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1. BEVEZETÉS 

A tananyag összeállításának célja, felhívni a figyelmet a turizmus alternatív 

lehetőségeire.  A tematikus utak kialakítása, működtetése kis befektetéssel megvalósítható. 

Napjaink turisztikai trendjei szükségessé teszik a kulturális örökségben rejlő lehetőségek 

felmérését és turisztikai termékké alakítását. 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatás segítségével 

megértsék, hogy a kulturális értékekre alapozott tematikus utak lehetőséget adnak a kultúra és 

a turizmus összekapcsolódására, együttműködésére. A tematikus út, mint termék, képes a 

turisztikai kereslet időbeni és térbeni diverzifikálására, hozzájárul eddig kihasználatlan 

erőforrások turisztikai hasznosításához, új keresleti réteg megnyerését teszi lehetővé a 

kulturális turizmus, az örökségturizmus, a borturizmus számára. 

A tematikus utak tulajdonságai olyan előnyök, amelyek a régió turizmusának 

fejlesztésében is jól kihasználhatók.  A kulturális és örökség utak a régió turizmusának 

kritikus pontjaira is (szezonalitás, a kereslet térbeli koncentrációja) kedvező hatást 

gyakorolnak.  

Egy jól kiválasztott témán alapuló termékfejlesztés az adott térség lakosságának 

kulturális identitását erősíti. 

 A Felső-magyarországi borutak bizonyítják, hogy az ország északi része különösen 

gazdag borvidékekben és gasztronómiai élményekben. Magyarok és külföldiek egyre többen 

és mind gyakrabban kelnek útra, hogy személyesen is megismerkedjenek Észak-

Magyarország különleges boraival. A Felső-magyarországi borutakhoz Mátra, Eger, Bükk, 

Tokaj-hegyalja tartozik.  A Bikavértől a Tokaji Aszúig különleges borokat kóstolhatunk a 

borvidék borospincéiben. A borászok borkóstoláshoz jellegzetes táji ételeket kínálnak. A 

magyar ételek és borok kulturális örökségünk része. A borúti programokhoz sokféle 

szolgáltatás kapcsolódik: falusi turizmus, gasztronómiai programok, természetjárás, 

kerékpározás, lovaglás, helyi rendezvények, ünnepségek.  



 

2. A TURIZMUSKUTATÁS NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE 

Napjainkban a kulturális turizmus jelentős szerepet játszik mind a hazai, mind a külföldi 

turisták utazási döntéseiben. A kulturális turizmus a turizmusnak azon ágazata, amelyben a 

turista számára a legfőbb indítékot a kulturális motiváció szolgáltatja. A kulturális turizmus 

megnyújtja a turisztikai szezont, hozzájárul a turizmus térbeli koncentrációjának 

csökkentéséhez. Feltárja a helyi kulturális értékeket, megőrzi és fenntartja a tradíciókat, 

lehetővé teszi a világ kultúrájának jobb megismerését. 

A XX. század utolsó évtizedeiben megsokszorozódott a turizmussal kapcsolatos 

kutatások száma. Mind a nemzetközi, mind a hazai kutatások foglalkoznak e fontos kérdéssel. 

A kutatók a társadalmi, gazdasági, kulturális hatások vizsgálatát tartják a legfontosabb 

kérdésnek. A turizmus valamennyi formája a mindennapok részévé vált, a hétköznapok 

ritmusát tagolja, - a hétvégék, szabadnapok, ünnepnapok- lehetővé teszik a hosszabb-rövidebb 

utazásokat.  

Antropológiai szempontból fontos a turista személyének a vizsgálata, aki állandó 

lakóhelyét elhagyva, egyéni indíttatásból látogat el számára ismeretlen hazai vagy külföldi 

tájakra.   Vizsgálat tárgyát képezi a turisták és a helybéliek kölcsönhatása, kommunikációja, 

kapcsolattartása.  

Az antropológia a turizmust modern rítusként emlegeti. (Graburn, 1983,) A turista a 

munka világából a játékok, az új dolgok  világába    távozik (utazik, menekül), ezt a 

folyamatot szerkezeti szempontból három részre bonthatjuk. Az utazni vágyó megteszi a 

szükséges előkészületeket, elutazik a kiválasztott helyszínre, a második szakaszban 

tapasztalatokat szerez, jó vagy rossz élményekkel gazdagodik, új ismerősöket, barátokat 

szerez, végül visszatér otthonába, a munkájához, a mindennapokhoz 

A modern turizmus révén lehetőségünk van a különböző rítusokban részt venni.  A 

kalendáris ünnepek lehetőséget adnak a megújulásra (rekreáció), ezek a karácsony, húsvét.  

Az átmeneti jelleget tartalmazó utazások, amelyek az élet egy-egy szakaszához köthetők: 

felnőtté válás, házasság, válás, gyász.  

A turizmus olyan szabadidős rítus, amely a mindennapi életből kiszakít és része az 

utazás. A turizmus rituáléjában olyan fogalmak jelennek meg, mint az egészség, szabadság, 

természet, önmegvalósítás.  

A Turizmus Világszervezete (WTO) 1980-ban az ún. Manilai Nyilatkozatban 

megfogalmazta a turizmussal kapcsolatos új fejlődési irányt, amely a turizmus gazdasági 

szerepe mellett hangsúlyozta a fejlődéssel összefüggésben a politikai, társadalmi, kulturális, 

természeti hatásokat. A turizmus fontos szerepet játszik az emberek művelődési 

lehetőségeinek bővítésében. Az utazások segítik más nemzetek kultúrájának megismerését, 

megértését, a szellemi örökség tiszteletét. 1980-ban a Fülöp-szigeteken rendezte meg a WTO 

a Turizmus Világkonferenciáját, amelyen elfogadták a Manilai Nyilatkozatot. A nyilatkozat a 

turizmust a nemzetek alapvető tevékenységeként jelöli meg. Kiemeli a turizmus 

sokoldalúságát és hangsúlyozza a belföldi turizmus szerepét. A gazdasági szerep mellett 

kiemeli a kulturális, politikai, társadalmi, környezetvédelmi jelentőségét, valamint az 

életminőségre gyakorolt hatását. A Manilai Nyilatkozat ösztönözte a 80-as évek kutatásait, 

amelyeket a WTO szervezett és irányított. 

  A turizmuskutatással foglalkozó nemzetközi szervezetek között a legismertebbek közé 

tartozik az AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism), az IAST 

(International Academy for the Study of Tourism) és a TTRA (Travel and Tourism Research 

Association). Tagsági alapon szerveződnek, a tagság összetételében és a szervezetek kutatási 

orientációjában azonban jelentős különbségek tapasztalhatóak. Míg az AIEST és az IAST a 



 

nemzetközi turizmuskutatás legelismertebb, elsősorban akadémikus szemléletű alakjait 

foglalja magában, addig a TTRA jóval inkább marketing-orientált, s tagjai nagyobb hangsúlyt 

fektetnek a turizmusipar számára közvetlenül is hasznosítható témákra.       

A fenti szervezetek mellett mind elméleti, mind gyakorlati eredményei miatt érdemes 

megemlíteni az IGU (International Geographical Union) keretein belül működő turisztikai 

kutatócsoportot, amely elsősorban a földrajztudomány megközelítéséből vizsgálja a turizmus 

fenntartható fejlődésének kérdéseit, illetve az IIPT- t (International Institute for Peace through 

Tourism), amely a turizmusnak mint a globális béke iparágának víziójából kiindulva kutatja 

az ágazat lehetőségeit a konfliktusok, a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése érdekében  

Az utazással és tartózkodással összefüggésben álló jelenségek kutatását máig 

előítéletek, kételyek övezik. A turizmust - a szabadidő-eltöltéshez való kapcsolódása és a 

tömegkultúrában betöltött szerepe következtében - számos kutató olyan "frivol" területnek 

tekintette vagy tekinti, amivel "komoly tudós" nem foglalkozik (Matthews, 1983; Dann - 

Nash - Pearce, 1988; Nunez, 1989; Lanfant, 1993). 

 A turizmus hátizsákos kirándulók sátorverő tevékenységeként való értelmezése 

szerencsére fokozatosan visszaszorulóban van, s egyre több tudományág képviselője 

vállalkozik a turizmus összetett jelenségének tanulmányozására. Annak ellenére, hogy a világ 

számtalan felsőoktatási intézményében találkozhatunk a turizmusnak, mint önálló 

ismeretterületnek közvetítésével, tudományként való értelmezése a nemzetközi kutatói 

társadalomban sem mondható egyértelműnek. A turizmuskutatás helyét és szerepét illetően 

általános a bizonytalanság, olykor maguk a szakma irányítói sem ismerik fel a vizsgálatok 

által feltárható tudás valódi jelentőségét. 

  A turisták egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a kulturális örökségek iránt. Az 

örökség egy társadalom kulturális hagyományának részeként értelmezhető. A kulturális 

turizmus örökségre és művészeti vonzerőre támaszkodik. A kulturális turizmus 

középpontjában a múlt másfajta értelmezése áll.     

A XX. század végén az emberek új utakat keresnek a múlttal való kommunikációra. A 

kulturális turizmus kapcsolatot teremt a múlttal, a turisták hagyományos társadalmi értékeket 

tesznek magukévá, ízlésük és stílusuk visszautal a múltra. E jelenség eredetiség- és 

identitáskeresésre utal. A globális kultúra lehetővé teszi az emberek tömegeinek, hogy 

utazzanak és beszéljenek egymással. Nemzeti, regionális és lokális kultúrák között bonyolult 

mozgások lehetősége adott térben és időben. (Kalocsai, 1998,197.o.) 

Az európai integráció folyamatában a helyi közösségeknek feladata megőrizni az 

évszázadokon át kialakult kulturális arculatukat. Ennek érdekében számba veszik mindazokat 

az értékeket, amelyeket a közösség valaha teremtett a saját maga és más emberi közösségek 

számára. A helyi kultúrák szükségesek a közösségek identitástudatának megőrzéséhez. 

Korunk turizmusának vezető trendje a kulturális értékek megismerése iránti igény 

kielégítése, a tanulás, ismeretszerzés, szórakozás komplex élményének megszerzése.    

A kulturális turizmus értékelése a keresleti és a kínálati oldal vizsgálatával, illetve az 

elmélet és a gyakorlat kérdéseinek feltárásával lehetséges. A statisztikák nem szemléltetik azt 

a tényt, hogy hányan látogatnak kulturális céllal egy-egy desztinációba. Az elméleti munkák a 

kultúra oldaláról közelítik meg a vizsgálatot, a kulturális turizmus definiálása során egyéni 

szempontú megközelítésben vonják le következtetéseiket.  

A helyi kultúra emlékei felölelik a természeti és épített környezetet, a művészi 

alkotásokat, műtárgyakat, régészeti leleteket, valamint a szellemi kultúra valamennyi emlékét.  

Ezek között lehetnek nemzetközi jelentőségűek, nemzeti fontosságúak, illetve a helyi 

közösség számára fontosak. A múlt, életünknek azon részét képezi, amelyre büszkék 

lehetünk, amelynek ismerete, védelme számunkra meghatározó.  

A kulturális értékek fenntartásával kapcsolatosan meg kell jegyezni azt a tényt, hogy az 

örökségvédelem anyagi áldozatot követel az emberi közösség minden (állami, regionális, 



 

települési, családi) szintjén. Az áldozat hosszútávon megtérülő befektetés, amely lehetőséget 

ad a természet és az emberi közösség közötti harmónia megteremtésére. 



 

3. A VILÁG TURIZMUSÁNAK NEMZETKÖZI TRENDJEI  

A turizmus szerepe az utóbbi évtizedekben jelentősen felértékelődött. A turizmus, 

néhány gazdasági és politikai válságnak tulajdonítható rövidebb időszak kivételével, 

folyamatosan növekedést mutat.    A határok átjárhatósága, a távközlés és az informatika 

fejlődése hozzájárult ahhoz, hogy világszerte újabb és újabb országok, területek váltak 

elérhető turisztikai desztinációvá.    

A turizmus környezete vonatkozásában a legjelentősebb trendek a demográfia, a 

környezeti kérdések, a makrogazdaság, a politika, a kultúra és a biztonság témájához 

kapcsolódnak.  

A demográfiai trendek azt mutatják, hogy a turizmus területén növekszik a kereslet a 

főszezonon kívüli utazások, a sokféle élményt nyújtó szolgáltatások, kulturális látnivalók, a 

kényelmes vásárlási lehetőségek iránt. A demográfiai mutatók közt a népesség öregedésének 

meghatározó szerepe van. Európában rövid- és középtávon az idősebb korosztályba tartozók 

száma emelkedik, hosszabb távon a nyugdíjak reálértékének csökkenése, valamint a 

nyugdíjkorhatár emelkedése várható. Az idősebb korosztály mellett beszélnünk kell a 

fiatalokról. A fiatalabb korosztály a turisztikai kereslet egyötödét képviseli.  A fiatalabb 

korosztály szerepe az Európán kívüli fejlődő országokban jelentős, ahol a fiatalok a lakosság 

nagyobb hányadát alkotják (Kína, India, Oroszország).  [www.etc-corporate.org]   

Megfigyelhető a hagyományos családszerkezet átalakulása, az egyszemélyes 

háztartások arányának növekedése. A globalizáció következtében a család elköltözik korábbi 

lakóhelyéről egy másik országba, amely a barát- és rokonlátogatások népszerűvé válását 

eredményezi. 

Globálisan növekszik a szabadidő mennyisége, de egyes kulcsfontosságú csoportok, 

különösen a gazdagok esetében ez egyre kevésbé igaz.   Európában a turisták  gyakrabban, de 

rövidebb időre utaznak.  Az időhiányban szenvedő utazók előnyben részesítik az életüket 

megkönnyítő megoldásokat (például all-inclusive szolgáltatások).   

Az egészségtudatosság erősödése az egészségturizmus keresletének bővülését 

eredményezi, a fiatalabbak körében az aktív turizmus formái egyre népszerűbbek.   

A világon mindenütt egyre tapasztaltabb, iskolázottabb, igényesebb turisták 

fogadására kell felkészülnie a fogadó területeknek.  Az utazás szükséglet, egyre kevésbé 

luxus, kevesek kiváltsága. A szervezett csoportos utak háttérbe szorulása mellett növekszik az 

egyénileg szervezett, illetve a kiscsoportos, sokkal rugalmasabb utazási formák száma, 

melyek sokkal inkább speciális érdeklődésre szabottak. Az egyre tapasztaltabb utazók 

megismerik a felkeresett desztináció kultúráját.  A vendéglátó és a vendég kapcsolata 

megváltozik, az utazók „mélyebb” és „tartalmasabb” élményekre vágynak. Az utazási 

tapasztalat, a kultúrák iránti tiszteletet, a toleranciát és a kulturális különbségek elfogadását is 

erősíti.  

A környezeti változások következtében nagyobb szerepet kap a biztonság és a 

válságkezelés. Az éghajlatváltozás és az egyre kiszámíthatatlanabbá váló időjárás szintén a 

főszezonon kívüli  utazások népszerűségének növekedését okozza. A természeti erőforrásokra 

épülő desztinációk (tengerpartok, síterepek) fenntartása  jelentős többletköltséggel jár. A 

turisztikai termékek közül az ökoturizmus és a természeti turizmus iránti kereslet növekedése 

várható. Az internet, a mobiltelefon megkönnyíti és egyszerűsíti a barátokkal, rokonokkal 

való kapcsolattartást utazás közben. A nemzetközi hálózatoknak köszönhetően az utazók 

tájékozódnak árakról, termékekről, szolgáltatásokról.     



 

A termékinformációk egyre szélesebb tárháza érhető el az ún. globális disztribúciós 

csatornákon (GDS) keresztül, amelyek segítségével a felhasználók nem csak kiválaszthatják, 

de valós idejű felvételek megtekintésével alaposan meg is ismerhetik a szálláshelyeket. 

A kommunikáció és a közlekedés olcsóbbá válása a turizmus gyors fejlődését 

ösztönzi. A GPS és más új technológiák révén a szolgáltatók követhetik az utazók térbeli és 

időbeli mozgását, ami a reklámtevékenység hatékonyságmérését és a fogyasztói szokások 

megismerését segíti.  [www.etc-corporate.org]   

Az európai integráció folyamatában a helyi közösségeknek feladata megőrizni az 

évszázadokon át kialakult kulturális arculatukat. Ennek érdekében számba veszik mindazokat 

az értékeket, amelyeket a közösség valaha teremtett a saját maga és más emberi közösségek 

számára. A helyi kultúrák szükségesek a közösségek identitástudatának megőrzéséhez. 

A helyi kultúra emlékei felölelik a természeti és épített környezetet, a művészi 

alkotásokat, műtárgyakat, régészeti leleteket, valamint a szellemi kultúra valamennyi emlékét.  

Ezek között lehetnek nemzetközi jelentőségűek, nemzeti fontosságúak, illetve a helyi 

közösség számára fontosak. A múlt életünknek azon részét képezi, amelyre büszkék lehetünk, 

amelynek ismerete, védelme számunkra meghatározó.  

A kulturális értékek fenntartásával kapcsolatosan meg kell jegyezni azt a tényt, hogy 

az örökségvédelem anyagi áldozatot követel az emberi közösség minden (állami, regionális, 

települési, családi) szintjén. Az áldozat hosszú távon megtérülő befektetés, amely lehetőséget 

ad a természet és az emberi közösség közötti  harmónia megteremtésére.  



