetnek, a 

közepesen teljesítők címkéjén már az adott borvidéken használatos oltalom alatt álló földrajzi jelzést 

(tájbornevet) is fel lehet tüntetni, míg bizonyos értékek esetén már az oltalom alatt álló 

eredetmegjelölés is jelölhető. 

7.4.1 Németország 

A német eredetvédelmi piramis alján is a földrajzi jelzés nélküli borok (a korábbi asztali borok – 

Tafelwein) találhatóak, ezt követik az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok, azaz a 

Landwein-ek. 



 

 

10. kép Németország borvidékei.  

Forrás: http://www.germanwineusa.com/press-trade/wine-regions.html 

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek két kategóriáját különböztethetjük meg: a minőségi 

borokat (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete – QbA) és a magasabb kategóriába tartozó 

különleges minőségű borokat (Qualitätswein mit Prädikat – QmP). A chaptalizáció ez utóbbi 

kategória kivételével mindenhol megengedett. A QmP borokat a leszüretelt szőlőszemek érettségi 

állapota alapján 6 osztályba sorolják. Ezek a következők: 

 Kabinett: teljes érés, 

 Spätlese: kései szüret (töppedt, de egészséges bogyók), 

 Auslese: válogatott kései szüret (töppedt, de egészséges bogyók), 

 Beerenauslese: a Botrytis cinerea által okozott nemes rothadáson átesett bogyókat is 

tartalmazó fürtökből készült bot, 

 Trockenbeerenauslese: válogatott, erősen aszúsodott bogyókból készült bor, 

 Eiswein: megfagyott szőlőszemekből
23

 készült bor (jégbor). 

E kifejezések mindegyike hagyományos kifejezés, tehát EU-s oltalom alatt áll. 
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 A szőlő -7 és -8 ˚C körül fagy meg, ezért jégbort csak erős fagyok esetén lehet szüretelni, amikor a hőmérséklet 

alacsonyabb ezeknél az értékeknél. 
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Láthatjuk tehát, hogy a német szabályozás elsősorban a feldolgozandó szőlő minőségére és 

állapotára koncentrál. Ennek azonban az évjárat kiemelt (és sokszor negatív) hatása mellett egy másik 

oka is van. A természetes édes borok ritkaságuk miatt mindig is drágábbak voltak, mint a szárazak. 

Így a leszüretelt bogyók állapotára vonatkozó minőségjelzők (amelyekből többé-kevésbé 

egyértelműen következtethetünk a bor maradékcukor-tartalmára) kétségtelenül nagyobb szerepet 

kaptak és kapnak a német borok hagyományos fogyasztóinak körében. Ezért kell a német felfogás 

szerint részletesen szabályozni ezt a kérdést. 

A latintól eltérő eredetvédelmi koncepciót jelzi az is, hogy a borok címkéin szinte kivétel nélkül 

szokás a fajta (fajták) nevének feltüntetése. 

 

11. kép Ausztria eredetmegjelölései (DAC-ok).  

Forrás: www.austrianwines.com 

www.austrianwines.com


 

7.4.2 Ausztria 

Az osztrák eredetvédelmi rendszer eredetileg nagyon hasonlított a németre, csak apróbb eltérések 

voltak találhatóak a kettő között: a különleges minőségű borok esetében három újabb kategória 

(Ausbruch, Strohwein és Bergwein
24

) volt megtalálható. 

Az ezredfordulón elkezdett reform, a DAC-rendszer
25

 (Districtus Austriae Controllatus) fokozatos 

bevezetése óta az osztrák eredetvédelem kezd eltávolodni a némettől, emiatt külön is érdemes 

tárgyalni. Ez ugyanis szakítva az addigi germán szemléttel, a latin rendszer alapelveit teszi magáévá, 

vagyis a származási területet helyezi a középpontba. Ezzel párhuzamosan születtek a fajtahasználat 

szabályozását is szigorítani akaró törekvések, amelyek idővel veszítettek erejükből. 

 

12. kép Ausztria eredetmegjelölései (nem DAC OEM-ek).  

Forrás: www.austrianwines.com 

Szintén túlmutat a germán rendszeren a Wachau borvidéken alkalmazott minősítési rendszer, 

amelyet szintén a helyi specialitásnak számító zöldveltelini borokra dolgoztak ki. Három minőségi 
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 Az Ausbruch nagyjából a mi Aszúnknak felel meg, a Strohwein szalmabor, a Bergwein pedig meredek (minimum 16%.os) 

lejtőkön termelt szőlőből készült bor. 
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 Bővebben lásd: Mikulás (2001) 
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kategóriát (Steinfelder, Federspiel és Smaragd) alakítottak ki, a borokat alkoholtartalmuk alapján 

sorolják be. 

A rendszer sajátossága, hogy több esetben is megegyezik egy új DAC és egy korábban létező 

borvidék termőterülete (pl. Neusidlersee-Hügelland, illetve Leithaberg DAC). 

Az új osztrák koncepció bevezetésének az volt az oka, hogy az addigi, a fajtára nagy hangsúlyt 

fektető címkézési szokások számos félreértésre adtak okot – hasonló tipográfia esetén például könnyen 

össze lehetett téveszteni egy osztrák és egy más országból származó zöldveltelinit (Ausztria fő 

fajtáját). 

Az osztrák eredetvédelem irányítója a Nemzeti Borbizottság, amelynek tagjai az agrár- és a 

gazdasági kamara, az agrártárca, az Osztrák Bormarketing Szolgálat, valamint a négy, bortermelő 

régió képviselői (az agrárminiszter kinevezése alapján). E régiókban helyi szinten is működnek 

Regionális Borbizottságok. Ezek feladata a helyi borszabályozás kialakítása, a helyi borok promóciója, 

minőségjavító technológiák kidolgozása, valamint a termelők támogatása. 

7.5 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen főbb csoportjai vannak az európai borvidékeknek? Melyek e csoportok a legfontosabb 

jellemzői? 

2. Milyen főbb eredetvédelmi koncepciókat ismer Európában? Mi ezek között a legfontosabb 

különbség? 

3. Jellemezze a borok eredetvédelmének francia koncepcióját! 

4. Mi a terroir fogalma? 

5. Miben különbözik a terroir a termőhelytől? 

6. Mik voltak a franciaországi eredetvédelmi rendszer kiépítésének legfontosabb állomásai? 

7. Miben ragadható meg a burgundiai eredetvédelmi rendszer lényege? 

8. Miben ragadható meg a Bordeaux-i eredetvédelmi rendszer lényege? 

9. Hasonlítsa össze a borok eredetvédelmének olaszországi és spanyolországi rendszerét! Mik a 

legfontosabb hasonlóságok és különbségek? 

10. Melyek a borok németországi eredetvédelmi rendszerének legfontosabb jellemzői? 

11. Miben különböznek a DAC és a nem DAC eredetmegjelölések? 

12. Mit tudna javasolni Magyarország számára a borok ausztriai eredetvédelmi rendszerének 

elemeiből? 



 

8. A BOROK MAGYARORSZÁGI EREDETVÉDELME 

Ebben a fejezetben a borok eredetvédelmének jelenleg hatályban lévő, több szempontból is átmeneti 

jellegűnek tekinthető (bár nem minden esetben annak szánt) magyarországi szabályait tekintjük át. 