 

4. A TEMATIKUS UTAK KIALAKULÁSA, FOGALMA 

A fejezetben a kulturális turizmus témaköréhez kapcsolódó tematikus utak fogalmát 

ismerjük meg. A tematikus utak közt különös hangsúlyt kap a borút, amely a szőlőtermesztés 

és borkészítés hagyományára épül. 

Ma a világ szinte valamennyi országában találunk különböző témára felfűzött 

útvonalakat. A természeti, regionális útvonalakat a látogatók önvezetéssel, míg a védett 

területeket szervezetten, felkészült vezető segítségével járhatnak be.  

4.1 A TEMATIKUS UTAK CSOPORTOSÍTÁSA 

Nemzetközi példák segítségével ismerjük meg a tematikus utak tartalmát, az útvonalak 

bejárhatóságának lehetőségét, a földrajzi, kulturális, vallási okból kialakított utakat. Az utak 

helyhez, országhoz, régióhoz köthető vonzerők, amelyeket korábban is létező, földrajzi 

értelemben valóságos utak mentén alakítottak ki. A turisztikai termék kifejlesztése nem 

magának az útvonalnak a létrehozását, megtervezését jelentette, hanem  az adott út mentén 

található, az út központi témájához illeszkedő attrakcióknak és szolgáltatásoknak a hálózatba 

szervezését, ezen szervezetek együttműködésének a megteremtését.  

  A történelmi zarándokutak (legismertebbek a Santiago de Compostelába vezető, egész 

Európát behálózó utak), a régi kereskedelmi útvonalak (például a Selyemút vagy a 

Borostyánút), a birodalmi határokat jelölő építmények által kirajzolt utak (például a kínai 

Nagy Fal vagy Angliában Hadrianus fala). Ezen utak esetében rendszerint maga az utazás, a 

megtett úthoz kapcsolódó érzelmek a domináns attrakció, az úti cél és az útvonal mentén 

található kiegészítő vonzerők csak másodlagos jelentőségűek.  

A tematikus utak másik csoportja attrakciók mesterséges összekapcsolásával jön létre. 

Példa erre az Európai papírút, amelynek helyszíneit a papíripari örökség köti össze. Az 

attrakció nem valóságos út, csupán a helyszínek örökségének hasonlósága kapcsolja össze, s 

csak a mesterségesen kialakított tematikus út révén, illetve fizikailag a több helyszínt is 

felkereső látogatók által jön létre az összekapcsolódás. Ebben az esetben maga a téma és 

különösen az azt illusztráló attrakciók játszanak a kialakított turisztikai termékben domináns 

szerepet, tehát nem az adott út megtétele a lényeg, hanem bizonyos úti cél felkeresése. 

A kulturális út, mint turisztikai termék központi eleme az a közös image, amely köré 

szerveződik maga a tárgyiasult termék (azaz a látogatók által igényelt attrakciók és 

szolgáltatások összessége) - a kínálat koherenciáját tehát a közös kulturális identitás 

biztosítja.(Rácz-Puczkó,2002) 

 A kulturális értékek tematikus utak formájában való turisztikai hasznosítása, illetve az 

ennek alapjául szolgáló együttműködési hálózatok kialakítása és működtetése megkívánja az 

együttműködő felek között a folyamatos kommunikációt, a különböző érdekek és értékek 

ütköztetését, a közös megoldások kidolgozását, a közös cselekvési programok kialakítását és 

megvalósítását, tehát mindenképpen dinamizmust biztosít. A résztvevők önálló kulturális 

identitásának alapján a tematikus utak létrehozása során ki kell, hogy alakuljon egy olyan 

közös kulturális image, amely vonzó a turisták számára, és amellyel minden résztvevő képes 

azonosulni. A kulturális út, mint turisztikai termék központi eleme ez a közös image, amely 

köré szerveződik maga a tárgyiasult termék (azaz a látogatók által igényelt attrakciók és 

szolgáltatások összessége) - a kínálat koherenciáját tehát a közös kulturális identitás biztosítja. 

            Az egyes partnerek szorosabban vagy lazábban kapcsolódhatnak a központi témához: 

például egy borúton a borospincék és a helyhez kapcsolódó emberek, eszközök jelentik az 



 

elsődleges attrakciót.  A látogatók számára nyújtott élmény komplexitását a helyi 

gasztronómiát felvonultató éttermek, a régió történelmi-társadalmi öröksége, a várak, 

templomok és az utat körülvevő természeti környezet adja. 

4.2 A TEMATIKUS UTAK HAZAI FEJLŐDÉSE 

Ma a világ szinte valamennyi országában találunk különböző témára felfűzött 

útvonalakat. A természeti, regionális útvonalakat a látogatók önvezetéssel, míg a védett 

területeket szervezetten, felkészült vezető segítségével járhatnak be.  

A tematikus utak meghatározása általános és összegző gondolatokat tartalmaz. A 

fogalom körbejárása az 1970-es években kezdődött, a 90-es években viszonylag pontos 

meghatározások születtek.  A definíciók szerint:    

„A tematikus utak integrált, környezetileg érzékeny, fenntartható és releváns 

interpretációi egy adott témának, melyet szolgáltatások megfelelő fejlesztésével, illetve 

marketingtevékenység segítségével kínálnak a látogatói és a helyi igények, valamint a 

környezeti szempontok figyelembevételével, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból 

kedvező hatások mellett.” [Silbergh  és társai, 1994] 

„A tematikus utak különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető 

természeti és mesterséges attrakciókat fűznek fel egy adott téma köré. Az útvonalak a 

fenntarthatóság elveinek figyelembevétele mellett egyszerre kínálnak ismeretszerzési és 

szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget.” [Puczkó-Rátz, 2000, 92.] 

A tematikus utak tulajdonságai olyan előnyök, amelyek egy ország, egy régió 

turizmusának fejlesztésében is jól kihasználhatók. A kulturális és örökségutak a régió 

turizmusának kritikus pontjaira is (szezonalitás, a kereslet térbeli koncentrációja) kedvező 

hatást gyakorolnak.  

Egy jól kiválasztott témán alapuló termékfejlesztés az adott térség lakosságának 

kulturális identitását erősíti. 

 Az örökségút a turizmusban turisztikai terméknek, valamint a látogatómenedzsment 

eszközének tekinthető, amellyel a látogatók mozgását lehet befolyásolni. Az örökség út egy 

régió marketingstratégiájának eleme, interpretációs eszköz. Az örökség út a kevésbé látogatott 

területeken elősegítheti a térség megismerését és a látogatók számának növelését. [Puczkó-

Rátz,1999] 

Az örökség út, vagy kulturális út kialakítása alkalmat ad a működő európai utakhoz 

való kapcsolódásra. Az ismertebb és kevésbé ismert attrakciók egy úttá való fejlesztése 

hozzájárul a kereslet térbeni koncentrációjának csökkentéséhez. Megfelelő marketinggel a 

külföldi turisták előzetesen több és jól strukturált információt kapnak, amivel hosszabb 

tartózkodási időt tervezhetnek.  

A mesterséges, kifejezetten szabadidő-eltöltési vagy turisztikai fogyasztási céllal 

létrehozott attrakciók egyre nagyobb szerepet játszanak napjaink turisztikai kínálatában. 

 A nemzetközi trendeknek megfelelően Magyarországon megnövekedett a tematikus 

utak kategóriájába tartozó fejlesztések száma.   Az elmúlt évek egyik nagy eredménye, hogy 

az Észak-magyarországi régióban kialakult annak a lehetősége, hogy a turizmus további 

fejlesztése érdekében, tematikus útvonalakat alakítsanak ki.  A tematikus utak olyan 

turisztikai lehetőségek, amelyek egyszerre kínálnak ismeretszerzési és szórakozási, 

kikapcsolódási lehetőséget. 

  



 

4.3 A TEMATIKUS UTAK ÉS A RÉGIÓ TURIZMUSÁNAK KAPCSOLATA 

Az Észak-magyarországi régió kínálatában jelentős helyet foglalnak el a természeti 

értékek, az épített örökség (várak, kastélyok, múzeumok), valamint a rendezvények, 

fesztiválok, amelyek mindhárom megyében egész évben változatos programot kínálnak az 

érdeklődőknek. A Zempléni Kulturális Napok, a Hegyalja Fesztivál, a Miskolci Nemzetközi 

Operafesztivál, az Agria Nyári Játékok, a salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál 

változatos kikapcsolódást nyújtanak a kulturális témájú események között. 

Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik 

legváltozatosabb régiója.  A régió jelentős ökológiai potenciállal rendelkezik, természeti 

kincseinek tárházát a gyógyvíz-, hévíz- és ásványvízforrások bővítik. Területének 13%-a 

országos és helyi jelentőségű védett természeti terület, az ország védett területeinek 22%-át 

adja. A régiót földrajzi, történeti és kulturális szálak kötik Szlovákiához. A régió gazdaságát 

természeti adottságai és történelmi hagyományai miatt elsősorban a nehézipar és a bányászat 

határozta meg. A gazdasági szerkezetváltás után ezek az iparágak leépültek és az ipari 

termelés visszaesett.  

A régió vonzerői közül a Világörökség részévé vált Hollókő és táji környezete (1987), 

az Aggteleki karszt barlangjai (1995), valamint a tokaji történelmi borvidék (2002). 

A világörökségi területek érvényesüléséhez szükséges a megfelelő alapfeltételek, a jó 

megközelíthetőség, a színvonalas szolgáltatási háttér, valamint az egész éves gazdag 

programkínálat megteremtése.  

   A régióban a kulturális értékekre alapozott tematikus utak, jól mutatják, hogy a 

kultúra és a turizmus könnyen összekapcsolható egymással.  Az örökségturizmus nem mindig 

épített értéket jelent, hanem földrajzi értelemben összefüggő természeti értékeket bemutató 

útvonalat is. Egy-egy kulturális örökséghez jól kapcsolható az azonos témán alapuló 

események sora, pl. várjátékok, lakomák, vagy történelmi borvidék borútjai. (Tóthné Igó 

Zs.2009) 

Észak- Magyarország hosszútávú érdeke, hogy kulturális ötletekkel irányítsa magára a 

figyelmet. 

A kulturális értékeket bemutató tematikus utak közül megemlíthetjük a Vaskultúra útja, 

és a Barokk Út tematikus témájú útvonalakat, amelyek középpontjában ipari és 

technikatörténeti értékek, művészettörténeti örökségek állnak. 

A Hagyományőrző utak Nógrádban, a nógrádi falvak helyi hagyományait, népszokásait, 

népdalait, viseletét, gasztronómiáját, építészetét mutatják be. A hagyományok és a turizmus 

kapcsolatának egyik legszemléletesebb eredménye az Észak-magyarországi régióban a Palóc 

út tematikus útvonal.    A népművészet értékeinek átörökítése, a falusi életmód szemléltető 

bemutatása áll a középpontban.  

A Palóc Út kialakításához nagymértékben hozzájárult az együttműködés Nógrád 

megye és Heves megye között. Az előzmények a kilencvenes évekig nyúlnak vissza. A Heves 

megyei turisztikai koncepció (1997) meghatározta azokat az elveket, amelyek elősegítették a 

gazdaság fejlődését. Az elvek között hangsúlyozták a négyévszakos turizmus fejlesztését, a 

szezonalitás enyhítését. A kisebb települések bekapcsolódása révén lehetővé vált a térbeli 

koncentráció csökkentése, valamint a vendégéjszakák számának növekedése.   

A határon átnyúló INTERREG program keretén belül megvalósult a Szlovákiával való 

együttműködés a Palóc út további bővítésére. (Fülek, Losonc, Kalonda). 

A Palóc út   
 A hagyományok és a turizmus kapcsolatának legszemléletesebb, és legújabb 

eredménye az Észak-magyarországi régióban a Palóc  út  tematikus útvonal.    A népművészet 

értékeinek átörökítése, a falusi életmód szemléltető bemutatása  áll a középpontban.  

 A célok eléréséhez szükséges a turisztikai marketing erősítése, termékfejlesztés, 

árpolitika, promóció, reklám, értékesítés.  



 

A turisztikai fejlesztési program (1998) konkrét projektet fogalmaz meg. A  

Turisztikai Tematikus Operatív Program kulturális turizmus programja a népművészeti 

hagyományokra alapozottan javasolta a palócság értékeinek, hagyományainak  feldolgozását. 

A Palóc út kialakítása (2003) lehetőséget ad arra, hogy a kínálati elemek szervezetten, 

összehangoltan, komplex terméket alkotva jelenjenek meg. A szakmai munka során 

számbavették a palóc értékeket, egyeztettek a szolgáltatókkal, a településekkel. 

2004 folyamán előkészítő szakmai egyeztetések kezdődtek Nógrád és Heves megye 

között arról, hogy milyen módon lehetséges a javasolt útvonal kialakítása.  Elkészült a Palóc 

út kialakítását megalapozó szakmai előtanulmány.  

2005. március 11-én Parádon 38 alapító taggal (önkormányzatok, hagyományőrző egyesületek, 

falusi turizmus egyesület, múzeumi szervezet, éttermek, népművészek) megalakult a 

Palóc Út Egyesület.  Az egyesület nyitott rendszerként működik. Lehetőséget ad   új tagok 

felvételére, 

 elsősorban olyan magánszemélyekkel való együttműködésre, akik különböző 

szolgáltatásokkal állnak a vendégek rendelkezésére (kézművesek, népi iparművészek, falusi 

vendégfogadók)   

Az együttműködés a települések között lehetővé tette a kínálat elemeinek 

összehangolását, a programszervezést, a szolgáltatások bővítését. Az anyagi feltételek 

megteremtéséhez pályázati forrásokat használtak.  

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Gazdasági Minisztérium, a Magyar 

Turisztikai Hivatal, valamint a GM Turisztikai Hivatala és Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 

által kiírt pályázatokon jelentős összeget nyertek a fejlesztésekre. (Kiss János, 2005) 

A Palóc út reklámozásával kapcsolatban mind a belföldi, mind a külföldi vásárokon való  

megjelenés jelentős sikerrel zárult. 

Az Utazás Kiállításon 2005-ben és 2006-ban önálló Palóc út standot hoztak létre. A 

standon kézműves mesterségek bemutatói, zenés-táncos műsorok, étel-ital kóstolók jól 

szolgálták a tematikus út bemutatkozását.  Debrecenben, Szegeden, Kecskeméten, is jelentős 

sikerrel zárult a vásár.  

A Palóc út tematikus út marketing feladatai között meghatározta a potenciális 

célcsoportokat: 

− Ifjúság (Osztálykirándulások) A szervező pedagógusra óriási felelősség hárul, amikor   a palóc 

falvakba hozza a tanítványait. Az út a tanulók számára élő múzeumot jelent, az út során 

ismereteket szereznek a palóc kultúráról. 

− Seniorok  

− Családosok 

− Külföldön élő, gyökereket kereső magyarok 

− Szakmai csoportok- néprajzkutató, művelődésszervező, szociológus, pedagógus, művész 

A Palóc út falvai  az év jeles napjaihoz kapcsolódva egész évben kínálnak hagyományőrző 

programot (farsang, húsvét, pünkösd, szüret). 

A további fejlesztések közt szerepel a Palóc út településeinek útbaigazító köztéri tábla-

rendszerének megvalósítása.  

A Nógrád Megyei Önkormányzat a határon átnyúló INTERREG program keretén belül 

tervezi  a Szlovákiával való együttműködést  a Palóc út  további bővítésére.  

A fejlesztésekre a LEADER+ program pályázatai is lehetőséget adnak. Jó példája az 

együttműködésnek, hogy hat Heves megyei település (Recsk, Sirok, Mátraderecske, Bodony, 

Parád, Mátraballa) együtt pályáznak. 

A Nógrád megyei települések közül Kazár, Terény, Herencsény, Rimóc, Hollókő, Buják 

kapcsolódott be a programba.  

A LEADER+ programban való részvétel célja, hogy  a Palóc út falvai olyan 

fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek a tematikus útvonal egészének fejlődését, a palóc 



 

értékek és néphagyományok szemléltetésével a kínálat bővülését szolgálják.  (Palóc Út 

Hírlevél I.) 

 

A Palóc út intézményi hátterét erősítik az önkormányzatok, a Tourinform irodák, 

valamint a mátraderecskei Palóc Út Turisztikai és Információs Központ. A központ 2005 

májusától kezdte meg tevékenységét. Feladata: a látogatók tájékoztatása a turisztikai 

kínálatról, a telefonon és e-mailen érkező kérdések megválaszolása, a programok 

reklámozása, az egyesület tagjaival való kapcsolattartás, a turisztikai adatbázis frissítése. 

(Palóc Hírlevél II.) 

A régióban a kulturális értékekre alapozott tematikus utak, jól mutatják, hogy a kultúra 

és a turizmus könnyen összekapcsolható egymással.  Az örökségturizmus nem mindig épített 

értéket jelent, hanem földrajzi értelemben összefüggő természeti értékeket bemutató útvonalat 

is. Egy-egy kulturális örökséghez jól kapcsolható az azonos témán alapuló események sora, 

pl. várjátékok, lakomák, vagy történelmi borvidék borútjai. 

Az Észak-magyarországi régióban számos olyan témát találhatunk, amely önállóan teszi 

lehetővé az örökség út, vagy kulturális út kialakítását, alkalmat ad a működő európai utakhoz 

való kapcsolódásra. Az ismertebb és kevésbé ismert attrakciók egy úttá való fejlesztése 

hozzájárulhat a kereslet térbeni koncentrációjának csökkentéséhez. Megfelelő marketinggel a 

külföldi turisták előzetesen több és jól strukturált információt kaphatnak, amivel hosszabb 

tartózkodási időt tervezhetnek.  

A régióban a falusi turizmus, a borutak, a kastélytúrák a fejleszthető témák közt 

említhetők. Számos előnye van ezeknek az utazási formáknak. Elsősorban a látogatók nem 

tömegesen jelentkeznek. Az utazási motivációk közt szerepet kap az adott terület természeti, 

kulturális adottságai iránt érdeklődés, a hagyományok tisztelete, a népi építészet, a jó borok, 

jó ételek, a csend, a tiszta levegő, a nyugalom utáni vágyakozás. A mennyiségi szempontok 

helyett előtérbe kerül a minőség, a növekedési szemléletet felváltja a fejlődés, mint cél, a 

desztináció értékei fokozott hangsúlyt kapnak. (Tóthné Igó Zs.2009) 

 



 

5. BORTURIZMUS 

A borturizmus igen nagy jelentőséggel bír a turisztikai ágazaton belül. A bor divatos 

volt évszázadokkal ezelőtt, a bor fogyasztása divatos napjainkban. A borfogyasztás koronként 

eltérő, napjaink borfogyasztásáról is elmondható, hogy változatos stílust mutat, a kor 

emberének ízlését jellemzi. 

A nemzetközi gazdasági trendek vizsgálatakor kitűnik, hogy a világ bortermelése a 

minőségi termék előállítása irányába mozdult el, a hagyományosnak számító európai (francia, 

olasz, spanyol, stb.) bortermő helyek kínálata mellett egyre nagyobb részesedést követel 

magának: pl. Ausztrália, Dél-Afrika, Dél-Amerika. 

Mindegyik ország borvidékének megvan a maga specialitása,  a borvidék jellegzetes 

fajtája, amivel hírnévre tett szert a világban. Napjaink turistáinak motivációi közt szerepel az 

adott borvidék borának megkóstolása. 

Franciaország a bordói és burgundi borairól híres. A francia borászati hagyomány 

kulturális termék, történetében fontos történelmi, gazdasági okok szerepelnek. A bordói a 

középkorban vált ismertté, a minőségi bortermelés a 17-18. századi gazdasági okokra 

vezethető vissza, és ennek következménye a bordói differenciálódása. A 19-20. századi 

folyamatok (borminősítés,1855; törvényi szabályozórendszer 1920-30), a márka 

megerősödését segítik, ízlésformáló szerepe vitathatatlan. (Ulin, 2001) 

Olaszország földrajzi fekvése kedvez a szőlőtermesztésnek. A toszkán borok közül a 

legismertebb a Brunello di Montalcino. A bor számára az 1960-as évek hozták meg az 

áttörést, amely a szigorú szabályozásnak tulajdonítható. A zárt borvidéki működés, a két évig 

tölgyfahordóban érlelés, és a forgalomba hozatal előtti ellenőrzés, együtt biztosítják a hírnév 

megtartását. 

Az osztrák borok kínálata széles, a könnyű, száraz fehérbortól, a testes, fűszeres 

vörösborig terjed. Ausztria a fehérborok országa, vezető borfajtájának a zöld veltelini számít. 

Az osztrák rizlingek (Wachau, Kremstal) a minőséget tekintve a világ élvonalába tartoznak. 

Stájerország jellegzetes bora a sauvignon blanc. 

A németek jelentős bora a rajnai rizling, Portugália a Porto városától nyugatra fekvő 

Douro-völgyben termelt boraival vált híressé. 

Magyarország 22 borvidéke közül néhány a világ élvonalában található. A soproni 

borvidéknek a vörösborok, a badacsonyi borvidéknek a szürkebarát, Villány-Siklósnak a 

vörösborok, Tokaj-hegyaljának a tokaji aszú, az egri borvidéknek az egri bikavér hozott 

nemzetközi ismertséget. 

A borturizmus elterjedésének feltétele, hogy a borvidékek teremtsék meg a borturizmus 

eszközeit. A borvidék szolgáltatói összefogása szükséges ahhoz, hogy legyenek megfelelő 

pincék, borkóstolók, szálláshelyek, étkezési lehetőségek, amelyek a kulturált borfogyasztást 

népszerűsítik.  

Az elmúlt évek turisztikai kínálatában jelentős szerepet tölt be a borturizmus. Divatos és 

vonzó a borral foglalkozni, kellemes program, szabadidős lehetőség. A borturizmus a 

turisztikai kínálat  színesítésére szolgál. A bor elegáns ajándék.   

A bor az európai civilizáció leggazdagabb hagyományokkal rendelkező terméke.  A bor 

köré szerveződött borvidékek és borutak, mint önálló desztinációk megjelentek a turisztikai 

piacon kínálati és keresleti oldalon.  

  



 

A borturizmus gazdasági hatásai 

A turizmus fellendítése bevételt jelent a vállalkozóknak, akik ezt a pénzt visszaforgatva 

fejleszthetik vállalkozásukat. A borturizmus jó reklámot nyújt a vidék borai számára, fokozza 

keresletet belföldön és külföldön egyaránt. A növekvő jövedelmek növekvő helyi vásárlóerőt 

vonnak maguk után. A turizmus sikere ráébreszti a lakosságot arra, hogy érdemes a 

turizmusba invesztálni. 

A borút, mint turisztikai termék, a jövedelmet generáló turizmus jelentős 

tényezőjévé válik 

− Új munkahelyek teremtése, vállalkozásfejlesztés, jövedelemtermelő képesség növelése, az 

elvándorlás mérséklése 

− A térség általános jövedelemtermelő képességének növelése, a térségben lévő tőke mobilizálása, 

és további befektetők bevonása 

− A települési önkormányzatok és a lakosság együttműködésében rejlő lehetőségek és értékek 

kibontása. 

− A megközelítési lehetőségek és a térségen belüli mozgáslehetőség, infrastruktúra javítása  

− A vendéglátóhelyek minőségének, szolgáltatás- és méretstruktúrájának hely specifikus javítása, a 

minőségi jegyek erősítése. Bővíti a vendéglátóhelyek kapacitását, egyéb szolgáltatások 

létrehozását serkentése, fejleszti a szolgáltatásokat 

− Színvonalas borúti kínálat létrehozása, fejlesztése 

− Információs hálózat továbbfejlesztése, vendégbarát térségi imázs kialakítása 

− A piaci lehetőségek szemmel tartása, a piac szegmentálása, s ezek alapján a célpiacok 

megválasztása, új piacok és vendégkör meghódítása,  

− Hatékony közösségi marketing tevékenység a vendégkör kiszélesítése, a turisták tartózkodási 

idejének meghosszabbítása,  

− Fokozott PR és sajtótevékenység  

− Védjegyzett helyi termékek rendszerének kialakítása.  

5.1 BORUTAK 

A borutak esetében a program vázát a szőlő és borkultúra helyi megjelenési formái 

adják, a szőlőhegyek, pincék, borpalackozók, vendéglők, éttermek.  

A tematikus utak napjaink turizmusában fontos szerepet játszanak. A tematikus utak, 

amelyek a borra, pezsgőre, konyakra, kastélyokra, fürdőkre, sajtra, műemléki vonzerőkre 

szerveződnek, a vidéki élmények teljes körét nyújtják. 

A partnerség az EU-s projektekben és az 1994-ben elnyert Phare támogatás a borutak 

fejlesztésére, jelentős lépés volt a Villány-Siklósi Borút Egyesület életre hívásában, amely 

azóta is a  hazai borturizmus  kiváló példája. 

Napjainkra a magyarországi borvidékek mindegyikén van borút egyesület. A borvidéki 

településekhez kötötten több borút egyesület is működik. 1998-2000 között a Villány – 

Siklósi Borút Egyesület kezdeményezésére egy Phare projekt kapcsán a Dél- Dunántúlon hat 

borút egyesület jött létre.  A borturizmus fejlesztésén munkálkodó személyek országosan az 

egyesületi szervezeti formát választották keretül ehhez a tevékenységhez. Természetesen itt is 

vannak kivételek, a teljesség igénye nélkül például a Soproni borvidéken közhasznú 

társaságot (kht) hoztak létre az ágazat szereplői és az önkormányzat. 

Az elmúlt évtizedben a vásárlók meggondolták, hogy melyik terméket, melyik 

turisztikai célpontot választják. Elsősorban a különlegességek azok, amivel újat, 

felejthetetlent, egyedülállót kínálhatunk a turistáknak.    A bor nem hétköznapi értelemben 

vett termék.    A bor egy régió identitásának fontos része. A szőlőtermő, bortermelő helyeken 

vagy azok közvetlen szomszédságában lehet olyan tematikus programokat szervezni, hogy 



 

lehetőség nyíljon borkóstolás és a bor értékesítés mellett a helyi gasztronómia és kultúra 

megismertetésére. A bor nem hétköznapi értelemben vett termék.  A bornak, mint terméknek, 

meghatározó a termelőhelye,  szőlőfajtája, palackozása, címkéje, termelője, forgalmazója.  A 

borhoz sok kiegészítő szolgáltatás kapcsolódik.  Ily módon növekszik a hozzáadott értéke, 

magasabb áron lehet a piacon értékesíteni, több munkaerőt foglalkoztat, még inkább 

hozzájárul kapcsolódó iparágak fejlődéséhez, így a teljes nemzetgazdaság kibocsátásának 

növekedéséhez. (Forman,2009) 

A borút olyan komplex turisztikai termék, amely sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik, 

szervezett egységben működik, piacra jutását közösségi marketing segíti, szolgáltatásai 

minősítettek és garantáltan megfelelnek a nemzetközi turisztikai elvárásoknak is [Sarkadi- 

Szabó- Urbán, 2000].  A programnak a boron, mint mezőgazdasági terméken kívül 

tartalmaznia kell a bor köré épülő kulturális elemeket és ezeket turisztikai termékké szükséges 

összefognia. 

5.2 EURÓPAI BORUTAK 

Az Európai Unió 1992 és -97 között három egymásra épülő borturisztikai projektet 

támogatott (Dyonisos, Reset, Ruraltour), amelyet az európai francia, olasz, spanyol 

bortermelő régiók valósítottak meg.  

Dyonisos-projekt: az európai bortermelő régiók közötti együttműködés ösztönzésére. 

Tíz európai bortermelő három kooperációra épülő hálózatot hozott létre. Partnerek Alejanto, 

Norte, Andalúzia, Katalónia, Szicília, Lombardia, Burgundia, Poitou-Carentes, Korzika és 

Languedoc-Roussilon. A projekt költségvetése három évre 2,2 millió ECU volt. Célja, a 

szegény bortermelő régiók feljavítása, a szőlőtermelés (szőlészet-borászat) fokozása, T 

telepítés, szakértelem, számítógépes csere, borturisztika fejlesztése, promóciós eszközök 

bemutatása, a turisztikai kínálat fokozása, borutak kidolgozása, minőségi szolgááltatások, 

marketing). Megszervezték a Bortermelő Régiók Európai Konferenciáját. Megalakították az 

Európai Borutak Tanácsát, amelynek első ülése a spanyolországi Santiago de Compostelában 

volt. A borutak szervezésébe bekapcsolódott Görögország, Spanyolország, Olaszország, 

Magyarország, Szlovénia. 

Reset-projekt: 1994-ben indult, Alejanto és Szicília kezdeményezésére. Magyarország 

Baranya és Tolna megyével kapcsolódott be. A pécsi egyetem sikere a Villány-Siklósi Borút 

megszervezése, valamint 1996-ban autós szőlő-bor ralli, borúti kalauz kiadása, kiállítás.  

Ruraltour-projekt: (1996) öt moldovai körzet Kulturális Borút programjának 

kialakítására. (Bodnár, 2002) 

A három program segítette új piaci igények kialakulását. A borút-koncepció hozzájárult 

a gazdasági, turisztikai piac fellendüléséhez, mérsékelte a fejlettségbeli különbségeket, 

ösztönözte a regionális együttműködést a turizmus területén. A magánvállalkozások számára 

fellendülést és nyereséget hozott.  

Az európai borutak típusai a Borutak Európai Tanácsa szerint  

A nyitott borút a borkóstoló helyek laza hálózata. Borkóstolásra, étkezésre és 

vendéglátásra felkészült egységek egy idegenforgalmi régióban.  

A tematikus borúton a borkóstoló helyek speciális programokat kínálnak a 

látogatóknak. Leggyakrabban a kultúra, a természet vagy a gasztronómia kapcsolódik 

hozzájuk.  

A klasszikus borút az Elzászi Borút példáját követve, konkrét bejárható útvonalat jelent, 

szervezett egységes rendszerben biztosított kínálattal. A borkínáló és eladóhelyek, vendéglők 

és szálláshelyek, valamint látnivalók folyamatosan várják a turistákat. A látogatókat 

információs kiadványok és táblák irányítják a minősített szolgáltatásokhoz. [Sarkadi- Szabó- 

Urbán, 2000] 



 

Az Európai Unióban a borutak működtetésének komoly hagyományai vannak. 

Elzászban több mint 40 éve, Rajna-Pfalzban 60 éve élvezhetik a turisták a borutak 

szolgáltatásait, a lakosság pedig ezek gazdaságfejlesztő hatását. Portugáliában a kilencvenes 

évek közepe óta törvény támogatja a borutak kialakítását. A bortermelést és a borértékesítést 

és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat általában családi vállalkozások biztosítják. Az 

önkormányzatokra az infrastrukturális háttér megteremtése és a vállalkozásokat támogató 

helyi rendeletek megalkotása hárult. A borutak összefogását, közösségi marketingjét az 

önkormányzatokkal és a hegyközségekkel szoros együttműködésben külön iroda vagy 

intézmény végzi.  

Az Európai Unió tagállamainak gazdasága fejlettebb, társadalmukra magas 

életszínvonal, minőségszemlélet jellemző. A társadalom tagjai többet áldoznak luxuscikkekre, 

igényeik magas szintű kielégítését tartják szem előtt. Igénylik más kultúrák megismerését, 

utazásaik során igyekeznek a helyi gasztronómiai kultúrát megismerni, ami a borok esetében 

is igaz.  

5.3 EURÓPÁN TÚLI BORUTAK 

Az újvilági borok térnyerése egyre komolyabb mértékű. Piaci részesedésük többnyire az 

európai bortermelők rovására írható. Az Egyesült Államok borászati exportja, a 2004-es 

adatok szerint 28 százalékkal növekedett. Az exportált borok közel 60 százaléka Európában 

talált gazdára. Az amerikai pincészetek termékeinek felvevőpiaca az Egyesült Királyság, 

Németország, Svájc, Dánia, Hollandia, Belgium, Kanada, Japán. (cavineclub.com  2005) 

Az amerikai borvidékek közül Kalifornia a  növekedés motorja, a megtermelt bor 90%-

a innen származik. 

Napjainkban a dél-afrikai borok is a keresett borok közé tartoznak. A dél-afrikai borok 

testesek, fűszeresek, alkoholtartalmuk minimum 1%-kal magasabb, mint a magyar 

vörösboroké. 

 Stellenbosch vidék az egyik legismertebb és legjobb minőségű borokat termelő terület 

Dél- Afrikában. Helderberg és Simonsberg vidékekkel szomszédos.  Dél-Afrika legfontosabb 

borai az ún. „Hat Nagy”: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah 

és Pinotage. 

Fokváros a világ egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja. Western Cape tartomány 

magas minőségű szolgáltatásokkal várja a turistákat. Luxusszállodák, wellness, golf, 

vendégházak, éttermek színesítik a kínálatot. A borutak segítik a természeti és kulturális 

örökség megismerését. 

A dél-afrikai bor az 1994-es demokratikus átalakulás után tudott elindulni világhódító 

útjára. Az újratelepített szőlőterületeken a kékszőlő fajtát részesítették előnyben. Dél-Afrika 

éghajlata megfelel a vörösbor igényeinek. Az Atlanti - és Indiai - óceán közelsége kedvez a 

klímának. 

A mai fokföldi borászok korszerű ismereteket és borkészítési technológiát sajátítanak el, 

amely növeli a dél-afrikai borok nemzetközi elismertségét. 



 

5.4 HAZAI BORUTAK 

A hazai tematikus borutak lényege, hogy az egyes vidéki régiók attrakcióit fűzi fel 

földrajzilag is meghatározható kínálatként. A kínálatban a vidéki táj, a települések egy-egy 

kiemelkedő adottságát választják ki, amely önmagában is reprezentálja az adott vidék 

vonzerejét. A borutak esetén a program vázát a szőlő- és borkultúra helyi megjelenési formái 

adják, a szőlőskertektől, a pincéken, palackozókon át a vendéglátói létesítményekig. A 

látogatók a kijelölt utat végigjárva megismerhetik a helyi termék előállításának fázisait, 

megkóstolják a borokat, megismerik a történelmi, kulturális hátteret. A kapcsolódó 

rendezvényeken (szüret, borárverés, borfesztivál, borrendi ceremónia) részesei lehetnek a 

helyi hagyomány továbbélésének. A program komplexitását a szállásadás, az aktív 

kikapcsolódás az adott vidékre jellemző vendéglátás formái adják. 

A borturizmus az agroturizmus egyik formája, a bortermelők számára elsősorban 

helybéli értékesítést jelent. A vendégek igényei a bortermelés megújítását ösztönzik. A 

borturizmus imázsjavító tényező, hírét kelti az egész tájegységnek, az adott agrárterméknek, a 

bornak. (Szabó, 2000) 

A vendégek számára a borturizmus a borral, annak termelőjével, a termő-és 

termőhellyel, a helyi tradíciókkal való ismerkedésre ad lehetőséget. 

A bor minőségi, bizalmi termék. A fogyasztói bizalom elnyerése megtörténhet egy 

borkóstoló folyamán, a gazdával beszélgetve. A bizalom elnyerésében segíthetnek a borról, a 

borral kapcsolatos hagyományokról gyűjtött információk. 