Külön hangsúlyt fektetünk az egyes borvidékeken kialakult, vagy kialakulóban lévő, helyi 

kezdeményezésű eredetvédelmi koncepciók bemutatására és kritikájára. 

8.1 INTÉZMÉNYI HÁTTÉR 

A magyar szőlő- és borszektor szabályozásának kialakításában és végrehajtásában alapvetően öt 

szervezet vesz részt. 

A hegyközségek (és a hegyközségi rendszer) alapvetően alulról szerveződnek (települési alapon), az 

adott település határában szőlőtulajdonnal rendelkezők kötelező tagságával. Ezen, a közvetlen 

demokrácia elvein alapuló szervezetek feladata elsődlegesen egyes nyilvántartások 

(ültetvénykataszter, pincekataszter) vezetése, illetve ellenőrzése, valamint a gazdák érdekvédelme. A 

hegyközség közgyűlése által választott tisztviselő, a hegybíró adja ki a szőlő, valamint a bor 

származását és mennyiségét igazoló okiratokat; a szőlő és a bor származási bizonyítványt is. A 

hegyközségek borvidéki ernyőszervezetei a borvidéki hegyközségi tanácsok, országos ernyőszervezete 

pedig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegyközségi rendszert két forrásból finanszírozzák: a 

termelői befizetésekből (tagdíjak) és állami pénzekből, melyek az állammal kötött, az állami feladatok 

átvállalásáról szóló szerződés alapján kerülnek a rendszerbe. Az eredetvédelem területén a termelői 

önkéntesség a hegyközségi rendszeren keresztül fejeződik ki. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladata a szőlőtermelési potenciálhoz kapcsolódó 

nyilvántartások (újratelepítési jogok, telepítési engedélyek, kivágási engedélyek) kezelése, valamint a 

támogatási igények bírálata és a támogatások folyósítása. 

A borok analitikai és érzékszervi bírálatát, minősítését és ellenőrzését az Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Központ Borminősítési Igazgatóság (MgSzH-BI) végzi, (a védett eredetű 

borok esetében kiegészülve a borvidéki borbíráló bizottságokkal). Ennek eszköze a borok utólagos, 

szúrópróba-szerű vizsgálata, mely a gyakorlatban a szükséges feltételek részleges hiánya miatt 

sajnálatos módon akadozik. 

Az egész rendszer felett a Vidékfejlesztési Minisztérium gyakorol kontrollt. Ez egyrészt bizonyos 

szervezetek költségvetésének meghatározásában nyilvánul meg, másrészt pedig közvetlen jogi 

függőségben. A legalapvetőbb kontrollt azonban mégsem így, hanem azáltal gyakorolja a VM, hogy a 

legtöbb esetben egy-egy javaslat (pl. egy új védett eredetű bor létrehozása) megvalósulásához a 

minisztérium jóváhagyása szükséges, ugyanis jogerőre azok csak miniszteri rendelet útján léphetnek. 

Emiatt a hegyközségi rendszer sem tekinthető teljesen autonómnak. 



 

8.2 A BORREFORM ELŐTTI ÁLLAPOT 

A borreform eredetvédelmet érintő rendelkezéseinek 2009. augusztus 1-jei hatályba lépésével 

alapvetően megváltoztak a szabályozás keretei. Ezt megelőzően a hazai eredetvédelmi szabályokat a 

szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.), 

illetve a borok eredetvédelmének szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet tartalmazta. 

8.2.1 Kapcsolat az EU-s szabályokkal 

A korábbi EU-s borpiaci rendtartás, vagyis a 1493/1999/EK tanácsi rendelet lehetőséget adott a 

tagállamoknak, hogy az egyes eredetvédelmi kategóriák neve helyett lehetővé tegyék termelőik 

számára tagállami szinten meghatározott szinonim nevek használatát. 

Magyarország három ilyet határozott meg, ennek megfelelően az alábbi kifejezések honosodtak 

meg a szakmai közbeszédben (az asztali borok esetében nincs ilyen szinonim kifejezés): 

 földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok: tájbor 

 m. t. minőségi borok: minőségi bor és védett eredetű bor. 

Ennek megfelelően valójában összesen négy bor eredetvédelmi kategória létezett Magyarországon. 

Nagy zavart okozott a rendszerben az, hogy a minőségi bor és a védett eredetű bor kifejezések 

ugyanazt az eredetvédelmi kategóriát, az m.t. minőségi borokét jelölték, holott az általuk jelölt 

kategóriába tartozó bornevek szabályozása mögött egészen eltérő megfontolások álltak. 

8.2.2 A borvidéki rendszer 

A borreform előtti magyarországi rendszer alapvetően egy germán rendszer sajátosságait mutatta. A 

rendszer alapegységei a borvidékek voltak. Az akkor hatályos Btv. így határozta meg a borvidék 

fogalmát: „olyan meghatározott termőhely, 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 borok származnak” (Btv. 2. § 6. pont). Borvidékbe csak olyan település (fővárosi vagy megyei 

jogú városi kerület) sorolható, amely mezőgazdasági hasznosítású területének legalább 7%-a alkalmas 

a kataszter szerint szőlőtermesztésre. 

Magyarország területét szőlőtermesztési szempontból az 1979-82. között elkészített szőlő 

termőhelyi kataszter négy osztályba sorolja. Az egyes területeket egy 400 pontos skálán értékelték, az 

elsődleges szempont pedig a termelési biztonság volt. Szőlőtermesztésre az első és a másodosztályú 

besorolású területek alkalmasak, illetve bizonyos megkötésekkel a harmadosztályúak is. 

Ma Magyarországon 22 borvidék található, ezek a következők: Neszmélyi borvidék, Badacsonyi 

borvidék, Balatonboglári borvidék, Balaton-felvidéki borvidék, Bükki borvidék, Csongrádi borvidék, 

Egri borvidék, Etyek-Budai borvidék, Hajós-Bajai borvidék, Kunsági borvidék, Mátrai borvidék, Móri 

borvidék, Nagy-Somlói borvidék, Pannonhalmi borvidék, Pécsi borvidék, Soproni borvidék, 

Szekszárdi borvidék, Tokaji borvidék, Tolnai borvidék, Villányi borvidék és Zalai borvidék. 



 

A borvidékek alapvetően szakigazgatási funkciókat töltenek be, ám a borreformot megelőzően 

létezett germán rendszerben eredetvédelmi egységekként is szolgáltak. E kettősség több szempontból 

is az eredetvédelem rovására ment. Egyrészt az egyes borvidékek, illetve egyes borvidéki körzetek 

közti lehatárolás sokszor nem követ világos szempontokat. Ez elsősorban a Balaton északi partvidékén 

figyelhető meg – a minden szempontból egy egységet alkotó Káli-medence például három 

borvidékhez tartozik. Szintén nehezen értelmezhető a Pest és Nógrád megyei településeket összefogó 

Síkvédéki körzet léte és helye a Mátrai borvidéken belül. Ezen kívül a kettős borvidéknevek (pl. 

Etyek-Buda, Hajós-Baja, vagy régebben Villány-Siklós) is jól illusztrálják, hogy a borvidékek 

létrejöttekor nem elsősorban az eredetvédelem (és közösségi marketing) szempontjai, hanem 

szakigazgatási megfontolások érvényesültek. Másképpen fogalmazva nem egy bornévhez tartozott egy 

a borminőség szempontjait figyelembe véve körülhatárolt termőterület, hanem egy nem kizárólag 

szakmai szempontok alapján meghatározott terület kapott bizonyos szempontok alapján egy nevet. 