A borturizmus esetén a turisztikai kínálat az adott termelőnél borbemutatást, 

borkóstolást, az ehhez kapcsolódó vendéglátást, kedvező esetben borértékesítést jelent. A 

főszerep a boré, mellékszereplője a gasztronómia lehet. 

A borút egy helyi terméken alapuló tematikus út. A borúton a szőlő-és borkultúra 

tájegységi programként jelenik meg. A látogató megismerheti a vidék természeti értékeit, 

műemlékeit, a helyi hagyományokat, a helyi kultúrát. A borúton a helyiek és a vendégek 

találkoznak, mód nyílik a kommunikációra, az emberek kapcsolatának erősítésére. 

A borút a borvidék attrakcióit kínálja az utazóknak, hosszabb idejű pihenést, komplex 

élmény megszerzését teszi lehetővé.  

Magyarországon a kilencvenes évek elején a piacvesztésből adódó regresszió miatt, 

szinte teljesen az alapoktól kellett létrehozni a szőlész-borász ágazat termelési struktúráját és 

infrastruktúráját. Ez szerencsére a szabályozás jogi hátterének megalkotása miatt komoly 

minőségi javulást is eredményezett a borászati termékek tekintetében is. (Hegyközségi 

Törvény, Bortörvény, a jövedéki törvényt nem sorolhatjuk egyértelműen ide.) 

A szőlő és bortermelés tetemes járulékos haszonnal jár, ha a borvidékeken a borral 

foglalkozó gazdák és más szolgáltatást nyújtó idegenforgalmi vállalkozók turisztikai termékké 

fejlesztik a szőlő és bortermelést, a helyi gasztronómiát, a vendéglátást, a történelmi, 

kulturális és népi hagyományokat, vagy egyszerűen a szállásszolgáltatást. 

Magyarországon a nyolcvanas - kilencvenes években a vidéki területeken a turizmus 

fejlesztésének iránya a specializáció felé fordult. A vidéki térségekben itt kapott szerepet a 

bor.  A bor az elmúlt évtized turisztikai tendenciáinak megfelelően fontos tematikává vált. 

 Példamutató ezen a területen Siklós, Villány térsége volt. 1992-93-ban a vendéglátási 

hagyományok, a német családi kapcsolatok hatására, valamint egyes bortermelő gazdák 

kezdeményező, turizmusszervező tevékenysége következtében, elindult a térségben egyfajta 

önszerveződés, akkor még egymástól elszigetelten.  

A villány-siklósi körzet borászatának és turizmusának számos pozitívuma segítette elő a 

borút kiépítését. A körzetben öt borász magánvállalkozó egy évtizedes munkával jelentős 

sikert ért el. Boraik minőségi kategóriába tartoznak, termékeiket hazai és külföldi 



 

kiállításokon sikerrel mutatták be. Jelentős szerepük volt a villányi borok hírnevének 

erősítésében. (Szabó, 2000)  

A borvidék kínálatának stabil kereslete van. A vendégkörben egyéni üdülők, csoportos 

látogatók, üzleti turisták rendszeresen érkeznek a borvidékre. 

A Villány-Siklósi Borvidék a Pannon Borrégió tagja, a Pécsi, Szekszárdi, a Tolnai 

Borvidékkel együtt. 

 Magyarországon 7 borrégióban 22 borvidék van. 

A borrégió fogalma a 2004. évi XVIII. törvényben jelent meg először, amely szerint: 

„Borvidéki régió: meghatározott termőhely, a hasonló természeti adottságokkal és 

hagyományokkal rendelkező, vagy egymással földrajzilag egységet képező, illetve 

szomszédos borvidékek társulása, amelynek területéről – a borvidéki régió szabályzatáról 

szóló rendelet alapján – meghatározott termőhelyről származó minőségi bor hozható 

forgalomba. 

A borvidéki régió szabályzatát az érdekelt borvidékek együttes kezdeményezésre a 

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelettel adja ki.” 



 

6. BORVIDÉKEK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 

Az Észak-magyarországi régióban két borrégió található. Az Eger borrégióhoz a bükki, 

az egri, a mátrai borvidék, Tokaj borrégióhoz a tokaji borvidék tartozik.  

A borvidék mint jellegzetes szőlőtermő táj az évszázadok folyamán alakult ki. A 

borvidékbe a legjobb adottságú termőhelyek tartoznak. A szőlőültetvény összefüggő, több 

szomszédos település közigazgatási területére terjed ki. Sajátos éghajlati, domborzati és 

talajtani sajátosságok jellemzik. Fajtaösszetétele, művelése a vidékre jellemző. A 

szőlőtermesztés és a borkészítés hagyománya fejlett. A borvidéken a többitől jól 

megkülönböztethető jellegzetes ízű és zamatú szőlő-és borfajtákat termelnek. (Sahin-

Tóth,2002) 

A Bükki Borvidéken, ha elindulunk kifelé bármelyik településről, biztosan találunk egy 

pincesort. És ebben csak egy pici túlzás van, amit bőven ellensúlyoz, hogy néhány településen 

több sor is várja a látogatókat.  

A Bükki Borvidék az Észak-magyarországi szőlőtermelő tájba tartozik. Magyarország 

egyik legfiatalabb borvidéke, az Egri borvidék határától Miskolcig húzódik. Kiterjedése nagy, 

de az egymástól messze eső ültetvények miatt területe mindössze 1100 hektár. 

Klímájára a Bükk-hegység nagy befolyást gyakorol, ugyanis a déli, délkeleti lejtőkön 

települt ültetvényeket védi az északról hideg levegőt hozó szelektől. Csapadékban 

szegényebb, mint a többi észak-magyarországi borvidék, évente mindössze 550 - 600 mm eső 

esik. A szőlőterületek fényellátottsága is csak közepes, de fagykárral szerencsére csak nagyon 

kivételes esetekben kell számolni. A borvidék talaját javarészt a rioliton és riolittufán, 

valamint a löszön és nyiroktalajon kialakult csernozjom barna erdőtalaj alkotja. 

Arról, hogy mikortól beszélhetünk a tudatos szőlőművelésről Bükkben, csak találgatni 

lehet. Az első olyan feljegyzés, mely említést tesz a térség szőlőművelésére, 1313-ból való. A 

XVI. század elején, megerősítést nyer az a rendelet, miszerint idegen bort tilos Miskolcra 

behozni, és értékesítésre felkínálni. Ez a szabályozás is mutatja, mekkora értékkel bírt 

akkoriban a térség bora. Évszázadokon át a város egyik vezető bevételi forrása volt, melyet a 

tokaji borokhoz hasonlóan, nemes penésszel borított pincékben érleltek. Akkoriban a miskolci 

pincehálózat a legnagyobbak közé tartozott Európában, és több magyarországi borvidékről 

köztük Tokajból is szállítottak ide komolyabb mennyiségű mustot, melyek nagy része a borrá 

válás után külföldön került értékesítésre. 

A táj borainak magas savtartalma miatt a XIX. századtól előszeretettel foglalkoztak 

pezsgő alapbort adó szőlőtermesztéssel. E célra az Olasz rizlinget és a Furmintot használták. 

A Hárslevelű, Furmint és egyéb ponthusi fajták mára háttérbe szorultak. Helyükre az Olasz 

rizling, a Leányka, a Zöld veltelini, a Rizlingszilváni, valamint az újabb fajták, a Chardonnay, 

a Zenit, a Zengő és a Cserszegi fűszeres kerültek. 

Igaz, a Bükki Borvidéket elsősorban a fehérbort adó szőlőfajtákat termesztő borvidékek 

közé soroljuk, megfigyelhető, hogy újabban egyre nagyobb számban jelennek meg a 

területeken a vörösborszőlő fajták. Közülük is leginkább a Kékfrankos térhódítása 

szembetűnő. Fiatal borvidékről lévén szó, mondhatnánk, még nem talált teljesen önmagára, 

melyet a bőséges fajtaválaszték is mutat. Elképzelhető tehát, hogy néhány évtized alatt az Egri 

borvidékhez hasonlóan, Magyarország egyik vezető vörösbortermelő borvidékévé válik, de 

azért ennyire ne siessünk előre. 

Egy biztos: az 1970-ben borvidéki rangra emelkedett területen a fejlődés szelei 

fújdogálnak.   Felújítják az Avas-hegyen található pincéket, mely egykor még ezernél is több 

pincének adott otthont. Ha a fejlődés továbbra is töretlen marad, Magyarország egy kiváló 

minőséget termelő, savaiban a rajnai vidéket idéző borvidékkel lehet gazdagabb. 



 

A Bogácson található Szent Márton Borrend célja, hogy minél többen megismerjék. 

Lehetővé teszi a különböző évjáratú borok gyűjtését, tárolását. Célja a borkezelés és kultúra 

helyi hagyományainak megőrzése, ápolása, továbbfejlesztése. Fontos számukra a Bükkaljai 

Borfesztivál színvonalának emelése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és bővítése. A 

termőtáj szépségének, értékeinek széleskörű propagálása, a bor és a gasztronómia, valamint a 

bor és a művészetek kapcsolatának bemutatása. A Bükkaljai rendezvények közül érdemes 

megemlíteni a Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borversenyt, valamint a Márton-napi 

vigasságokat. 

Az Egri Borvidék hazánk talán legismertebb borvidéke. Eger és a bor 

szétválaszthatatlanok egymástól, mivel a főiskola is Egerben működik lassan már a főiskola 

és a bor is szétválaszthatatlanok lesznek egymástól. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a „A 

szőlő és a bor kémiája, a borkultúra fejezetei” tárgyú pályázaton az Eszterházy Károly 

Főiskola 1.904.000 Ft-ot nyert. 

Ez a régi barokk város külföldön elsősorban boráról ismert. Annak ellenére, hogy az 

ökológiai adottságok a fehér szőlő termesztésének kedveznek, az „Egri Bikavér” tette híressé 

Eger városát és környékét. Eger alatt hatalmas kiterjedésű üreg- és pincerendszer húzódik, az 

összenyitott pinceágakon keresztül a város a föld alatt is teljes szélességében átjárható. Az 

üregek egy része természetes eredetű, többségük mesterségesen kialakított, faragásokkal 

díszített. 

Az Egri Borvidék az Észak-magyarországi szőlőtermelő tájba tartozik. Régi híres 

borvidékünk, melynek borai főként az Egri Bikavér világszerte ismertek. Szőlőültetvényei 

közel 4900 hektáron terülnek el. 

Az egri, hazánk egyik legszárazabb és leghűvösebb borvidéke. Az évi 

középhőmérséklet mindössze 10 Celsius-fok és a szőlőterületeken aszályos időszakok sem 

ritkák. Ennek ellenére   a keleti részek és a Debrői körzet több ültetvénye gyakran szenved 

jégveréstől. Ezt tetőzvén a fényellátottsága sem a legjobb, de a Bükk-hegység és a Mátra 

hegyvonulatai sajátos, kedvező mező- és mikroklímát biztosítanak a szőlőtermesztéshez. 

Az Egri Borvidéket adottságai és szőlőkultúrája két körzetre osztja: az egrire és a 

debrőire. Talajtani szempontból is jól elkülöníthető a két terület. Míg az egrit az 

agyagbemosódásos és csernozjom barna erdőtalajok, addig a debrőit a barna erdőtalajok és 

humuszos homoktalajok jellemzik. 

Eger és környéke már elég korán lakott területnek számított. Első királyunk, Szent 

István, itt alapíttatta az első püspökségek egyikét. Eger város fontos szerepet töltött be Észak-

Magyarország fejlődésében. Az egyház jelenlétének köszönhetően megnőtt a jelentősége a 

térség szőlőtermesztésének és borászatának. Erre az időszakra tehető, a középkor egyedülálló 

pincerendszerének megépítése, melynek összhossza elérte a 140 kilométert. A borvidékre a 

törökök elől menekülő rácok hozták az első vörösbort adó szőlőfajtát, a Kadarkát, mely 

nagyon sokáig a táj vezető fajtájává vált. 1596-ban a hosszú török ostrom hatására elesett 

Eger vára, de a térség szőlőtermesztését ez kevésbé befolyásolta, hiszen már ekkor is kiváló 

bevételi forrást jelentett az itt készült bor. 

Az Egri borvidék leghíresebb bora az Egri Bikavér, mely Magyarország eredetvédett 

borai közül az első. Összetételének és minőségének szigorú szabályoknak kell megfelelni. A 

Bikavérnél fontos kitétel, hogy legalább három, a hegyközség által kibocsátott listában 

szereplő borból kell állnia, mely csak száraz lehet. Korábban a Kadarka adta a Bikavér 

gerincét, melynek szerepét mára a Kékfrankos tölti be. 

Az Egri borvidékre ellátogató borkedvelő turistáknak a kihagyhatatlan látványosságok 

megtekintése után, érdemes megfigyelni a riolittufába vájt borospincék sokféleségét, 

melyeknek a kis- és nagykőporosi, a kőlyuki, valamint a verőszalai pincesorok adnak otthont. 



 

Mindezek végeztével látogassanak el a Szépasszony-völgybe, keressenek egy hangulatos 

borozót, és élvezzék az egri borok eleganciáját, különleges zamatát. 

 
A Mátrai Borvidék legnagyobb domb- illetve hegyi borvidék jó minőségű fehérbort termelnek. A 

Mátra hegyvonulatai a domboldalakat védik az északi széltől, a szőlőterületek többsége az erdők 

között húzódik meg. A múlt és a jelen jól megfér egymással: a modern borkészítés és a régi mulatozós 

magyar szüreti szokások sem zárják ki egymást. Több középkori eredetű borospince található a 

vidéken.    

A Mátraaljai borvidék az Észak-magyarországi szőlőtermelő tájba tartozik, hazánk legnagyobb 

kiterjedésű, kötött talajú borvidéke. Jelenlegi területe meghaladja a 6000 hektárt. 

A Mátra hegyvonulatai által védett szőlőterületek kedvező mikroklíma alatt nevelik gyümölcseiket. 

Ültetvényeit a többi északi szőlőtelepekhez viszonyítva több napsütés éri, kedvező beérést biztosítva a 

termésnek. Jellemző a borvidékre az elhúzódó enyhe tél, kevés csapadékkal. Az évente hulló 600 mm 

eső túlnyomó többsége nyár elején esik. 

A borvidékre jellemző volt a csemegeszőlő termesztés is, de ennek jelentősége az 

oltványkészítéssel ellentétben, napjainkra erősen visszaesett. Fontossága, ha nem is úgy, mint régen, 

azért megmaradt, így komolyabb Chasselas ültetvények még ma is fellelhetők Domoszló és Kisnána 

határában. 

A Mátraaljai borvidék ökológiai adottságainak köszönhetően magas cukorfokú szőlőfürtöket nevel, 

melyből aromákban és illatokban gazdag, jó savú, magas alkoholtartalmú fehérborok készülnek. 

Kóstolásukra számos turistacsalogató pince ad lehetőséget. Mátrafüred felé haladva például ne 

hagyjuk ki a híres farkasmályi présházat és pincesort. Ha egy kicsit messzebb merészkedünk, akkor 

pedig tudom ajánlani a Gyöngyöstarjánban lévő Haller-pincét és a gyöngyöspatai pincesorokat. 

Az ország legmagasabb alkohol-, cukor- és savtartalmú borai születnek Tokaj- 

Hegyalján. Erről a borról csak felsőfokon lehet beszélni, hiszen gyógyszer, igazi nektár. E bor 

titkát nem külön az éghajlati-, fekvési- vagy talaj-adottságokban kell keresnünk, hanem ezek 

együttes hatásában. A hosszú, párás, napos ősz kedvez az érett szőlőszemek töppedésének, 

aszú-sodásának. 

A minőség elérésében az érlelés és a tárolás szerepe sem elhanyagolható. Az itt 

található riolittufába vájt pincerendszer is optimális - évi hőingadozása 1-2 °C, s ez a bornak 

igen kedvez. A páratartalom szinten tartásáért az ún. Cladosporium cellare nevű pincepenész 

a felelős, mely vastagon beborítja a falakat, s az üvegeket bársonyos takaróként bevonva őrzi 

olykor évtizedeken keresztül, mondhatni hűségesen. A Botrytis cinerea nevű gomba vonja be 

a szemeket, vékonyítja el a szőlőbogyók héját, segítve a sav és a cukor tökéletes 

harmóniájának létrejöttét.  

A Tokaj – hegyaljai borvidék az Abaújszántó – Tokaj – Sátoraljaújhely közötti 

háromszög alakú területet, vagyis a zempléni – hegység déli részét foglalja magába. kb. 55 

km hosszú, 275 km
2
-nyi zárt borvidék az európai szőlőtermesztésnek legészakibb zónájában 

fekszik. Jelenlegi területe a 1908-as bortörvény alapján alakult ki, s ma 28 község tartozik 

hozzá.  

Tokaj – hegyalja területi körülhatárolása az évszázadok folyamán folyton változott. A 

legrégibb s talán a leghitelesebb körülhatárolás 1641-ből származik, amikor is a hegyaljai 

városok képviselői Mádon megalkották a maguk „Szőlőrendtartását”.  

Felvetődik a kérdés: miért éppen Tokaj lett a borvidék névadója? Miért éppen tokaji 

néven alakult ki ez a különleges borfajta? Ennek az oka egyszerűen az, hogy a honfoglalástól 

egészen a vasutak megépítéséig Tokaj volt a legfontosabb közlekedési és kereskedelmi 

csomópont az egész Hegyalján. 