Ezt a feltételezést igazolja az a tény is, hogy a 2004-es bortörvényt megelőzően a borvidék nevének 

feltüntetése sem volt kötelező a minőségi borokon. Ennek megfelelően a földrajzi nevek elsősorban a 

származási helyet bemutató kiegészítő információként szerepeltek-szerepelnek a magyar borok 

címkéjén. 

A germán rendszer sajátosságait fedezhetjük fel a szőlőfajta-használat szabályozásában is. A 

horizontális szabályokon (megyei, később országos fajtalista) túlmenően az egyes borvidékek a 

borvidéki rendtartásaikban rendezhették ezt a kérdést. A gyakorlatban azonban nem mutatkozott 

jelentős eltérést a helyben meghatározott borvidéki és a központilag, rendelet útján megszabott megyei 

fajtalisták tartalma között. 

8.2.3 A borvidékeken túl 

A rendszer kereteit egyre jobban szétfeszülnek. A 2004-es Btv. ugyanis bevezette a védett eredetű 

bor, valamint a borvidéki régió fogalmát. Ezek nyomán 2009 augusztusára az alábbi, a borvidékitől 

különböző eredetvédelmi egységek jöttek létre: 

1. 3 borvidéki régió: Balaton, Duna és Pannon 

2. 8-10 védett eredetű bor: (Debrői Hárslevelű, Egri Bikavér, Egri Bikavér Superior [később e 

kettő az Eger eredetmegjelölés rendszerébe épült bele], Egerszóláti Olaszrizling, Izsáki Arany 

Sárfehér, Káli, Somlói, Somlói Arany, Somlói Nászéjszakák Bora, Tihany. 

Ezeken kívül egy egész borvidékre kiterjedően két védett eredetű bor szabályozását alkották meg: 

Eger és Villány. A Btv. a borreform előtt is után is tartalmazta a tokaji borkülönlegességek (aszú, 

eszencia, aszúeszencia, szamorodni, máslás és fordítás) teljes technológiai leírását, így a gyakorlat 

ezeket is védett eredetű borként kezelte. 

A védett eredetű borokat a 2004-es Btv. annyiban különböztette meg a minőségi boroktól, hogy 

leírja: azok szabályozásának szigorúbbnak kell lenniük. A 97/2004. FVM rendelet 4. paragrafusa már 

előírja a termőhellyel, és az ahhoz kapcsolódó emberi tényezőkkel való szoros kapcsolatot is.  



 

E 12 bornév közül 11 a borvidéktől eltérő nagyságú egységből származó borokat jelölt. Ezekben az 

esetekben már kifejezetten az adott bornév használatára vonatkozó szabályok megfogalmazása és 

jogszabályi keretekbe foglalása volt a cél. 

Mindent összesítve Magyarországon jelenleg 33 darab eredetmegjelölés áll oltalom alatt. 

8.2.4 Tájborok 

A minőségi borok mellett 1997. óta összesen 13 tájbor név kapott oltalmat. Ezek a következők: 

Alföldi, Balatonmelléki, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Duna melléki, Dunántúli, Duna-Tisza közi, Észak-

dunántúli, Felső-magyarországi, Nyugat-dunántúli, Tisza melléki, Tisza völgyi, Zempléni. 

A tájborok szabályozása igen laza, területi lehatárolásuk elnagyolt (megyeszintű), 2009 

augusztusától (megyei fajtalisták hiányában) pedig az összes osztályba sorolt fajta (139 db) 

felhasználható készítésükhöz. 

Ennél nagyobb problémát jelent a tájborok között meglévő igen jelentős területi átfedés. Egy 

szabadon választott Bács-Kiskun megyei ültetvény terméséből például egyaránt készíthető (a minőségi 

borokon kívül) Alföldi, Dél-alföldi, Duna melléki, Duna-Tisza közi, Tisza melléki vagy Tisza völgyi 

(tehát összesen hat különböző névvel ellátott) tájbor is. Ez a jelenség a tájbornevek jelentésének 

kiüresedésére utal. 

Az EU-csatlakozás nyomán (még a borreform előtt) ráadásul a korábbi gyakorlattal szemben az 

asztali borok címkéjén már nem lehetett feltüntetni a fajtaneveket, illetve az évjáratot. Az így 

felmerülő problémára az érintett borok tájborként való értékesítése jelentett rövid távon 

kézenfekvőnek és megfelelőnek tűnő megoldást. 

8.2.5 Értékelés 

A magyar eredetvédelmi rendszer a borreform hatályba lépésekor furcsa helyzetben volt. A rendszer 

koncepcióját az 5. ábra szemlélteti. Számos hiányosságra figyelhetünk fel. Az első, és legfontosabb, 

hogy a gyakorlatban előfordulhat, hogy ugyanazt a földrajzi nevet egyszerre viselheti két különböző 

kategóriába tartozó bor: egy minőségi bor és egy védett eredetű bor is. 

A magyar szabályozás tehát a germán rendszerek szemléletmódját alkalmazva, azokba integrálva 

próbálja alkalmazni a latin szisztémák fogalmi kategóriáit. Így a „védett eredetű bor” kifejezés 

értelmét veszti, hiszen a szigorúbb feltételekből eredő minőségi többlet nem a földrajzi árujelzőhöz, 

hanem egyértelműen az eredetvédelmi kategóriához kötődik. 



 

V.E.B.
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13. kép A borok eredetvédelmének jelenlegi magyar koncepciója (V.E.B.= védett 

eredetű borok) 

Ami az intézményi hátteret illeti, több kérdés is felvetődik. A szektor autonómiája nem biztosított, 

hiszen a legfontosabb szervek nem a termelőknek (a hegyközségi rendszernek), hanem a FVM-nek, 

azaz államnak voltak felelősek. Szintén rontja a termelői autonómiát az a tény, hogy a hegyközségi 

rendszer finanszírozásába meglehetősen nagy beleszólása van az államnak. 

A rendszer alapjain és az intézményi háttéren túlmenően a földrajzi árujelzők száma is magas (46 

magyarországi földrajzi árujelző – 33 eredetmegjelölés és 13 földrajzi jelzés – létezik). Ez a szám 

elsősorban nem az ország összes szőlőterületéhez viszonyítva magas, inkább az egyes eredetvédelmi 

szabályzatok között meglévő nagyfokú tartalmi hasonlóság miatt. 

8.3 VÉDETT EREDETŰ BOROK A BORREFORM ELŐTT 

A hazai borjog a borreform pillanatában 10-11-17 védett eredetű bort ismert. A pontos számot a tokaji 

borkülönlegességek státuszának kérdésességével, valamint az Egri Bikavér és az Egri Bikavér 

Superior szabályozásának az Eger eredetmegjelölésbe való olvadása miatt nehéz meghatározni. 

Az alábbiakban e védett eredetű borok szabályozását elemezzük részletesebben, az egyes 

szabályzatok keletkezésének sorrendjében haladva. 

8.3.1 Az Egri borvidék védett eredetű borai 

Az Egri borvidéken készül Magyarország leghíresebb vörösbora, az Egri Bikavér. A hírnév a 

kommunizmus évtizedei alatt rosszat tett ennek a bornak: a nagyüzemi gazdálkodás filozófiáját 

alkalmazva csak elvétve születtek kiemelkedő borok – a földrajzi árujelző azelőtti jó híre jelentősen 

degradálódott az ebben az időszakban készült nagyon sokszor megkérdőjelezhető minőségű boroknak 

köszönhetően. Az Egri Bikavér a rendszerváltás után is kitűnő példáját szolgáltatta a földrajzi 

árujelzőkkel kapcsolatos potyautas-magatartásnak. 



 

A magyar borászat 1990-es évek elején-közepén végbement nagy változása nyomán Egerben is 

megjelentek a magas minőségre törekvő pincészetek. Ahogy e birtokok borai is elkezdtek megjelenni 

a piacon, több termelőben is felmerült az igény az Egri Bikavér név használatának szabályozására. 

Az első magyarországi eredetvédelmi szabályozás az Egri borvidéken jött létre 1997-ben. Ez az 

Egri Bikavér készítését szabályozta
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2004-ben az egri borvidék védett eredetű borairól szóló 130/2003. (XII. 31.) FVM rendelet hatályba 

lépésével újabb védett eredetű borok szabályozása született meg: a Debrői Hárslevelűé és az Egri 

Bikavér Superioré. 

Később az eredetvédelmi szabályzatot a jelenleg is hatályos, az Egri borvidék védett eredetű 

borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet az összes, a borvidék nevével forgalmazott borra 

kiterjesztette. Így jelen pillanatban az Egri Borvidéken három védett eredetű bor rendelkezik: Debrői 

Hárslevelű, Eger, illetve Egerszóláti Olaszrizling. Az Egri Bikavér így már nem önálló 

eredetmegjelölés, hanem egy bortípus az Eger eredetmegjelölésen belül. Az új rendelet hatályba 

lépésével a minőségi klasszifikáció két szintjét is kiterjesztették mind a három eredetmegjelölésre, 

illetve az alsó, ez ideáig névtelen szint a klasszikus nevet kapta meg. 

Az egriek koncepciója tehát az egyes eredetmegjelölések vertikális szegmentációján alapszik. Ez a 

kompromisszumos megoldás működőképes válasz lehet az eltérő stratégiát folytató cégek közt feszülő 

konfliktusok feloldásának problémájára, ugyanakkor a fogyasztó számára is világos és érthető 

megkülönböztetést ad. 

Mindazonáltal az egri eredetvédelmi rendszeren belül az Eger védett eredetű bor szabályozásában 

nagy hibának tartom az eredetmegjelöléssel potenciálisan megjelenő termékek nagy számát (a széles 

fajtakör következtében). 

8.3.2 Tokaji borvidék 

A Tokaji borvidéken jelenleg csak a Btv-ben említett tokaji borkülönlegességek számítanak védett 

eredetű bornak, ezért a jelenleg érvényben lévő szabályozás hiányos (ráadásul túl megengedő, ami a 

terméshozamokat illeti). 

A Tokaji borvidék igazi potenciáljának és változatosságának kihasználásához elengedhetetlen a 

száraz borok termelésének részletesebb szabályozása, valamint a dűlők közti különbségekre történő 

reflexió – ennek jelentős hagyománya van, hiszen a borvidék legjobb dűlőit először a XVIII. 

században határolták le és osztályozták. 

8.3.3 Villányi borvidék 

Villány ma Magyarország legsikeresebb borvidéke. Eredetvédelmi rendszerét a 2005 őszén hatályba 

lépő, és a 2006. évjárattól kezdve alkalmazandó a Villányi borvidék védett eredetű borairól  szóló 
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 Ez meghatározta a felhasználható szőlőfajták körét, a maximális terméshozamot, valamint az alkalmazandó borászati 

eljárásokat. 



 

91/2005. (X. 18.) FVM rendelet hozta létre. A villányi boroknak két klasszifikációs szintje van: a 

classicus, valamint a prémium. 

Az első kategória követelményei mind a fajtahasználatot, mind pedig a maximális terméshozamot 

tekintve gyakorlatilag megegyeznek a korábbi minőségi borok követelményeivel, így minőségileg 

nem hoz előrelépést. Emellett az engedélyezett szőlőfajták száma is túl nagy (21), amely egyéb 

korlátozások hiányában az egri esetben már említett problémát eredményezi: az eredetmegjelöléssel 

jelölt terméktípusok nehezen kezelhetően nagy számát – kérdéses, milyen szerepe lehet pl. egy 

Villányi Zengőnek a piacon. A Prémium kategóriába tartozó borok szabályozása némileg szigorúbb, 

ám az engedélyezett szőlőfajták száma (16) ezeket összefogó termék híján még itt is soknak tűnik. 

8.3.4 Izsáki Arany Sárfehér 

A Duna borrégió első védett eredetű bora egy, a Kunsági borvidék Izsáki körzetében nagy 

hagyományokkal rendelkező szőlőfajta bora lett. 

A szabályozás – melyet az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról szóló 11/2006. (II. 3.) FVM 

rendelet tartalmaz – az alkalmazandó szőlészeti és borászati technológiákat illetően meglehetősen 

megengedőnek tűnik (magas terméshozam, nem szabályozott művelésmód stb.). 

8.3.5 A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borai 

A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet kizárólag a 

borvidék Somlói körzetét (a Somló-hegyet) érinti. 

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok közül ez írja elő a legszigorúbb terméshozamokat (55-80 

hl/ha), valamint a szőlő feldolgozásakor és a borkészítéskor alkalmazandó technológiákat is jelentősen 

korlátozza (pl. fajélesztők alkalmazásának külön engedélyhez való kötése), annak érdekében, hogy a 

termőhely minél nagyobb befolyással legyen a borminőségre. Örvendetesnek tartom, hogy a somlói 

borok közismert legendájára (nászéjszakák bora) is épít a szabályozás, valamint, hogy a kései 

szüretelésű borok, a szárazoktól (nem csak a maradékcukor-tartalom miatt) eltérő karakterüknek 

megfelelően más megnevezés alatt jelenhetnek meg (Somlói Arany). 

A rendelet nagy hiányosságának tartom, hogy nem írja elő az érlelés minimális időtartamát, holott 

ez a köztudottan lassan érő somlói borok esetében egy fontos tényező. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendeletben szabályozott védett eredetű borok igen kis 

mennyiségben kerülnek forgalomba, a termelők inkább a kevesebb kötöttséggel járó Nagy-Somló 

nevet részesítik előnyben. 

8.3.6 A Káli-medence védett eredetű borai 

A Káli-medence eredetvédelmi szempontból igen érdekes termőhely, ugyanis három borvidék 

(Badacsony, Balaton-felvidék és Balatonfüred-Csopak) területére is kiterjed. Az eredetvédelmi 

szabályzatot a Káli védett eredetű borról szóló 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet tartalmazza. 



 

A szabályzat három bortípust hoz létre, a Káli bort, a Káli Királyi bort, valamint a Káli Királyi 

Főbort. A bortípusok egyszerre jelentenek minőségi szintek szerinti, valamint borkarakter szerinti 

osztályzást. 