Hogy mióta van szőlő Tokaj – Hegyalján erre elsősorban a régészet tudna felelni. A 

világ több más helyéhez hasonlóan Magyarországon is találtak szőlőlevél – kövületeket. 

Természetesen ezek nem a mai nemes szőlő maradványai, hanem ennek ősei. Általában az 

terjedt el a köztudatban, hogy hazánkban a szőlőt a rómaiak telepítették. Ez csak részben igaz. 

Pannóniában ugyanis már a kelták is folytattak szőlőművelést. Magyarországon az első 



 

említés a szőlőről a szentmártoni apátság alapítólevelében található, melyben Szent István az 

apátságnak szőlőket, szőlőműveseket és bortizedet adományozott.  

 

  Az Észak-magyarországi régió borvidékei kínálata színes. A kínálatban a szőlő-és 

borkultúra, a gasztronómia, a hagyományok, a vidéki környezet, a természet nyugalma, az 

aktív kikapcsolódás, a sportprogramok szerepelnek. 

A programok középpontjában a bor, a pincelátogatás, a borkóstolás, a borhoz 

kapcsolódó hagyományok bemutatása áll. 

6.1 EGYESÜLETI HÁTTÉR  

A 22 magyarországi borvidéken összesen 34-35 borútegyesület működik, így 

minimum 700-800 szolgáltató foglalkozhat borturizmussal hazánkban. Becslések szerint a 

teljes belföldi turizmus 1-2 százalékát teheti ki a borturizmus - ez az arány évről évre 

növekszik. 

Az Észak-magyarországi régióban a négy borvidék között az együttműködési szándék 

segítette a Felső-magyarországi Borutak Egyesületének kialakítását.   

A négy borvidék mindegyike létrehozta a saját egyesületét. Az egyesületek feladata 

segíteni a borászok, vállalkozások közötti kapcsolatok elmélyítését.  

Tokaj-hegyaljai Borút Egyesület, Bükkaljai Borút Egyesület, Egri Borút Egyesület, 

Mátraaljai Borút Egyesület. Az egyesületek a 1990-es évek végén alakultak. 

A Tokaj-hegyaljai Borut Egyesületét 1997-ben alapította 76 tag. Az alapítók között 13 

önkormányzat,7 hegyközség, 27 cég és vállalkozás,29 magánszemély szerepelt. Elkészítették 

a borút stratégiai programját. 2001-ben bevezették a minősítési rendszert. A borúton 16 

szállásszolgáltató,22 feldolgozó, 24 kóstolási lehetőség áll a vendégek rendelkezésére. 

 

 Az összes borvidék összefogására 2003-ban megalakult a Magyar Borutak Szövetsége. 

A MABOSZ célja: 

− a borturizmus területén tevékenykedők érdekképviselete 

− a magyar borturizmus vonzerejének növelése 

− a borturizmus területén tevékenykedők szakmai fejlődésének elősegítése a minőségi 

szolgáltatások biztosítása érdekében 

A MABOSZ feladatának tekinti a borút egyesületek tevékenységének összefogását a 

partnerség jegyében. A borturisztikai szolgáltatások egységes nemzeti és európai minősítési 

rendszerének kialakítása. Az ország imázsának javítása a szőlő – és bortermelési, 

gasztronómiai, történeti kulturális hagyományainak bemutatása. 

A borturizmus szakmai fejlődését elősegítő oktatási program kidolgozása, rendszeres 

tapasztalatcsere lehetőségek biztosítása országos és nemzetközi szinten. 

 

A megvalósítandó célok között szerepel, az együttműködés révén a borutak komplex 

turisztikai szolgáltatásokká alakítása. További cél, a tájjellegű gasztronómiai, borászati 

adottságok hangsúlyosabb megjelenítése a turisztikai kínálatban (vendéglátóhelyeken, falusi 

turizmusban). 

A magyar bor jó hírnevének védelme érdekében az AMC külföldön szervezett 

kiállításain csak palackozott bort jelentet meg, illetve partnereitől a lehető legmagasabb 

feldolgozottsági szintű termékeket fogadja el, az esetleges hamisítások, hitelrontások 

elkerülésére.  

Az AMC támogatja a termékek kiszerelésén megjelenő helyi jelleget tükröző 

motívumok alkalmazását.  



 

1993 óta működik az Egyesült Királyságban a Magyar Boriroda, amely a magyar borok 

piacának angliai alakulását felügyeli, valamint a szigetországba irányuló borexport 

alakításban vállal szerepet. Az iroda megalapítása óta a Nagy-Britanniába irányuló magyar 

borexport 2-3-szorosára nőtt, jelenleg 162.000 hl. Megfigyelhető, hogy a minőségi termékek 

exportja fokozatosan háttérbe szorítja a gyengébb minőségű olcsóbb borokét. Anglia 

borbeszállítói között Magyarország jelenleg a negyedik helyen áll.  

6.2 MINŐSÍTÉSI RENDSZER 

A borturizmus a bor készítésének bemutatására és fogyasztására alapozott szabadidős 

tevékenység. A turisták és érdeklődők által bejárt borutak olyan útvonalakat foglalnak 

magukba, amelyeken végighaladva felkereshetők a borvidék jelentősebb települései. Az 

állomásokon különböző programok várják az érdeklődőket, mint a pincelátogatással 

egybekötött borkóstolás, bormúzeumok (vinotékák), szüret és szüreti mulatság, borárverések, 

borfesztiválok. Kiegészítő programként a városnézés, kirándulás, lovaglás, túrázás ajánlható.  

A borutak vonzerőinek középpontjában a bor és szerteágazó kultúrája áll. Mivel ez egy 

magas minőségi kategóriába tartozó termék, ezért a turizmus csak akkor jelenthet 

hírnéverősítést, szerezhet jobb piaci pozíciókat a bor számára, ha maga is minőségi 

szolgáltatásokat kapcsol hozzá. 

Az idegenforgalmi piacra csak olyan új termékkel lehet betörni, amely magas minőségi 

követelményeknek, stabilan képes megfelelni. Megalapozott borúti fejlesztést csakis a kínálat 

minőségi kialakításával és igen szigorú minőségbiztosítási rendszerrel szabad elkezdeni. 

A hazai borutak közül elsőként létrejött a Villány-Siklósi Borút minősítési rendszere 

működési tapasztalataival az alapját adhatja a többi borvidék, kiépülő borút rendszerének is. 

Ám az adaptáció, a borvidékenként változó helyi adottságokhoz igazítása e rendszernek nem 

kerülhető meg. A kidolgozandó minősítési rendszerek magukba kell, hogy foglaljanak olyan 

közös alapelemeket, amelyeket minden borúton alkalmazni szükséges (döntően ide 

sorolandók egyrészt a tevékenységi körre vonatkozó hatósági előírások, másrészt a 

szolgáltatás-minimum szintjének betartása. Ugyanakkor helyi jellegzetességekhez 

kapcsolódva egyéni megoldásokat is ki kell, hogy tartalmazzanak (gondoljunk a 

borvidékenkénti egyéni arculat megjelenítésére, egymástól eltérő építészeti, vendégfogadási 

stb. hagyományokra). 

A borturizmus az idegenforgalom azon nem tömegigényeket kielégítő ága, amely 

egyszerre szolgálja az egyedi élményekre vágyó turisták, bortermelők, és az idegenforgalmi 

vállalkozások igényeit.  

A borutaknak többféle csoportja létezik. Lehetnek szervezettek vagy egyéniek. Lehetnek 

rövidek, egy-egy hétvégi programot szolgáltatóak, vagy akár gazdag programkínálattal 

rendelkezők. A borutak általában nem a szakembereknek szólnak, hanem egy a borhoz 

kevéssé értő, viszont érdeklődő rétegnek, a programokat tehát úgy kell megválasztani, hogy 

az eltérő szintű ismeretekkel rendelkezők számára is érdekesek legyenek. A szakmai borutak 

is fontos szerepet játszanak a kínálat színesítésében. Ezek alkalmával komoly szakmai 

témákat is fel lehet vetni, mint például a boranalízis vagy a különböző szőlőművelési módok 

kérdését.  

A borturizmus azért speciális termék, mivel a fogyasztó minősített szolgáltatásokat 

vásárolja meg. A specialitást több tényező együttese adja. Az legfontosabb tényező a vonzerő, 

amely már önmagában is összetett dolog, ugyanis több dolog csábítja utazásra a turistákat. 

Nemcsak maga a bor, hanem az azzal összefüggő dolgok jelentik a vonzerőt: résztvevők 

kulturális érdeklődését és sportolási vágyait is ki kell elégíteni. A közlekedés módja szintén 



 

sajátos. A gyakori megállások miatt a busz illetve a kerékpár, vagy ha nem túl nagyok a 

távolságok, a gyaloglás is szóba jöhet. Az infrastruktúra fejlesztéséhez szálláshelyeket kell 

kialakítani. A luxusszálló nem mindig szerencsés választás; helyette a családias fogadók vagy 

kiadó magánházak felelnek meg a célnak. Lényeges a pincék megfelelő állapota, az utak 

megléte, járhatósága. A vendégek kulturális igényeinek kielégítésére a borkultúrán kívül a 

helyi népszokásokat, népviseletet is célszerű bemutatni. Vásárlási lehetőséget is érdemes 

teremteni. Az ide látogató szívesen visz haza emlékbe egy-egy, a vidék borkultúrájához 

kapcsolódó ajándékot, például bort, képeslapot, makettet, könyvet. És végül, nagyon fontos a 

vendégszeretet. A turisták tapasztalni szeretnék a családias, vidéki törődést. A vendégeket be 

lehet vonni a vidéki életbe, a szüreten vagy kézműves tevékenységekben való aktív 

részvétellel.  

A borutak olyan szervezett állomásokból kiépített rendszerek, ahol a borkóstolás 

apropóján teljes körűen és emberközelien mutatkozik be az adott térség természeti, történelmi, 

kulturális, és gasztronómiai öröksége is. A borutak turizmusa a helyi közösség hagyományait 

óvja, az aktív pihenést, kikapcsolódást szolgálja és a gazdaságra, társadalomra, természeti 

környezetre hosszú távon pozitív hatást gyakorol. (Taschner, 2005) 

Legfontosabb feladat az anyagi, személyi, szakmai háttér megalapozása. A borút piaci 

bevezetése csak akkor sikeres, ha az előző feltételek adottak. A belépő szolgáltatók számára 

szükséges egységes követelményrendszer kialakítása.  

A minősítési rendszer kialakítása során a fő célok között szerepel:  

− minőségi borvidéki bortermelés 

− színvonalas szolgáltatások kialakítása 

− szolgáltatási minimum meghatározása 

− rugalmasság, sokszínűség, nyitottság 

− helyi gasztronómiai értékek hangsúlyos megjelenítése 

− megbízhatóság 

− egymást kiegészítő szolgáltatások, tapasztalatcsere 

− ellenőrzés 

− piaci pozíció 

− védjegy odaítélése, minősítést igazoló tábla, minőségi bizonyítvány  

A borút idegenforgalmi kínálatának gerincét természetszerűen a bor, annak előállító, 

bemutató, kóstoló és eladóhelyei jelentik. Erre ízesülnek különféle ellátást, szállást és 

programot nyújtó szolgáltatások. A kifejlődő sokszínű kínálatot értékelve kétféle típusú 

szolgáltatás analizálható. 

Az első a borra alapozódó terméklánc. Ennél a különböző szolgáltatások (borkóstolás, 

boreladás, vendéglátás, vendégfogadás, programok) a saját borra szerveződnek. A gazdák, 

vendégfogadók különböző fejlesztési utakat járhatnak be, kínálatuk is ennek megfelelően 

különböző lehet, de az alapja minden esetben a jó bor, saját bor.  

A magyar borok imázsának pillérei: a jó minőség, a történelmi hagyományok. Az imázs 

építés eszközei közül ki kell emelnünk a PR tevékenységet. A bormarketing célpiacai között 

is első helyen szerepel a hazai piac, azaz a magyar borfogyasztók patriotizmusának megóvása, 

illetve erősítése, az EU csatlakozás kapcsán várható konkurencia megjelenését megelőzően és 

majdan azt követően is. Ennek érdekében számos nagy marketingakció megvalósítása 

szükséges. A PR- a bizalom stratégiájának kiemelkedő jelentősége itt mutatkozik meg: Ha 

itthon nem sikerül a magyar boroknak otthon lenni, akkor az vészes szituációt jelez előre az 

EU vonatkozásában. 



 

Road show-szerűen be kell mutatni országszerte a borvidékek borait, vendéglátóipari 

egységek, szállodák, bevonásával, kísérő rendezvényként társulni sikeres regionális 

rendezvényekhez, azaz közelebb kell kerülni a borokkal a fogyasztókhoz. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a véleményvezetők megnyerésére és a turizmusban rejlő 

lehetőségek kiaknázására. A frekventált turisztikai célpontok szállodáiban, vendéglátóipari 

egységeiben álljanak rendelkezésre kitűnő hazai borok, tájékoztató anyagok, emléktárgyak, 

amelyek a magyar tájak, borvidékek ismertségéhez és elismertségéhez hozzájárulnak. 

Folyamatosan sajtótájékoztatót kell tartani, sajtó utakat kell szervezni a borvidékekre, 

így az év minden hónapjában hallatni kell az adott borvidékről, termelőiről, a borról. 

Áldozni kell az élő médiakapcsolatra, pénzt, időt, energiát, mert a média szerepe az 

ismertség megszerzésében megkérdőjelezhetetlen. A borvidékek, borászati vállalkozások PR 

tevékenységének egyik legfontosabb területe a sajtóval, az elektronikus médiákkal való 

folyamatos, rendszeres kapcsolattartás. Ennek módszere a sajtókonferenciák, 

sajtótájékoztatók tartása, a borvidékkel, cégekkel foglalkozó cikkek rendszeres 

megjelentetése. (pl. a Borrallyval is a média és a politikusok megnyerése a cél a borkultúra 

kialakításában) 

A második típusú szolgáltatások nem vertikálisan alkotnak termékláncot, hanem a 

kínálat egy-egy szintjét kiegészítő, horizontálisan kapcsolódó termékkel, vagy 

termékcsoporttal jelennek meg. A saját bor ilyen esetekben nem jelenik meg, de étkeztetéssel, 

szálláshelyekkel, programokkal, üzletekkel gazdagítják a borút turisztikai kínálatát. 

(Taschner, 2003) 

A minősítési rendszert kidolgozhatják az adott borút szakemberei, de célszerű 

felhasználni a már meglévő minősítési rendszereket (pl. a Villány-Siklósi Borút minősítési 

rendszere, a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai katasztere, a Falusi Turizmus Országos 

Szövetsége szálláshely minősítési rendszere, a Műemlékvédelmi Felügyelőség adatai, a 

Hegyközségek minősítési rendszere stb.). A minősítési rendszer alkalmazása biztosítja, hogy a 

szervezett borturizmus szolgáltatásai a borvidék általános minőségi színvonalának 

megfeleljenek.  

Az Európai Unióban elsődleges gazdasági célkitűzés az egységes belső piac létrehozása,  

a tagállamok közötti kereskedelem akadályainak lebontásával.  Ennek egyik hatékony eszköze 

a közösségi védjegy-rendszer felállítása volt, mely egyrészt felszámolja a tagállami 

védjegyjogok közelítése útján, a tagállamok oltalmi rendszerei között fennálló – az áruk és 

szolgáltatások szabad áramlását akadályozó – eltéréseket. Másrészt létrehozza a közösségi 

szintű egységes védjegyoltalmat. A közösségi védjegy az egyik legfontosabb árujelző - a 

védjegy - oltalmának tagállami határokon átnyúló biztosításával az áruk és szolgáltatások 

szabad áramlását szolgálja. 

Az Unió tagjaként a közösségi védjegyek (szabadalmak) jogosultjai Magyarország 

területén is oltalmat élveznek. Előfordulhat, hogy a közösségi védjegyek ütköznek a korábban 

itthon bejegyzettekkel. Egyik ilyen kitétel,  amennyiben a közösségi védjegyről a bejelentést a 

csatlakozást megelőző hat hónapon belül nyújtották be, a magyar vállalkozások felszólalási 

joggal élhetnek a közösségi védjegy hazai kiterjesztésével szemben. Az ilyen eljárásban 

érintett magyar kisvállalkozások – különösen, ha már tudomásuk van potenciális 

konfliktushelyzet bekövetkezéséről – jól teszik, ha tájékozódnak a hasonló területen 

bejegyzett védjegyek jellemzőiről, lépéseket tesznek saját védjegyük uniós érvényességének 

megvédésére. 

− A Magyarországon érvényes a szállásadásra és vendéglátó szolgáltatásokra, valamint a 

szőlőtermesztésre, borelőállításra vonatkozó törvények, rendeletek, előírások által leírt 

követelmények betartása, teljesítése a minősítés első feltétele. 



 

− 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és belkereskedelmi tevékenység 

folytatásáról 

− 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint 

ártájékoztatásáról 

− 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról 

− 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és magán szálláshelyek osztályba sorolásáról, a 

falusi szálláshelyek minősítéséről 

− 1994. évi CII. törvény a hegyközségekről  

− 1997 évi CIII törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól  

− 1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról.  

− 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról  

− 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól  

− 40/1977. IX. 29. MÉM rendelet, V. fejezet A must, a bor és a borpárlat forgalomba hozatala 

− A fogyasztóvédelmi előírások 

− ÁNTSZ vonatkozó rendelkezései 

− VPOP vonatkozó rendelkezései 

6.3 SZOLGÁLTATÁSOK 

A szolgáltatások három nagy csoportja - szállásszolgáltatás, vendéglátás és programszolgáltatás - a 

borturisztikai szolgáltatásokban alapul szolgál. Jellemző, hogy a speciális szőlészettel és borászattal 

kapcsolatos szolgáltatások köre a legtöbb esetben kapcsolódik az alapszolgáltatásokhoz.  

6.3.1 A szőlőhöz, borhoz kapcsolódó szolgáltatások 

− Boreladás - borbolt, pincészet 

− Borkóstolás – borozó, pincészet 

− Bor-gasztronómia – borozó, étterem (fogadó, vendéglő) 

− Üdülés boros gazdánál 

− Ültetvény, üzemlátogatás – szőlészeti, borászati bemutatóval 

− Vinotéka – borgyűjtemény, borbemutatás, kóstolás, eladás 

− Borházak – rendezvények, üzletkötés, vendéglátás,  

− Bormúzeum, pincemúzeum 

6.3.2 A borutak területén a borhoz kapcsolható egyéb lehetőségek 

− Kulturális, hagyományőrző programok 

− Műemlékek, történelmi emlékhelyek 

− Szabadidős programok 

− Sport, kerékpározás, lovasprogramok, vadászat, horgászat 

− Gyógy-, termál ajánlatok 

− Rendezvények 

− Üzletek, szakboltok (helyi termékek értékesítésére) 

A felsorolás nem teljes körű, hiszen borvidékenként és borutanként változik a turisztikai 

termékek skálája és a kapcsolható szolgáltatások is nagyon változatosak lehetnek. A felsorolt 

turisztikai termékek jellegzetességei, besorolása, minőségre vonatkozó jellemzői nagyrészt 

megtalálhatók az ide vonatkozó hatályos magyar törvényekben, rendeletekben. De például a 

vinotékák, borházak, vagy a rendezvényházak definíciója nem szerepel ezekben a 

jogszabályokban. Az itt nyújtott kereskedelmi és vendéglátói szolgáltatásokat igazítani kell a 



 

jogszabályokhoz, de szolgáltatások borral kapcsolatos tartalmát egyedileg szükséges a 

borutakra jellemző módon kialakítani.  

A rendszer igen fontos része a folyamatos ellenőrzés és a visszacsatolás is. A minősítést 

és a folyamatos ellenőrzést független szakemberek bevonásával, megfelelő publicitás mellett 

kell megszervezni: a minősítési alapelveket célszerű írásban összefoglalni és a résztvevőkkel 

megismertetni azokat. Így a minősítési alapelvek egyértelműek lesznek, mindenki tudni fogja, 

melyek azok a követelmények, amelyeknek eleget kell tenni ahhoz, hogy a minősített címet 

elnyerjék illetve megtarthassák. A minőség folyamatos ellenőrzésével biztosítható, hogy a 

szolgáltatások színvonala ne csökkenjen, illetve az észlelt hibákat kijavítsák. A minősítést 

illetve az ellenőrzést mindenképpen a helyi szinten kell megvalósítani: helyi turisztikai és 

gazdasági szakemberekkel, az egyes érdekcsoportok helyi képviselőivel. 

Magyarországon egyre nagyobb az igény és az elvárás egyes szervezetek minőségügyi, 

minőségbiztosítási rendszerének bevezetésére, és kiépítésére, amelyek a különböző 

szabványokban, jogszabályokban is megfogalmazódnak. A minőségbiztosítás bevezetését, 

minőségügyi rendszerek működtetését a különböző szolgáltatási ágazatok számára jogszabály 

is előírja, viszont a bevezetésre vonatkozó jogszabályi kötelezettség  nem teljes körű.  

Ez az igény megnyilvánul a turizmus minden területén, így a borturizmusban is. Az 

ország változatos borvidékein kialakult sokféle szolgáltatás sokszor áttekinthetetlen 

változatosságot jelent a turisták számára. A választást minden tekintetben megkönnyíti a 

minősítés, a minősítésbiztosítási rendszerek alkalmazása. Minden borút biztosítani tudja ezt 

az egyedi, marketing értékű eljárást, ha stratégiával rendelkezik. Elindult a minősítések 

egységesítésének a folyamata, a Balaton Borrégióban, az Eger és a Tokaj Borrégióban. 

Elkészült az európai borutak egységes minősítési rendszere. A minősítés három 

fokozatú, egy, kettő, illetve három  szőlőfürt a „jutalom”. A fürtök szerinti minősítés nem 

meghökkentő, hiszen a falusi turizmus napraforgókkal, a lovas turizmus patkókkal jelzi a 

színvonalat. A borúton egy fürt az alap, két fürt megfelelő, három fürt kiváló. 

Az Európai Unió által támogatott Vin Tour projekt a Dél-Dunántúli fejlesztési 

Ügynökség vezetésével és öt dél-dunántúli borút szakmai közreműködésével indult 2005-ben. 

A magyar borutak mellett három olasz és egy spanyol borút is részt vett a munkában, 

amelynek eredménye az Európai Borút Minősítési Rendszer. Az európai Borút Minőség 

védjeggyel lehetővé válik, hogy a szolgáltatók Európa-szerte azonos minőségi garanciát 

nyújtsanak a borvidékre látogató turistáknak.  A Vin Tour minőségi követelményei jól 

kidolgozottak. 

Baranya megyében kezdték alkalmazni az európai minősítési rendszert. A minősítés 

során azt is nézik, hogy ki, milyen miliőben fogadja a vendéget, mit tud a borához társítani 

(programot, kocsikáztatást, táncot-zenét, finom falatokat, mozgáskorlátozottak esélyeit). 

Villányban az első 56 vállalkozóból 46 megkapta a fürtöket, hárman egyet, tízen kettőt, 

a többiek három fürtöt. (2009) 

6.3.3 A borkóstolás eszközei 

A bor beszél hozzánk 

A borkóstolás arra tanít, hogy a minőséget helyezzük előtérbe, és ne a mennyiséget. A 

borkóstolás élvezet, hiszen minden érzékszervünket megmozgatja, a hallást, látás, szaglást, az 

ízlést, a tapintást.  

A kóstolás öröme a bor színének, illatának és zamatának elemzésében rejlik. A 

borkóstolás a műelemzéshez hasonlítható. Valamely íz felismerése, kiemelése a többi közül, a 

bor stílusának felismerése olyan élvezetet nyújt, amely már a szellemi öröm kategóriájába 

tartozik. 



 

Az ivás, evés az alapvető szükségletek kielégítésére szolgál. A bor szomjoltó szerepe 

mérséklődött, a bor gasztronómiai csemegévé vált. A különböző kultúrákban gyógyító erőt 

tulajdonítanak a bornak, a bor euforikus hatása szebbé teszi az életet.(Casamayor,2002) 

A szőlő gyümölcse és bora mindenkor kedvelt tápláléka volt az emberiségnek. 

Napjainkra a világ országaiban a táplálkozás szerves része. A bor nem, mint tápanyag-és 

energiaforrás szerepel az emberek étrendjében, hanem kedvező étrend kiegészítő hatása miatt. 

A kulturált borfogyasztás az étel-és italrend harmóniája, gasztronómiai élvezet.  

A bor kulturális termék. A természet szépségének különleges értéke, amit az alkotó 

ember alakít át fogyasztható formába. 

A borkóstoló észleléseinek kifejezésére a magyar nyelv gazdag szókincse bőséges 

lehetőséget ad. A magyar nyelv kifejezési rendszere segíti a bor tulajdonságainak érzékletes 

meghatározását. A szóbeli leírás segítségével aránylag pontos képet kaphatunk a bor 

jellegéről, minőségéről. 

A látási észleltek a bor színére, tisztaságára vonatkoznak. A bor kiöntésekor 

megfigyelhető a mozgékonyság. A könnyű borok vékonyabban ömlenek, az aszúborok 

olajosan folynak, lassabbak. A szemet gyönyörködtetik a bor ékszerei, a gyűrűje, amelyet a 

pohár szélén képez, és a koronája, ami boltozatos ágakban folyik le a pohár falán, amikor a 

poharat megforgatjuk. (Csávossy, 2006) 

A bor színe esztétikai látvány nyújt, vall a bor koráról, készítési módjáról, fajtájáról, 

típusáról, egészségi állapotáról. 

A fiatal fehér borok színe zöldesfehér (Chardonnay, Zöld szilváni, Zöld veltelini, 

Királyleányka), az idősebb borok zöldessárgák (Olasz rizling, Ottonel muskotály, Furmint, 

Sserszegi fűszeres). Az aszúk barnássárgák, borostyánszínűek. 

A fiatal rozéborok rózsásak, idősebb korban rózsás krémszínűek. 

A vörösborok színe fajta, feldolgozási mód, érlelés és kor szerint változó. 

A bor tisztasága a bor egészségi állapotára, fejlődési fokára, tárolási módjára vet fényt. 

A szűrt vagy derített borok tükrösek, kristálytiszták.  

A bor szaglása során az orrunkkal érzékeljük az illatanyagok összességét. A bor illata 

kellemes és kellemetlen lehet. Az illat természetes, a szag rendellenes, a bor hibás. A bor 

illatát erőssége alapján jellemezzük. A bor illatának felismeréséhez az emlékezetünket 

használjuk, a természetben tapasztalt illatokra, a gyümölcsök és virágok illatának emlékére 

támaszkodunk.  

A bor ízlelésekor az ízek összességét értékeljük. Ez a kiegyensúlyozottság megítélése, 

az előíz, a középíz, az utóíz megkülönböztetése, az alapízek, a csersavak, az alkohol 

melegségének érzete.  

A bor harmóniája az édes, illetve a savas és keserű ízek közti egyensúly eredménye. 

Kóstoláskor kortyolunk egy kevés bort, beszívunk egy kis levegőt, hagyjuk, hogy a bor 

átmelegedjen. Kialakul az első benyomás, az előíz. 

Mozgassuk a bort a szánkban. Néhány másodperc alatt érzékeljük a bor hőmérsékletét, 

húzósságát. Értékelhetővé válik a bor testessége, harmóniája. Ez a középíz. 

Az utóíz mindent elárul a bor szerkezetéről, amely akkor harmonikus, ha nem 

túlságosan agresszív vagy érdes. Ha „nagy bort” kóstolunk, az érzet azt követően is 

megmarad, hogy lenyeltük, vagy kiköptük a kóstolásnyi mennyiséget. A hosszúságot 

másodpercekben tudjuk mérni, ezáltal rangsorolhatjuk a borokat. 

 

A borkóstolás módszerei 

Gyakorlatilag a bort szinte mindenki minősíti, aki kapcsolatba kerül vele. Minősíti a  

− a termelő folyamatosan a bor készítése, kezelése során, hiszen e nélkül nem tudná megállapítani a 

szükséges kezelések idejét, módját,  

− a kereskedő, aki eldönti, hogy az adott tétel megvásárlásra kerüljön-e,  



 

− a vendéglátó ellenőrzi a vendégének felkínálandó bor minőségét, az alkalomhoz, ételhez illő 

harmóniáját,  

− a fogyasztó fogyasztás közben, valamint  

− a szakemberek borbírálatok, borversenyek kapcsán.  

Ezek a minősítések különböző szinteken történhetnek:  

Leggyakoribb és legszabadabb szint, amikor egy társaság összejövetel közben borozgat, 

a felszolgált borokat megbeszélik, méltatják.  

 Ennél kötöttebb a borkóstolás, borbemutatás. Itt már egy vezető személy "vezeti fel", 

ismerteti az éppen felszolgált bort. A borok sorrendje itt már nem tetszőleges, hanem a 

kóstolási sornak megfelelő.    A borbemutatás alkalmával szinte csak a borról esik szó.   

A legkomolyabban szabályozott minősítések a borbírálat és a borverseny. Csak képzett, 

minősített kóstolók végzik általában. 

Tárgyi feltételek 

Kóstolópoharak 

A kóstolópoharak paraméterei általában  

Anyaga üveg, falvastagsága vékony, színe torzításmentes, szára ceruzavastagságú, talpa 

kerek. Fontos, hogy a szára könnyen megfogható legyen, a kéz távol essen a keheely szájától, 

ne zavarja a szaglást. A pohár stabilan álljon a talpán. 

 

Főbb poháralakok kialakításának szempontjai borokhoz, borból készített alkoholos 

italokhoz:  

Fehér és rozé borhoz  

Fontos megítélendő paraméterek az illat és a szín. Ezért a kehely a nyíló tulipán 

virágához hasonló alakú: az alsó harmadánál a leg szélesebb, onnan folyamatosan, 

egyenletesen szűkül a szája felé. Alsó íves részében a bor színét tudjuk jól megítélni, az ital 

könnyen megforgatható benne, az illatokat pedig a szűkülő száj koncentrálja. A poharat a 

száránál, vagy a talpánál fogjuk meg.  

 

Vörös borhoz 

Vörös boroknál a színnek nagyobb fontosságot tulajdonítunk, mint az illatnak. Ennek 

oka az, hogy a vörös borok készítése során az elsődleges (gyümölcsb&otild e;l származó) 

aromák többsége főleg az oxidatív hatások miatt elbomlik. A pohár alakja gömbölyded, így a 

bor egy "lencsét" alkot a kehely aljában, sz&iac ute;ne (rubintossága) jobban megítélhető. 

Kevésbé szétterítve egy sötétebb színű bort nehezen lehet megítélni. 

  Az oxidatív körülmények között érlelt bor palackozáskor erősen reduktív környezetbe 

kerül. Kicsit ki kell szellőztetni, hogy az eredeti egyensúly helyreálljon, a valós értékeit 

tudjuk megítélni.  

Ezt segíti a nagyobb méretű, gömbölyded kehely, melynek szája alig szűkül. A poharat 

a száránál vagy a talpánál fogjuk meg. 

 A vörösborok színének megítélése igen nehéz üvegpohárban. A poharat megdöntve egy 

fehér háttér előtt a színt csak egy vékony sávban tudjuk megítélni, mert a folyadékréteg vagy 

túl vékony, vagy túl vastag. Ezért használják a vörösbor-kóstoló csészét. Ez egy lapos, széles 

fémcsésze (lehetőleg ezüstből vagy ezüstözött) amelynek a belsejében dudorok, cirádák, stb. 

vannak. A beletöltött bor rétegvastagsága igen változatos lesz. A megvilágítása is jobb, mert a 

fény oda-vissza átjárja, így a szín megítélést jobban segíti.  



 

Likőrborhoz (fűszerezett) 

Likőrborok többsége fűszerezett, így elég erős, intenzív illatú. Színüket a technológia 

során állítják be. A pohár feladata ezért az illatok dekoncentrálása. Ezt sekély, kicsit íves 

oldalú, széles kehely valósítja meg, amit a száránál vagy a talpánál fogunk meg.  

 

Csemegeborokhoz 

Déli csemegeborokat (főleg mesterséges csemegeborok, törvényileg likőrborok, de nem 

fűszerezettek) gyakran kóstolnak ebből a pohártípusból. Kelyhe erőteljesen szűkül, és a száját 

párhuzamos falú keskeny szakasz alkotja. Ezáltal az illatok koncentrálása még hatékonyabb. 

A poharat a száránál, vagy a talpánál fogjuk meg.  

 

Poharak megtöltése: kóstolási mennyiség 

A legtöbb esetben a pohárba annyi italt kell tölteni, hogy a kehely legszélesebb pontját 

elérje. Ilyenkor a legnagyobb az a felületet, ahol mozgatás nélkül a legtöbb illatanyag 

felszabadulására számíthatunk. Ez kb. 50 ml.  

 

Kóstolási hőmérsékletek 

Az idős, érlelt, testesebb, illatosabb borokat melegebben kóstoljuk, fogyasztjuk. (a 

megadott tartomány felső határa közelében).  

A borok különböző savtartalma különböző hőmérsékleteken érvényesül a legjobban.   A 

vörös borokban a tanninok dominálnak, a fehér borokban pedig a szerves savak. Ez a 

különbözőség a kóstolási hőmérsékletben is tükröződik. 

    

A vörös borokat 14-18 fokon, a desszertborokat 12-14, a fehér borokat 10-12, a rozé 

borokat 8-10 fokon kóstoljuk. A melegebb bor savasabbnak, alkoholban gazdagabbnak tűnik. 

A túlhűtött borban az aromákat alig, vagy egyáltalán nem tudjuk érzékelni. 

 

A borkóstolás 

Első kapcsolatunk a borral a látvány. Már kitöltéskor megfigyelhetjük a bor színét, 

habzását, mozgékonyságát. A színt igazán fehér háttér elé tartott pohárban vagy vörösbor 

kóstoló csészében lehet helyesen meghatározni. A pohárban az előbbieken túl a tisztaságot is 

meg tudjuk ítélni, ha fényforrás felé átnézünk az italon. Ha a pohár falán a "megpörgetett" bor 

után átlátszó csíkok (glicerin) látszanak, akkor azt mondjuk, hogy "koronája van a bornak". 

Ez testességre utal. 

  

A bort apró gyors levegővételekkel "szimatolással" szagoljuk meg. Az illatok nagy részét az 

orr nyálkahártyáján fogjuk érezni, így elég az apró szippantás, hogy odáig eljussanak az 

illatanyagok. Ráadásul a nagy levegővétel kiszárítja a nyálkahártyát, így annak érzékenysége 

csökken. 10-20 másodpercnél tovább egyszerre ne szagolgassuk a bort, mert orrunk "elfárad", 

érzékenysége csökken. Az első benyomás a legerősebb. Ha mégis hosszabb ideig kell 

szagolgatnunk, akkor tartsunk rövid (legalább 30 másodperces) szünetet. 