Az alapkategóriában 23 fehér és 9 kékszőlőfajta használata engedélyezett. A Királyi borok esetén ez 

a szám 18-ra (11 fehér és 7 kék), a Királyi Főbornál pedig 11 (mind fehér) csökken – az eddig 

megismert problémák tehát ebben az esetben is jelentkeznek. 

A megengedett maximális terméshozam értéke nem csak bortípusonként, de a bor színe szerint is 

változik, értéke a más védett eredetű borok esetében megismertnél alacsonyabb: az alapkategóriában 

85 (fehér és rozé), illetve 70 hl/ha, a Királyi borok esetén 55, illetve 50 hl/ha, a Királyi Főbornál pedig 

mindössze 35 hl/ha. 

8.3.7 A hazai eredetvédelmi elgondolások értékelése 

A fentiekben a jelenleg hatályos magyar borjog által ismert védett eredetű borok mögötti koncepciókat 

elemeztük. Összességében elmondhatjuk, hogy az elképzelések nagy hiányossága, hogy nem 

szabályozzák elég szigorúan az egyes minőségi paramétereket (különösen a terméshozamok esetében 

bizonyulnak túlságosan megengedőnek a jogszabályok, holott az északi borvidékeken pont e tényező 

bír kiemelkedő szereppel). 

Aggályosnak találom, hogy a követelmények tágra szabásában pont legsikeresebb borvidékeink 

járnak a legrosszabb példával a többiek előtt, gondoljunk például a Villányi borvidék egyik 

legismertebb bora, a Villányi Portuguiser szabályozásának meglehetősen megengedő voltára a 

classicus kategóriában. Kérdésesek tartom a hektáronkénti 14 tonnás hozam mellett, 15 mustfokkal 

szüretelt portuguiser szőlőből készült ital alkalmasságát arra, hogy megjelenítse a termőhelyéhez való 

szoros kapcsolatát, tükrözze a termék igazi villányi jellegét. 

Emellett a bizonyos esetekben fajtaválaszték is túl tágnak tűnik. Mintha a termelők még nem 

értették volna meg, hogy nem kizárólag védett eredetű borokat termelhetnek, és adott esetben nem 

csak ilyen borokkal szerepelhetnek sikeresen a piacon: ha valamilyen új ötlettel rendelkeznek, például 

egy, a borvidéken még nem, vagy csak ritkán termesztett fajtával próbálkoznak, az első pár év sikere 

még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy lehetővé kell tenni az eredetmegjelölés használatát a bor 

esetében. Eredetmegjelöléssel jelölni (védett eredetű bor minősítéssel forgalomba hozni) olyan 

termékeket érdemes, melyek valóban mutatnak kapcsolatot termőhelyükkel, és termelésük valóban 

jellemző a termőhelyen. 

Ezen túlmenően, bár ez nem az egyes borvidékek képviselőinek, hanem az őket összefogó 

szervezeteknek róható fel, a kiegészítő minőségjelzők szabályozása sem egységes (Prémium, Superior, 

Királyi), ez valamelyest nehezíti a fogyasztó tisztánlátását. 

Mindazonáltal, minden hiányosságuk ellenére a hazai védett eredetű borokat szabályozó előírások 

részleteikben mutatnak pozitívumokat is, néhányuk pedig egy átgondolt, és fokozatosan bevezetendő 

rendszer első elemeként is felfogható. 



 

8.4 A BORREFORM UTÁNI RENDSZER 

Az EU borreformja – mint azt az eddigiekben már láttuk – alapvetően megváltoztatta az eredetvédelmi 

rendszer kereteit. A termékleírások elkészítésének kötelezettsége eddig még soha nem látott feladat elé 

állítja a magyarországi szőlő- és bortermelői közösségeket: egy alapvetően germán sajátosságokat 

mutató szabályozás elemeit kell a latin rendszer fogalmi keretei között összefoglalni. 

Ezt elősegítendő a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi 

oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. 

rendelet bevezeti a bortípus fogalmát. A bortípus egy olyan hagyományos kifejezéssel, egyéb 

korlátozottan használható kifejezéssel vagy jogszabályban nem szabályozott kifejezéssel jelölt termék, 

amely jól meghatározható analitikai és érzékszervi jellemzőkkel bír, és valamely tulajdonságából 

fakadóan egyértelműen megkülönböztethető az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés többi 

bortípusától. 

 

14. kép Egy földrajzi árujelző (piros) és egy bortípus (lila) meghatározottságának 

összehasonlítása. 

További színek: zöld: a bor minőségi szintjét meghatározó tényezőkre vonatkozó 

szabályok; kék: a borkaraktert befolyásoló tényezőkre vonatkozó szabályok. 

Magyarországon, ahol a földrajzi árujelzők túlnyomó többsége sok fajtás, technológiai szabályozása 

igen liberális, és mindebből következően széles termékkörrel bír, a legtöbb esetben igen nehéz lenne a 

termékleírások megfelelő elkészítése. A bortípus intézménye a fenti meghatározásból fakadóan 

egyszerűbbé teszi a termékleírások benyújtóinak dolgát, de általuk a földrajzi árujelzők közösségi 

marketingje is hatékonyabbá válhat, mivel a fogyasztó egyértelmű tartalommal rendelkező üzenettel 
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találkozik a címkén. A 6. ábra az 1. ábrát felhasználva mutatja be a bortípus intézményének 

jelentőségét. 

A termékleírások elkészítésére vonatkozó hazai jogszabályok több olyan előírást is 

megfogalmaznak, amelyek a jelenleginél nagyságrendekkel átláthatóbb, részletesebb és egyértelmű 

eredetvédelmi szabályok elkészítésére kötelezik a termékleírások benyújtóit. 

Kiemelt jelentősége van a helyi borbíráló bizottságok (HBB) intézményének. Minden 

termékleírásban ki kell jelölni egy HBB-t, amely az adott földrajzi árujelzővel ellátott borok 

forgalomba hozatalt megelőző érzékszervi ellenőrzését végzi. 

A hazai eredetvédelmi rendszer egyszerűsítését szolgálja, hogy a termékleírások elkészítését és 

hatályba lépését követően az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezésnek már csak egy 

szinonimája, a védett eredetű bor lesz használható. Így a jelenlegi néggyel szemben csak három 

eredetvédelmi kategória marad. 

Nagy kérdés továbbá, hogy az összesen 46 db földrajzi árujelzőből (33 eredetmegjelölés és 13 

földrajzi jelzés) pontosan mennyi és melyik marad meg. 

8.5 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a borok magyarországi eredetvédelmének intézményrendszerét! 

2. Miben változott meg a borok magyarországi eredetvédelmének intézményrendszere az EU 

borreformját követően? 

3. Mi a termőhelyek osztályozásának rendszere? 

4. A borok magyarországi eredetvédelmi rendszere germán vagy latin típusú rendszer? Miért? 

5. Az ismertetettek közül mely eredetvédelmi törekvéseket tartja a legfontosabbnak? Miért? 

6. Mi a bortípus? 

7. Ismertesse a helyi borbíráló bizottságok szerepét! 

8. Mit tart a borok magyarországi eredetvédelmi rendszeréhez kapcsolódó legfontosabb 

problémának? Miért? 



 

9. ÜZLETI MEGFONTOLÁSOK 

Az alábbiakban az eredetvédelemmel kapcsolatos üzleti megfontolásokat elemezzük, két szempontból. 

Egyrészt a termelői közösség, másrészt pedig az egyes termelők döntéseinek szempontjából. 

9.1 STRATÉGIA, TERMÉKEK ÉS ÜZEMMÉRET 

Az előbbiek során láthattunk, hogy milyen tényezők határozzák meg a bor minőségét, és hogy a 

különböző tényezők közti súlyozás a termelő döntésén is múlik. A bortermelők számára nagyjából két 

lehetséges elméleti stratégia kínálkozik. 

Az első opció az ún. költségminimalizálási stratégia. Ebben az esetben a termelő a költségeit 

megpróbálja a minimálisra leszorítani, és egy árában versenyképes bort előállítani. Ez a stratégia csak 

nagy termelési volumen ([nagyon] magas terméshozam, magas fokú gépesítés, nagy birtokméret stb.) 

esetén kifizetődő, hiszen az egy palackra eső profit értéke nagyon alacsony. Ezeknél a boroknál már 

egy 10 euró centes palackonkénti árváltozás is a haszon vagy ráfizetés kérdését veti fel. Ennek 

megfelelően e stratégia választása esetén a bortermelőnek a lehető legkiszámíthatóbb módon kell 

működnie, ami a termelési folyamat lehető legnagyobb fokú ellenőrzésére való törekvést eredményezi. 

Ennek megfelelően a költségminimalizálási stratégia követése a technológia előtérbe helyezésével, 

valamint a bor minőségét meghatározó többi tényező nagyfokú felülírásával jár. 

A másik lehetőség a nagy hozzáadott értékű, magas beltartalmi értékkel bíró, egyedi borok 

készítése. Ebben az esetben a bort magas minősége teszi versenyképessé. Az előállítási költségek az 

első stratégiához képest többszörösükre nőnek (többek közt a korlátozott termésátlagok és a 

technológiai szempontok következtében fennmaradó alacsony fokú gépesítettség miatt), ennek 

megfelelően a bor fogyasztói ára is magasabb lesz. A magasabb ár lehetővé teszi, hogy viszonylag kis 

üzemméret mellett is hatékonyan és nyereségesen folyjon a termelés. 

A gyakorlatban azt láthatjuk, hogy a termelők a legtöbb esetben a két stratégia eltérő arányú 

keverékét alkalmazzák. A tömegtermelésben értelemszerűen szinte elsősorban a költségminimalizálási 

stratégiát követik a cégek, míg a kistermelők többsége a minőséget előtérbe helyező stratégiát teszi 

magáévá. 

9.2 TERMŐHELY ÉS VERSENYKÉPESSÉG 

Az előző részben megemlített hozzáadott érték sok minden lehet, a termelő neve (mint márka), egy 

fajta, a termőhely vagy a terroir, a hangsúly az egyediségen és a különbözőségen van. 

A különbözőséget előidézheti a borminőséget meghatározó négy tényezőcsoport bármely tagja, 

vagy akár azok valamilyen kombinációja is (például az eltérő szőlőfajtából készült borok a legtöbb 

esetben különböznek egymástól). Egyes tényezőket könnyű reprodukálni, másokat nehezebb. Így 

például a furmint szőlőfajtát bárhol a világon el lehet ültetni (más kérdés, hogy nem feltétlenül 

érdemes mindenhol), a tokaji termőhelyet azonban már sokkal nehezebb utánozni. 



 

A magas és egyedi minőség elérésében a termőhely kiválósága tehát alapvető tényező, melynek 

értékét tovább növeli nehéz reprodukálhatósága. 

Ennélfogva a termőhelyhez és annak emberi tényezőihez, hagyományaihoz (tehát gyakorlatilag a 

francia értelemben vett terroirhoz) szorosan kötődő borok termelése a hozzáadott értékre nagy 

hangsúlyt fektető stratégiát követő termelők számára igen fontos, és üzleti szempontból is helyes útnak 

kínálkozik. 

9.3 A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ POZICIONÁLÁSA 

9.3.1 A borkínálat szegmensei 

A borok eredetvédelme egyben azok kínálati oldali szegmentációjának egy módját is megadja. A 

termékpiramis alján a földrajzi jelzés nélküli borok szerepelnek, közepén az oltalom alatt álló földrajzi 

jelzést viselők, tetején pedig az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok. 

Ez a szegmentálás elvben jónak tűnhet, azonban a gyakorlatban azonban akadozik a működése. A 

rendszer egyik hibája, hogy az eredetvédelmi kategóriák elméletileg elsősorban a termőhellyel való 

kapcsolat szorossága alapján tesznek különbséget a borok között. 

További probléma, hogy ez a rendszer nehezen érthető az átlagfogyasztó számára. Ami ugyanis a 

fogyasztó számára fontos, az a minőség, illetve az, hogy azt kapja a pénzéért, amit elvár. A bor 

tapasztalati termék, eltekintve néhány speciális esettől (pl. kóstolók) a fogyasztó nem tudja, hogy 

egészen pontosan mit vesz le a polcról. 

Ahhoz, hogy az eredetvédelmi kategóriákkal tisztában legyen, illetve még azokon belül is ismerje 

egy-egy földrajzi árujelző jelentését, több-kevesebb háttérismeret szükségeltetik. Amennyiben ezeknek 

nincs birtokában, úgy gyakorlatilag egyetlen objektív fogódzója marad: az ár. 

Így azokban az országokban, amelyek nem tradicionális bortermelők, a borok szegmentációjának ez 

az alapja. A következőkben ezt mutatom be részletesebben, Sidlovits (2004) alapján. 

A piramis alsó szintjén, a „popular premium” kategóriában találhatóak az ún. „basic wine”-ok, azaz 

alapborok. Itt a siker kulcsa a borok árának versenyképessége, leginkább a közép-kelet európai 

országok asztali borai, valamint az olcsóbb újvilági fajtaborok kelnek el ebben a szegmensben, 2-5 

USD-s kiskereskedelmi áron. Ezeknek a boroknak a termelői leginkább a költségminimalizálási 

stratégiát követik, jelentős marketing- és márkaépítő-tevékenységet folytatva. 

A következő két szegmens az 5-7 USD-s „prémium” és 7-14 USD-s „szuper prémium” boroké, ahol 

a legintenzívebb a verseny. Itt az újvilági kínálat krémje, és az értékesebb európai táj- és fajta-, 

valamint minőségi borok csapnak össze a fogyasztók kegyeiért. Ezekben a kategóriákban a marketing 

mellett már a származási hely hírneve és imázsa is meghatározó. 

A piac tetejét jelentik a 14-50 USD-s „ultra prémium borok”, valamint az ennél is drágább „ikon 

borok”. Ezek a piacnak már csak egészen kis szeletét fedik le, és főként az Európában termelt magas 

minőségű, védett eredetű borok, illetve borkülönlegességeket és ritkaságok tartoznak ide. Itt már a 

hírnév és az imázs az elsődleges. 



 

9.3.2 A pozicionálással kapcsolatos megfontolások 

Ahogy egy termelő is eltérően pozícionálhatja saját borait, úgy egy földrajzi árujelző is bekerülhet 

különböző piaci szegmensekbe. 

Az eredetvédelmi előírások közvetlen hatással bírnak az érintett földrajzi árujelzővel forgalomba 

hozott borok előállításának költségeire. 

A termelői közösségek éppen ezért kettős nyomás alatt vannak e szabályok megalkotásakor. 