 

A kóstolás során lehetőleg mindig azonos mennyiségű bort vegyünk a szánkba. A 

kisebb kortyot a nyál jobban felhígítja, így a bor ízét torzítva érzékeljük. A szánk, garatunk 

különböző helyei más-más ízekre érzékenyek. A nyelv hegye az édesre és a sósra, oldalai a 

savanyúra és a sósra, töve pedig a keserűre érzékeny. A leggyorsabban a nyelv hegye ízlel, de 

ez az érzet nem tartós. A nyelv tövén lassabban, de tartósabban jelentkeznek az ízérzetek. 

Ezzel függ össze az utóíz jelentkezése. 



 

  

A négy alapíz közül a legérzékenyebbek vagyunk a keserűre, majd sorrendben az édes, 

savanyú és a sós ízek következnek. A hőmérséklet kb. 30°C-ig növeli, majd csökkenti az 

ízérzékenységet.  

Az érzetek tartóssága a következő sorrendben nő: sós, édes, savanyú, keserű. 

Némely íz ellentétes utóízt kelt, pl. keserű íz után édes utóízt érzünk. Utóíz révén észlelhető a 

borban a penészíz, a kénhidrogén-, dugó-,egér-,és fémíz. Egyes ízek tompítják egymást.   

  

Édes borban a magasabb savtartalom kevésbé érzékelhető. 

 Az édes íz a legagresszívebb, más ízeket "elnyom", a sós íz pedig egyes ízeket kiemel, 

erősít, pl. a savanyút. A bort kb. 15-30 másodpercig tartsuk a szánkban. 

Ennyi idő szükséges az ízek érzékeléséhez, de utána ízérzékelésünk csökken, "kifárad". 

 

Legelsőnek a bor egészséges vagy rendellenes voltát vizsgáljuk. Hibás, beteg bort nem 

ízlelünk tovább, kiköpjük.  

 Egészséges bornál először az összetételét figyeljük meg, az alkatrészeket külön-külön 

elbírálva megállapítjuk azok hatásának fokát, majd a köztük levő összhangot, ezután 

következtetünk mindarra, amire jelentkezésük formája utal: a bor fejlődési fokára, jellegére, 

típusára és végül az általános benyomás alapján érzékeljük a bort. Előbb tehát analitikus, majd 

szintetikus módszer alkalmazunk. Ezt a sorrendet minden érzékszervünk használata során 

betartjuk, és végül az összes észleleteket összegezzük.  

 

Kóstolási sorrend  

Fehér borok, illatos borok, rozé és siller, vörös borok, tokaji különlegességek, egyéb 

borkülönlegességek, likőrborok, pezsgők. 

 

Az egri pincék 

A bor jó minőségét a szőlőfajták, az éghajlati és földtani adottságok, a korszerű 

művelési módszerek mellett a tárolás megfelelő lehetőségei befolyásolják. 

A tárolás különböző formái többféleképpen hatnak a borra, legeredményesebb a 

pincében való elhelyezés. Európában a pincék jó része lakóházak, kastélyok, vendéglők, 

esetleg várak alatt húzódik, s azokkal együtt épült. 

Az emberi találékonyság a puha kőbe vájt üregeket a lakás, állattartás mellett 

bortárolásra is igénybe vette. Így volt ez Egerben és környékén is. A lyukpincék előnye, hogy 

a bennük elhelyezett bor 10-15 Celsius fokon tartható el úgy, hogy ez a hőmérséklet az 

esztendő minden szakaszában állandó. 

Emellett a pince, a benne élő mohák, szervezetek és így nemes penész segítségével 

sajátos atmoszférát teremt, kellemes illata is elősegíti a bor érlelődését, zamatának 

kialakulását. 

Eger város sok százra tehető pincéinek kisebb része a középkori, fallal körül vett város 

területén, más részük a határban fekszik. A gazdasági, társadalmi tagozódás következtében 

természetesen a pincék különböztek egymástól. 

A nagybirtokosok, a városi polgárok, és a kisebb szőlőket művelők pincéi elsősorban 

méreteikben mások, megmunkálásuk, formájuk, díszítésük is változó. 



 

Eger bortároló helyei nagyobbrészt nem a város területén, hanem azon kívül vannak. A 

XVI. században, s a török uralom alatt a város környékén lévő kisebb települések jórészt 

megszűntek, népességük eltűnt, vagy elvándorolt, vagy pedig beolvadt a városéba. 

A város régi pincéit néhány helyen vendéglátás céljaira használják fel, főleg így lehet 

velük megismerkedni a vendégeknek. 

Az egri bor hírneve az elmúlt évszázadokban szorosan összekapcsolódott a Szépasszony 

völggyel. Ez a 100-150 pincét számláló terület szintén az egykori városfalakon kívül fekszik, 

abban különbözik a többitől, hogy készítése nem egy elhagyatott, néptelen településhez 

kapcsolódik, keletkezése, kialakulása, kezdete pontosabban meghatározható. 

A legrégebbi összefüggő pincesor, az Öregsor két részét az 1770-es években kezdték 

épülni, valószínűleg az egri, régi épületeken dolgozó kőfaragók közreműködésével. Egyes 

pincék faragványai legalábbis erre utalnak. 

A pinceépítés jelentőségét fokozta még Barkóczy püspök gazdaságpolitikája, amelynek 

keretében föllendült a bortermelés, megteremtették a bor piacát, ezért szükség volt megfelelő 

tároló helységekre. 

A Szépasszonyvölgy teljes történetéhez hozzátartozik, hogy a XVII. századi Öregsor 

után olyan kevésbé ismert pincék sorakoznak, amelyek korban megelőzhették azokat. 

Az egri és általában a tufába vájt pincék egyik sajátossága, hogy előbb voltak az ágak és 

később épültek eléjük a borházak. 

Vannak olyan esetek és nem kis számban, ahol a borház éppúgy kőbe vájt, mint maga 

az ág. Formájuk, nagyságuk rendkívül változatos, attól függően, hogy a fejlődés milyen 

fokozatát képviselik: a kezdetleges lyuktól, a vájt, borházas, az épített borházas, a többágú, 

sőt több szintű pincéig. 

 

A bor felszolgálása étteremben 

 

A borospincében fektetve tárolt palackot lehetőleg rázás nélkül kell felvinni a 

fogyasztás helyszínére, mert az nem tesz jót semmilyen bortípusnak. Egy idős, érlelt bornak 

természetes üledéke képződik. Ez nem hiba, de a vendég nem kívánja az üledéket 

elfogyasztani, ezért célszerű a palackot szinte változatlan helyzetben felszolgálni. Ehhez kis 

kosarak (dekantáló / töltögető kosár) állnak rendelkezésre, amelyekben a palack majdnem 

fekvő helyzetben szállítható, tehető az asztalra.  

Egy idős borospalackot nem szabad megtörölni, mert a patinája fokozza a korával járó 

misztériumot. Egy aránylag fiatal bor palackján levő por stb. csak a pince tisztátalanságára 

utal, így azt tisztítva kell az asztalra tenni.  

A pincér bemutatja a bort. Beszél a termőhelyről, fajtáról, hagyományokról, 

technológiáról, évjáratról és az adott bor különlegességeiről, közben címkéjét megmutatja.  

Ha a dugót fólia, fémkupak vagy viasz takarja, akkor azt a palack szája alatt legalább 3-

5 mm-rel körbevágja egy erre a célra szolgáló késsel (italoskés) vagy kupakvágó 

célszerszámmal, így a dugó ízlésesen feltárható, és később a bor nem kerül érintkezésbe a 

csomagolóanyaggal. Egyes kupakokon ezt megkönnyítő nyitószalag van. 

 Megtörli egy tiszta fehér kendővel a dugó felszínét és környékét. A dugóhúzó 

behajtásánál vigyázni kell arra, hogy a spirálja ne fúrja át a dugót, mert esetleg annak egy 



 

darabja beleeshet a borba. Persze egyes dugóhúzók működési elve miatt ez nem tartható be 

maradéktalanul. A legtöbb dugóhúzó csavaros vagy emelős rendszerrel lehetővé teszi a dugó 

erőlködés nélküli húzását. Amikor a dugó már majdnem kiszabadult a palackból, akkor a 

pukkanó hang elkerülése érdekében kézzel célszerű befejezni a műveletet. 

  

A pincér a palack száját újra megtöröli.  Ha került dugószemcse a palackba, akkor azt 

egy határozott mozdulattal, kevés bort kilöttyintve a "dugópohárba" távolítja el. Ezután 

megszagolja a dugót, mert már a dugó rossz szaga is utalhat arra, hogy a bor hibás. Ebben az 

esetben diszkréten megkóstolja a bort, és szükség esetén egy másik palackot hoz ugyanabból 

a tételből. Ha a dugó rendben van, akkor azt ellenőrzésre átadja a rendelő személynek, aki 

bólintással helybenhagyhatja a döntést.  

 

Idős, üledékes bort ekkor szükség szerint dekantál a pincér. Egy speciális alakú edénybe 

(dekanter vagy karaffe) gyertyaláng felett önti át a bort csobogás nélkül. A gyertyaláng 

fényében ellenőrzi, hogy a palackból ne kerüljön át az üledék. Ehhez a palack nyakát takaró 

csomagolóanyagot teljesen el kell távolítania. A további töltéseket a dekanterből végzi.  

Először a rendelő személy poharába tölt egy kóstolásra elegendő mennyiséget, amit az 

elbírál, hogy felszolgálható-e. 

 A bírálat alatt a pincér diszkréten várakozik, akár több percet is.  

A rendelő bólintással engedélyezheti a bor töltését az asztaltársaság többi tagjának is. 

Kis asztaltársaság esetén először a díszvendég, majd az idősebb hölgyek, fiatalabb hölgyek, 

idősebb férfiak, fiatalabb férfiak és végül a rendelést leadó személy poharába kell tölteni. 

Nagyobb társaság esetén a rendelő személytől valamilyen irányban (általában jobbra haladva) 

sorba kell kitölteni az italt, így körbeérve, az ő poharába töltenek utoljára.  

A töltést mindig az adott személy széke mögül jobb kézzel, jobbról kell elvégezni. A 

pincér folyamatosan ügyel arra, hogy a címke jól látható legyen.  

 

Az üveg testét kell megfogni úgy, hogy a mutatóujj az üveg szája felé mutatva simuljon 

a palackra. Töltéskor a palack ne ütődjön a pohárhoz. A palack elemelésekor a pincér egy 

csavaró mozdulattal "megtekeri" azt, így az utolsó csepp nem cseppen le, hanem elfut a 

palack száján. Szoktak fehér kendőből a palack nyakára "gallért" tenni, hogy az esetleg 

lefolyó cseppeket felitassa, vagy a pincér bal kezében levő fehér kendővel időnként megtörli 

az üveg nyakát. 

 

A borkóstolás illemtana 

Gyakran előfordul, hogy egy termelő (vagy más) meghív egy társaságot amolyan 

borkóstolóra, borbemutatóra. Nagyon jó hangulat alakulhat ki egy ilyen többé-kevésbé 

szakmai kóstolón is.  

Általános menetrend szerint a bemutatást a kóstolási sornak megfelelően vezeti le a 

házigazda. A sorozat végén a "Szent János áldás" (búcsúpohár) következik. Ekkor a 

bemutatott minták közül mindenki kaphat még egy pohárkával. Ennek legendája Szent János 

boráldásához kötődik. A borivók tízparancsolata alapján ez az a pohár, amivel 

megemlékeznek a szőlőt termelő és a bort készítő munkásról, megköszöni a társaság a 

kóstolást a házigazdának. Ez a kötött program vége.  

 

A kóstolás alatt bizonyos szabályokat illik betartani 

− Ne dohányozzunk, ne rágózzunk a kóstoló ideje alatt, bárhol is legyen az.  

− Addig nem szabad megkóstolni az éppen kitöltött bort, amíg a bemutató személy fel nem szólítja 

rá a társaságot.  



 

− Mindig maradjon a poharunkban egy kortynyi, amíg az adott borról beszélünk, mert esetleg 

valaki észrevétele miatt újra meg kéne kóstolnunk.  

− Soha ne adjuk oda a nekünk kitöltött bort másnak, öntsük ki a kiöntőbe, ha nem kívánjuk 

elfogyasztani.  

− A kiöntőben levő folyadékot ne próbáljuk elfogyasztani, ne is említsünk ilyet. Ez olyan lenne, 

mintha a szemetesből akarnánk étkezni.  

− Illetlenség a bort el nem fogadni. Ilyenkor vagy a kóstoló előtt közöljük a problémánkat 

(gyógyszerszedés, gépjárművezetés) a házigazdával, vagy kérjünk keveset a poharunkba és a 

kiöntőbe öntsük majd ki. Természetesen nézzük meg a színét és szagoljuk is meg.  

− A visszakóstolás előtt ne koccintsunk, ne köszöntgessük egymást.  

− Mindig figyeljünk oda a borról szóló személyre.  

− Mindig reagáljunk a borra. A bor megköveteli, hogy szóljanak róla, de legalább a házigazdára 

vettet elismerő pillantással jelezni illik, hogy értékeljük a bort. A legnagyobb illetlenség, ha a 

bort nem vesszük észre.  

− Akár milyen is a bor, valami jót kell találni benne, azt kell megemlíteni. A problémákat csak 

akkor mondjuk meg, ha a házigazda nyomatékosan felszólít rá.  

− A visszakóstolás poharával köszöntsük a házigazdánkat, és köszönjük meg a kóstolót.  

− Ne vegyünk elő semmilyen ételt, rágcsálnivalót. Csak a házigazda által felszolgált ételeket, 

italokat fogyasszuk.  

− Pincében ne kopogtassuk a hordókat. Ez olyan, mintha a befőtteket mérném le a vendéglátóm 

kamrájában, vagy a pénztárcájában levő pénzt számolnám meg. Az egyik legnagyobb illetlenség.  

− Ha az italhoz valamilyen ételt fogyasztunk, akkor ne szemeteljünk, ne morzsáljunk, mert a 

legapróbb maradékon is káros mikroorganizmusok szaporodhatnak el, amelyek gondot 

okozhatnak a pincében.  

 

A borok és emberek 

A bort fogyasztjuk boldogság mellé, fogyasztjuk bánat ellenében. A bor a barátság itala. 

A borban rejlik a hosszú élet titka.  

A bor mértékletességre int, bölcsen inni csak mértékkel szabad. Egyetlen kortyban 

ugyanannyi szépség van, mint az egész kannában. 



 

7. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG- ÉS BORUTAK  

A kultúra fogalma a tömegfogyasztásra szánt „pop” kultúra (például film, zene, sport) 

elismerésének térnyerésével folyamatosan tágul. Közép- és Kelet-Európában, valamint 

Ázsiában új küldőpiacok kerülnek előtérbe. Európában a kulturális turizmus bővülése 

várható, ezt azonban az egyes kulturális turisztikai úti célok növekvő népszerűsége mellett az 

általános képzettségi szint emelkedése motiválja.  

A kulturális látnivalók megtekintése egyre szélesebb rétegeket vonz, a motivációk a 

speciális igényekkel szemben az általános kulturális érdeklődés irányába tolódnak el, ami a 

kulturális turizmus és egyéb szabadidős termékek összekapcsolását támogatja.  

Napjaink turistáinak utazását a kulturális értékek megismerése iránti igény, a tanulás, 

ismeretszerzés, szórakozás komplex élményének megszerzése ösztönzi. 

A kulturális örökségben megjelenik a társadalom, a nép, a nemzet sajátos szelleme. A 

kulturális örökség magában foglalja a különböző korszakok tárgyi és szellemi hagyatékát.  A 

kulturális örökség részét képezik a népi kultúra tárgyi és szellemi emlékei.  

A turisták egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a kulturális örökségek iránt. Az örökség 

egy társadalom kulturális hagyományának részeként értelmezhető. A kulturális turizmus 

örökségre és művészeti vonzerőre támaszkodik. A kulturális turizmus középpontjában a múlt 

másfajta értelmezése áll. A XX. század végén az emberek új utakat keresnek a múlttal való 

kommunikációra. A kulturális turizmus kapcsolatot teremt a múlttal a turista számára. A 

turisták hagyományos társadalmi értékeket tesznek magukévá, ízlésük és stílusuk visszautal a 

múltra. E jelenség eredetiség- és identitáskeresésre utal. A globális kultúra lehetővé teszi az 

emberek tömegeinek, hogy utazzanak és beszéljenek egymással. Nemzeti, regionális és 

lokális kultúrák között bonyolult mozgások lehetősége adott térben és időben. (Kalocsai, 

1998,197.o.) 

A globális és lokális kapcsolatát gyakran egyenlőtlennek tartják. A turizmus szakértői 

rámutattak arra, hogy a helyi specialitások és szervezetek milyen fontos szerepet játszanak a 

globális folyamatok közvetítésében. A gyorsan globalizálódó környezetben a kultúra eszköz a 

helyi különbségek hangsúlyozásához. A globalizáció tette szükségessé, hogy a turizmus a 

különböző országokban a helyi adottságok szerint specializálódjon. Anglia 

örökségturizmusra, Svájc hegymászásra, Thaiföld szexturizmusra specializálódott. 