Egyrészt a földrajzi árujelző könnyebb kommunikálhatósága, a nagyobb hitelesség és a jobb reputáció 

elérése érdekében célszerű minél szigorúbb szabályokat hozni. Így lehetséges viszonylag szűk keretek 

közé szorítani az adott földrajzi árujelzővel megjelenő termékek minőségét mind a borkaraktert, mind 

pedig a minőségi szintet illetően. 

Más szempontból viszont fontos, hogy a szabályozás által nyert minőségi többletet, s az ily módon 

megemelkedett árat már az egyes a termelőknek kell elfogadtatniuk a fogyasztóval. Ami az egyes 

országok, de akár egyes földrajzi árujelzők stratégiáját illeti, nyilvánvaló, hogy egy-egy borvidék 

nevével megjelenő borok kínálata csak ritka esetben korlátozódhat kizárólag a legjobb borokra. 

Lényeges azonban, hogy egy adott földrajzi árujelzővel megjelenő borok közül az átlagosak mekkora 

hozzáadott értékkel bírnak, és azt mennyire tudják elfogadtatni a piaccal. 

Az eredetvédelmi szabályok kidolgozásakor a fentieknek megfelelően igen komoly viták szoktak 

zajlani. E viták során a termelők között a legfontosabb törésvonalat rendre az általuk követett stratégia 

képezi. 

A tapasztalatok szerint a viták a borminőség mindkét dimenzióját érintik: a minőségi szintet és a 

borkaraktert is. A minőségi szintről folyó viták elsősorban a legnagyobb megengedett termésátlag 

ügyében csúcsosodnak ki, a karaktert érintő nézeteltérések pedig a legtöbb esetben az alkalmazható 

szőlőfajták körének nagyságával kapcsolatban alakulnak ki. 

Fontos, hogy az eredetvédelmi szabályzatok megalkotásakor ne csak a rövidtávú megfontolások 

(például, hogy minden termelő minden terméke megfeleljen az előírásoknak) érvényesüljenek, hanem 

a hosszú távúak is (például imázs, presztízs). Minden eredetvédelmi rendszer költségekkel jár, e 

költségeket pedig jobban lehet érvényesíteni egy olyan földrajzi árujelzővel ellátott bor esetében, 

amely mögött egy világos termékkört kijelölő, hatékony előírásrendszer áll. 

Legyen végül e viták eredménye bármilyen borminőség, az eredetvédelem csak akkor bizonyulhat 

jó eszköznek a termelői közösségek kezében, ha ennek megfelelően az azonos földrajzi árujelzővel 

ellátott borok egy jól behatárolható borkaraktert jelenítenek meg többé-kevésbé hasonló minőségi 

szinten. 

9.3.3 Földrajzi árujelzők, fogyasztók és a közösségi marketing 

A bor alapvető funkciója szerint egy élelmiszer, az étkezések kiegészítője. Így az egyes népek 

borfogyasztási szokásait étkezési szokásai határozzák meg. Ez pedig az adott nemzet kultúrájába 

mélyen beágyazódik, csakúgy, mint az adott nép alkoholfogyasztásának szerkezete. Ezért a 



 

borfogyasztási szokások lassan változnak, bár egyes divatok, illetve pozitív (például a francia 

paradoxon), vagy negatív (például az ausztriai fagyálló-botrány) hírek fel tudják gyorsítani a 

folyamatot. A borfogyasztásra továbbá hatással vannak olyan szociológiai tényezők is, mint például a 

motorizáció, a szellemi munkát végzők arányának növekedése stb. A világ alkoholfogyasztásáról 

elmondható, hogy egy főre vetítve csökken, és szerkezete egyre inkább kiegyenlítődik. 

A világ borfogyasztása csökken, és átalakul. A csökkenő tendenciáért elsősorban a nagy, 

hagyományos bortermelő és borfogyasztó országok felelnek, ahol 1975 és 2000 között átlagosan 50 

%-kal esett vissza az egy főre jutó borfogyasztás. 

Ugyanakkor a nem hagyományos bortermelő és borfogyasztó országokban (például Nagy-Britannia, 

Hollandia) a borfogyasztás a kezdeti igen alacsony szintről drasztikusan megnőtt, és továbbra is nő. 

Ezeken a helyeken éghajlati okok miatt egyáltalán nem, vagy csak alig terem meg a szőlő, s így 

borászati szektorral sem rendelkeznek, vagy annak jelentősége elhanyagolható nagyságú. Így 

tradicionálisan nem a szőlő, hanem valamilyen más növény levének vagy magvának erjesztésével 

és/vagy lepárlásával előállított ital (pl. sör, almabor, vodka) töltötte be a bor funkcióját, és a bor mint 

luxus importcikk fogyasztása sokáig a felsőbb osztályok kiváltsága volt. Ennek megfelelően e 

piacokon a fogyasztók sokkal kevesebb információval rendelkeznek a borokról, és döntéseiket a 

tradicionálisan borfogyasztó országokban tapasztaltaktól eltérő módon és eltérő motivációktól 

vezérelve hozzák meg. 

E tájékozatlanok, és relatíve könnyen befolyásolható fogyasztói réteg esetében a nehezebben érthető 

borok hátrányból indulnak. Ennek a hátránynak a leküzdésére szolgál a közösségi marketing – a 

borászatban a dekoncentrált birtokszerkezet miatt az egyéni marketing csak a legnagyobb cégek esetén 

kifizetődő. 

A közösségi marketing azonban csak abban az esetben bizonyulhat hatékonynak, ha üzenete 

világos, ez pedig csak akkor történhet meg, ha az eladni kívánt termék jól definiált. Ennek hatásos 

eszköze egy jó eredetvédelmi rendszer. 

Az eredetvédelem már csak abból a praktikus okból kifolyólag is jó marketingeszköznek 

bizonyulhat, hogy az Unió annyira hangsúlyos szerepet szán neki a minőségpolitikájában, hogy az 

eredetvédelmi rendszerek kommunikációjához egyes esetekben 100%-os finanszírozást is biztosít 

(illetve a tagállami források igénybevételét sem korlátozza annyira, mint máskor). 



 

10. ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen jegyzet a borok eredetvédelmének elméletét és néhány európai országban alkalmazott 

gyakorlatát vizsgálja. 

Az elemzéshez mindenekelőtt tisztázni szükséges a borok és termőhelyük közti kapcsolatot. A 

szakirodalom tanulmányozása nyomán megállapítottuk, hogy a borminőségre (melynek fogalmába a 

borkarakter is beleértendő) négy tényezőcsoport (termőhely, évjárat, fajta és technológia) van hatással, 

és a termőhely csak egy ezek közül. E tényezők egymáshoz viszonyított súlyát általános értelemben 

véve nem érdemes kutatni, mert az minden bor esetében más és más. Egyértelmű azonban, hogy van a 

boroknak egy olyan csoportja, amelynek minőségére nagy hatással van termőhelyük. 

A termőhely szerepét az teszi fontossá, hogy a borminőségre ható tényezők közül ez az egyedüli, 

melyre az ember bár befolyással bír (megválaszthatja), ugyanakkor nem reprodukálhatja, tehát hosszú 

távon a borok változatosságának kulcsa a termőhelyek változatossága. 

Ennek jelentősége a bor világpiacát vizsgálva tárul fel: az élesedő verseny és az átalakuló 

fogyasztói szokások következtében az európai borok nem az árukkal, hanem a minőségükkel őrizhetik 

csak meg a versenyképességüket: olyan borokat érdemes tehát termelni, amik valamilyen különleges, 

utánozhatatlan tulajdonsággal bírnak. Ezt mind a gyakorlat, mind pedig a közgazdasági elmélet 

igazolja. 

A termőhely jelzésére a piacon a földrajzi árujelzők szolgálnak. Így a termőhely értékeinek védelme 

érdekében szükség van ezek védelmére. Ezt a célt szolgálják az eredetvédelmi rendszerek. Az 

eredetvédelmi rendszerek megszabják azokat a paramétereket, amelyeket az adott bor termelésekor 

figyelembe kell venni: lehatárolják érvényességük területét, megadják az alkalmazható-alkalmazandó 

szőlőfajtákat, valamint szőlészeti és borászati technológiákat, és a legtöbbször a borok érzékszervi, 

illetve analitikai vizsgálatát is előírják. 

Az eredetvédelmi rendszereknek alapvetően két típusát különböztethetjük meg: a germán és a latin 

rendszereket. Előbbiek földrajzi és történelmi adottságaik miatt a bor indikátorokkal kifejezhető 

minőségét helyezik a középpontba, utóbbiak pedig a termőhelyet. 

A jelenlegi magyar szabályozás átmenetet képez e két rendszer között: egy alapvetően germán 

jellegű szisztémában kap minél nagyobb teret a latin koncepció. Mindez úgy zajlik, hogy a termőhely 

borban való kifejeződése, bár az eszközök többé-kevésbé adottak lennének hozzá, nem biztosított. 

10.1 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen bortermelői stratégiákat ismer? 

2. Hogyan kapcsolódhat össze az eredetvédelem és a versenyképesség? 

3. A borkínálatnak milyen szegmenseit ismeri? 

4. Mik a borfogyasztás legfontosabb trendjei? 

5. E trendek mögött milyen okok állnak? 



 

6. Miért lehet a borászatban nagy szerepe a közösségi marketingnek? 

7. Mi az eredetvédelem szerepe a közösségi bormarketingben? 

8. Mik lehetnek az eredetvédelem legfontosabb előnyei és mik a legnagyobb korlátai? 

10.2 FELHASZNÁLT IRODALOM 

AKERLOF, G. A. (1970): The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. 

Quaterly Journal of Economics, 84 pp. 488-500. 

BARÓCSI Z. (2006): A rügy- és fürtterhelés hatása az Egri Bikavért adó szőlőfajták vegetatív és 

generatív teljesítményére. Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem - 

Élelmiszertudományi Kar 

BÉNYEI F., LŐRINCZ A., SZ. NAGY L. (1999): Szőlőtermesztés. Mezőgazda, Budapest 

BIVB (2007): Bureau Interprofessionel des Vins de Bourgogne – www.vins-bourgogne.fr Letöltés 

dátuma: 2007. január 31. 

BOTOS E. P. (1991): Az eredetvédelmi rendszer bevezetésének gazdasági szempontai. Magyar Szőlő- 

és Borgazdaság, 1991/1. 

BOTOS E. P. (1995): Az eredetvédelem általános, gazdasági és marketing vonásai. In: Botos Ernő 

Péter (Szerk.): A magyar borok származás- és eredetvédelmét biztosító rendszer kialakítása a 

teljes bor vertikumra. Zárójelentés Kecskemét 3-19. oldal. 

CARLTON, D.; PERLOFF, J. (2003): Modern piacelmélet. Panem, Budapest 

CRESPY, A. (2003): Terroir: une histoire d’eau. Revue des oenologues et des techniques vitivinicoles 

et oenologiques 107. (2003. április) pp. 19-22. 

CULLIS, J.; JOHNES, P. (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula Kiadó Kft., Budapest 

FREGONI, M. (2005): Viticoltura di Qualità. Techniche nuove, Milánó 

GÁL L. (2003): Az Egri Bikavér, mint hungarikum. Előadás, Hungarikumok és az Európai Unió. 

Budapest, 2003. december 9. 

GÁL L. (2006): Az Egri Bikavér minőségfejlesztésének lehetőségei. Doktori értekezés, Budapesti 

Corvinus Egyetem - Élelmiszertudományi Kar 

HOTELLING, H. (1929): Stability in competition. The Economic Journal, 153/39 (1929. március) pp. 

41-57. 

INAO (2006): Présentation des AOC et IGP. http://www.inao.gouv.fr/public/home.php Letöltés 

dátuma: 2006. november 29. 

JÓKÚTI A., SZABÓ Á. (2005): A földrajzi árujelzők közösségi és hazai szabályozása. In: Fehér Köny 

a szellemi tulajdon védelméről. Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács és Magyar 

Szabadalmi Hivatal, Budapest 

KÖNIGER, S.; SCHWAB, A. L.; MICHEL, S. (2003): Using a GIS for Terroir Valuation in Cool 

Climate Regions. In: Paysages de vigne et de vins. Patrinomie, enjeux, valorisation. Colloque 

International Abbaye Royale de Fontevraud 2-4 juillet 2003. pp. 228-230. 



 

van LEEUWEN, C.; FRIANT, P.; CHONÉ, X.; TREGOAT, O.; KOUNDOURAS, S. ÉS 

DUBOURDIEU, D. (2004): Influence of Climate, Soil, and Cultivar on Terroir. American 

Journal of Enology and Viticulture 55/3., pp. 207-217. 

MÉSZÁROS G., ROHÁLY G., NAGYMAROSY A. (2004): Terra benedicta. Akó kiadó, Budapest 

MIKULÁS I. (2001): Konzultáció a minőségi borok szabályozásának átalakításáról. Borászati füzetek 

2001./6. 

SEGUIN, B. (2003): Paysage, climat et vigne. . In: Paysages de vigne et de vins. Patrinomie, enjeux, 

valorisation. Colloque International Abbaye Royale de Fontevraud 2-4 juillet 2003. pp. 191-

196. 

SIDLOVITS D. (2004): Szegmentáció a világ borpiacán: a minőségi borok előretörése. Borászati 

füzetek 2004./2. 

TATTAY L. (2001): A bor és az agrártermékek eredetvédelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

THEIDIG, F.; SYLVANER, B. (2000): Welcome to the Club? – An Economical Approach to 

Geographical Indications in the European Union. www.origin-

food.org/pdf/partners/bs7nov00.pdf Letöltés dátuma: 2007. március 22. 

TIROLE, J. (1996): A Theory of Collective Reputations (with applications to the persistence of 

corruption and to firm quality). Review of Economic Studies 63. pp. 1-22. 

WINFREE, J. A.; MCCLUSKEY, J. J. (2005): Collective reputation and quality. American Journal of 

Agricultural Economics, 87 (2005. február) pp. 206-213. 

10.3 JOGSZABÁLYOK 

A Tanács 2081/92/EGK rendelete (1992. július 14.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról 

A Tanács 1493/1999/EK rendelete (1999. május 17.) a borpiac közös szervezéséről 

A Tanács 510/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról 

A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének 

létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről 

(az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 

A Tanács 479/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, 

az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 

2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Tanács 491/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének 

létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről 

szóló 1234/2007/EK rendelet ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet ) 

módosításáról 
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