(Kalocsai,1998,198.o) 

A turizmus ismeretszerzést, nosztalgiát, kalandokat, egészséget, szórakozást, 

élményeket kínáló iparág szervezője lett a vele kapcsolatos esztétikai, tudásfogyasztási, 

identitás-kínáló, mássság-kereső rituáléknak (Fejős Zoltán,2000,236) 

A turizmus az idegenekkel való találkozás mindennapi formájaként lehetővé teszi az 

idegenek megjelenését a saját életvilágon belül, elgondolkoztat, kizökkent a mindennapokból 

az utazás jövőtervet, képzeletbeli helyet, szimbolikus jelentésrendszert jelent. Eredménye, 

személyes emlékek, fantáziák, ideálképek, jelentéseinek értelmezése. Az utazás hazatéréskor 

emlékként él tovább, és ezért a turisták fontosnak tartják az élmény rögzítését. A turizmus 

emberi tevékenységek sokaságából tevődik össze, de a fogyasztás kontextusába illeszkedik, 

tehát, üzlet. A turizmus az élmények tapasztalatok sűrítette időkeretben való megszerzése. A 

kollektív emlékezet és a kulturális örökség motiválja a kortárs turizmust.   Az utazás és az 

emléktárgy édestestvérek. A látnivalók és a szuvenírek sokszor összefonódnak, a 

turistaművészetet az emléktárgy interkulturális típusaként definiálhatjuk.  A turizmus 

közegében kevésbé fontos az „eredeti” „hamis” „régi”, „új” megjelölés. Az emléktárgy több 

is, kevesebb is, mint a kollektív emlékezet, pontosan a szubjektív természete miatt. 



 

 A világ nagy változásai meghatározzák a még vidéken élő közösségek 

hagyományokhoz, szokásaikhoz való kapcsolatát és napjainkban meglehetősen ritka a saját 

hagyományos szokásait a globális fejlemények fölé, elé helyező közösség.  

A hagyományok megőrzésének, újraélesztésének fontos szerepe van a borturizmus 

fejlődésében.  A borturizmus megfelelő anyagi, motivációs hátteret teremthet az élő 

hagyományok szerepének felértékelődésében. A borturizmus értékesíthetővé teszi a történeti 

folklór megnyilvánulásait sajátos, kortárs közegben. 

 A borturizmus birtokba vette a történeti folklórt, a népművészetet, a hagyományos 

népi kultúrát, de a borturizmus szűkebb az idegenforgalom egészében felbukkanó különböző 

néprajzi tények összegénél és nem egyenlő a néprajzi folklorizmussal. A borturizmus egy 

része a szállást a paraszti háztartások keretében kínálja és lényegében falusi fizetővendéglátást 

jelent. Ha a borturizmust a turizmus tárgya szempontjából közelítjük meg a vidéki település 

szálláshelyei a tanyasi település házaitól, a saját vidéki háztól, a moteleken keresztül a kulcsos 

házakig rengeteg lehetőséget kínál, és felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a borturizmust 

nem kizárólag szervezett tevékenységként értékelni. A borturizmusban érvényesülő 

motivációs rendszerek hasonlóképpen sokfélék, a vidék csendje, a természet szeretete, a 

gyógyító hatású fürdő, a vidéki életmód, vagy a folklór iránti érdeklődés is beletartoznak. A 

falusi turizmus komplex termék, a terméknek a szálláshely mellett a természeti örökség, a 

természetközelség, a csend, a nyugalom, a jó levegő, a vidék kultúrája, a ház körüli és a 

mezőgazdasági munka, a falusi életmód, a vidéki hagyományok, sportolási lehetőségek is 

részét képezik, a kiegészítő attrakciók sora is igen változatos.  

Turizmusról akkor beszélhetünk, ha az adott helyen megvan az alapvető vonzerő, 

amely a borturizmus esetében lehet a csend, a nyugalom, a természeti környezet, a 

hagyományos paraszti élet, a népszokások, a bor, a gasztronómia, a rendezvények.   

A felkínált vonzerők, programok általában a vidéki életmód egyes elemeit 

tartalmazzák, amelyek a helyiek, azaz a vendégfogadó számára a mindennapi munkát jelentik, 

míg a látogatók számára érdekes kikapcsolódási, élményszerző lehetőséget.  

A borturizmus által hasznosulnak a természeti javak, a vidéken megtermelt 

mezőgazdasági termékek, az üresen álló házrészek, a meglévő családi források, az idősek 

tudása, a kihasználatlan humán erőforrás.         

A borturizmus legfőbb funkciója, hogy ápolja a vidéki életformát (népi építészet, 

népművészet, tradíciók), a helyiek életkörülményeinek javulásához vezet, elősegíti az 

infrastruktúra fejlesztését, segíti a történeti helyszínek, művészeti, kézműves és kulturális 

hagyományok megőrzését, fejleszti a helyi lakosok környezeti tudatosságát, regionális 

fejlesztéseket indikál, megakadályozza a vidék elnéptelenedését.  

Szabadidős programok a borturizmusban lehetőséget nyújtanak a gyakorlatban 

dolgozó vendéglátóknak a falusi vendégfogadás megszervezéséhez. A borturizmus 

hagyományai tükrözik a vidéki turizmus változatosságát.    

A régió turisztikai kínálata széles, a dolgozat keretei szűkek annak  részletes 

elemzésére. Az Észak-magyarországi régió kínálatában jelentős helyet foglalnak el a 

természeti értékek, az épített örökség (várak, kastélyok, múzeumok), valamint a 

rendezvények, fesztiválok, amelyek mindhárom megyében egész évben változatos programot 

kínálnak az érdeklődőknek. A Zempléni Kulturális Napok, a Hegyalja Fesztivál, a Miskolci 

Nemzetközi Operafesztivál, az Agria Nyári Játékok, a salgótarjáni Nemzetközi Dixieland 

Fesztivál változatos kikapcsolódást nyújtanak a kulturális témájú események között. 

Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik 

legváltozatosabb régiója.  A régió jelentős ökológiai potenciállal rendelkezik, természeti 

kincseinek tárházát a gyógyvíz-, hévíz- és ásványvízforrások bővítik. Területének 13%-a 

országos és helyi jelentőségű védett természeti terület, az ország védett területeinek 22%-át 

adja. A régiót földrajzi, történeti és kulturális szálak  kötik  Szlovákiához. A régió gazdaságát 



 

természeti adottságai és történelmi hagyományai miatt elsősorban a nehézipar és a bányászat 

határozta meg. A gazdasági szerkezetváltás után ezek az iparágak leépültek és az ipari 

termelés visszaesett.  

A régió vonzerői közül a Világörökség részévé vált Hollókő és táji környezete (1987), 

az Aggteleki karszt barlangjai (1995), valamint a tokaji történelmi borvidék (2002). 

A világörökségi cím elnyerésének eredményeként a régióba irányuló 

turizmusnövekedésnek indult. A megnövekedő turizmus kiszolgálása, a turisztikai fejlesztés 

átfogó tervek szerint valósul meg. 

A világörökségi területek érvényesüléséhez szükséges a megfelelő alapfeltételek, a jó 

megközelíthetőség, a színvonalas szolgáltatási háttér, valamint az egész éves gazdag 

programkínálat megteremtése.  

 A természeti értékek Zempléntől a Cserhátig, Hollóházától Hollókőig, Telkibányától 

Ipolytarnócig változatos képet nyújtanak a régióról. Telkibánya a középkorban 

aranybányászatáról vált híressé.  Ipolytarnócot a 23-17 millió éves képződményei, kövületei 

tették ismertté. A vulkáni katasztrófa elpusztította, de a vulkáni hamu megőrizte az ősi 

maradványokat. 

A Mátra változatos látványt,  egyedülálló élményt  ad a kirándulóknak. Ezen a vidéken   

szent helyek sokasága  található. Szentnek nem csupán templomok, kápolnák és egyéb 

szakrális  emlékek  útmenti feszületek, szentek szobrai – bizonyulnak, hanem azok a 

természeti képződmények is, amelyekhez valamilyen monda, hagyomány, mese fűződik.   Az 

ilyen szent helyek   lehetnek   természeti szépségek, hegyek, sziklák, források, patakok, 

valamint jeles napokon ezrek által látogatott kegyhelyek. Az egyik legismertebb, 

leglátogatottabb szenthely Mátraverebély, Szentkút. A népi hagyomány szerint 1092-ben 

Szent László király lovának patája nyomából fakadt a mai Szentkút forrása. A néphit szerint, 

aki a forrás vizéből iszik, betegségéből meggyógyul.   

A   búcsújáróhelyek vonzzák  az embereket az ország más tájairól is. A palóc 

vallásnak legbensőségesebb motívuma a Mária-kultusz: e nép Máriát és Jézust azonos 

minőségnek tekinti, Máriát isteni magasságba emeli. A jézusi szerepkörben megjelenő Mária 

fokozott kultusza kifejezetten palóc sajátosság. (LENGYEL-LIMBACHER, 1997)   

 A kulturális turizmus előnyei, hogy alkalmas a szezon meghosszabbítására, a 

kulturális turizmus fő szezonja a tavasz és a nyár.  

Pozitív hatása még a kulturális turizmusnak, hogy egyenletessé teszi a szállodai 

kihasználtságot, jobban ki vannak használva a szobák a rendezvények, fesztiválok ideje alatt. 

Például, ha a fővárosban valamilyen nagy kulturális rendezvényt szerveznek, olyankor a 

látogatók több napot is maradnak akár, nem csak a rendezvényen vesznek részt, hanem 

városlátogatással egybekötik.   

A gazdaságra is hatással van, ilyenkor nagyobb a költés a turisták részéről is. 

Magyarország inkább fogadó országnak tekinthető, azaz a külföldi turisták jóval többet 

költenek Magyarországon, mint a magyar turisták külföldön. Lengyel Márton szerint „a 

turizmus az egyik nemzetközileg is versenyképesnek tekinthető szektor, mivel egyaránt igaz 

rá az, hogy termékei iránt folyamatos kereslet tapasztalható, illetve az, hogy az országnak jók 

az adottságai az adott termékek előállításához.” (Puczkó- Rátz, 2002, 53. oldal)  

A Magyar Turizmus Zrt. kutatást végzett 2008-ban a magyar lakosság utazási 

szokásairól. A kutatás egyik fontos célja a belföldi kulturális utazások gyakoriságának és 

jellemzőinek megismerése volt.  

Az utazások 64, 0%-ában már az utazás előtt eldöntötték, hogy milyen kulturális 

tevékenységet fognak végezni, 19, 7% esetében a döntésre utazás közben került sor. Az 

elsődlegesen kulturális célú utazások során a leggyakoribb tevékenység a műemlékek, várak, 

kastélyok, kúriák, templomok és egyéb egyházi emlékek megtekintése volt, azaz elsősorban 

az épített örökséget keresték fel. 



 

 Ezzel szemben a nem kulturális célú utazásoknál a résztvevők a történelmi, műemléki 

fürdők, a panoráma és a gasztronómia élvezete volt jellemzőbb, vagyis nem a legszűkebben 

vett kultúra érdekelte őket, hanem az élményjelleg volt a döntő ok.  

A kulturális jellegű utazáson részt vevők kétharmada (69, 4%) jellemzően tájékozódott 

utazásai előtt a helyi kulturális kínálatról, látnivalókról, programokról. Az előzetes 

tájékozódás döntő forrása az internet volt, amelyet az utazók 63, 8%-a vett igénybe. Az utazás 

során a legtöbben plakátokról (50, 4%), prospektusokból (46, 7%) és táblák, feliratok alapján 

(38, 2%) jutottak információhoz. Az ismerősöktől hallott információkról se feledkezzünk 

meg, hiszen sokszor azok is nagy mértékben befolyásolnak minket.  

Magyarországon sok érdekes rendezvényt, fesztivált tartanak. Általános vélekedés, 

hogy Magyarország kulturális hagyományokban gazdag, általában is jók a kulturális 

adottságai, és kiemelkedő értékei közé tartoznak a néphagyományok, a falusi örökség, a 

tájegységek sokszínű kínálata, valamint a vallási emlékek. 

A kutatás során megvizsgálták, hogy egy-egy kulturális látnivaló vagy program 

esetében melyek azok a tulajdonságok, tényezők, amelyek vonzóvá teszik. 

Kifejezetten fontos tényezőnek három bizonyult: a tiszta mellékhelyiségek (átlaga 4, 

60), a szép természeti környezet (4, 47) és a vendégszerető személyzet (4, 42). Közepesen 

fontos a látogatóközpont (3, 30), a szakvezetés (3, 25), a gyermekprogramok (3, 18), a 

divatosság (3, 05) és a kifejezetten igényes szálláshely a közelben (2, 86). A vallásgyakorlás 

lehetőségét (2, 69) és az interaktív játékok létét (2, 61) egyáltalán nem tartották fontosnak a 

megkérdezettek. 

A kulturális turizmus kínálata tehát változatos és sokoldalú. Az elsődlegesen kulturális 

célú utazások során leggyakoribb tevékenység a műemlékek, várak, kastélyok, kúriák, 

templomok és egyéb egyházi emlékek megtekintése. Majdnem egyforma érdeklődéssel bír a 

múzeumi kiállítások, fesztiválok, színházi előadások, zenei koncertek.  

A kulturális rendezvények hozzájárulnak a település, kistérség, régió turizmusba való 

kapcsolódásához, alkalmat nyújtanak a látogatóknak, tartalmas és élményekben gazdag 

kikapcsolódásra, szabadidőtöltésre.  

A Magyar Turizmus Zrt. kutatásából kiderül, hogy a kulturális tevékenységgel járó 

utazásokon részt vevők harmada egy- és többnapos utazásokon is részt vesz, 23, 5 %-a csak 

egynapos, 43, 4%-a pedig csak többnapos utazást tesznek. Mostanában egyre jellemző, hogy 

inkább hosszú hétvégéken utaznak az emberek, kihasználva a szabadidejüket. A hétvégére eső 

fesztiválok esetében előnynek tekinthető, hogy nem kell külön szabadságot kivenni a 

felkereséséhez, ami egyúttal elvezet ahhoz, hogy fesztiválok ideje előtt vagy után kevesen 

töltenek el egy-egy napot az adott desztinációban. 

A kulturális turizmus egyik válfaja a kulturális- rendezvény turizmus. A kulturális 

rendezvényturizmusnak meghatározó feltétele: az intézmények megléte. Nem lehet színházi 

előadásra csalogatni turistát, ha az nincs. Budapesten egyhetes tartózkodást is lehetővé tesz 

egy-egy színházi, könnyűzenei műsorválaszték, élő példa erre a Budapesti Tavaszi Fesztivál. 

A turisztikai desztinációknak figyelniük kell, nehogy túl kínálat legyen a 

rendezvényekből. Bár a turisták nem valószínű, hogy megunják a fesztiválokat.  

A rendezvények hatással vannak a helyi lakosok életére, életminőségére. Tasnádi 

József szerint: „ A rendezvények megszervezésénél fontos, hogy a helyi lakosság azonosuljon 

a célok megvalósításával, megrendezésük számos településen közügy legyen. Ennek 

„motorja”a lakosság lokálpatriotizmusából, a helyi értékek feletti büszkeségéből és kulturális 

önazonosságából származó tenni akarás. Hozzájárulást jelentenek a helyi lakosság 

gondolkodásmódjának, magatartásának megváltoztatásához, a hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszerekben való aktívabb részvételi kézséghez.” (Tasnádi, 2002, 85. oldal)  

  Fontos, hogy minél többen bekapcsolódjanak a rendezvények szervezésébe, 

egyrészről, hogy legyen, akiknek szervezik, másrészről ezek megmozgatják egy kicsit az 



 

embereket, főleg kisebb településeken, kis városokban nagyon jó példa minderre, mindenki 

annyit tesz hozzá, amennyit tud.  

Erősítik a kulturális rendezvények a vendégbarátságot, kedvességre, udvariasságra, jó 

modorra, segítőkézségre, a vendégfogadás javítására késztetnek. Sajnos sok esetben érezhető 

még a turisták és a helybeliek közötti idegenkedés.  

 Hozzájárulnak a település és a kistérség települései közötti, a szomszédos 

kistérségekkel
 
való kapcsolatkiépítéshez, együttműködéshez.  

Természetesen ilyenkor, amikor rendezvények vannak, vele járója, hogy zsúfoltság 

van az utakon, illetve a megrendező településeken, lassabb a közlekedés, akár sokat kell 

várakozni a lángososnál.  

Ugyanakkor nagyon sok pozitív dolgot fel lehet sorolni ennek ellenére is, ami 

maradandó élményként maradhat meg az emberek emlékezetében egy-egy rendezvényről. 

  A régióban a kulturális értékekre alapozott tematikus utak, jól mutatják, hogy a 

kultúra és a turizmus könnyen összekapcsolható egymással.  Az örökségturizmus nem mindig 

épített értéket jelent, hanem földrajzi értelemben összefüggő természeti értékeket bemutató 

útvonalat is. Egy-egy kulturális örökséghez jól kapcsolható az azonos témán alapuló 

események sora, pl. várjátékok, lakomák, vagy történelmi borvidék borútjai  

Tokaj-Hegyaljai borvidék világörökséggé nyilvánított része összesen 27 települést 

foglal magába többek közt Tokaj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Mád, Mezőzombor, 

Rátka, Szegi, Tarcal, Tállya legkiemelkedőbb termőhelyeit, de ide tartozik Sátoraljaújhelyen 

az Ungvári pince, Sárospatakon a Rákóczi pince, Hercegkúton a Kőporosi és a Gomboshegyi 

pincék, valamint Tolcsván az Oremus és a Bormúzeum pincéi is. Tokaj-Hegyalján a táj, az 

ökoszisztéma, az emberi kultúra és tradíciók olyan egyedülálló összefüggése és 

egymásrautaltsága alakult ki, amelynek megőrzése és bemutatása egyetemes érdek. 

A Bükki borvidéken riolittufa pincék sokasága érleli állandó hőmérsékleten a kellemes 

savakkal rendelkező Bükkaljai borokat.    A borvidék Mezőkövesdtől Miskolcig, Edelény és 

Szikszó környékéig tart. A borvidék szolgáltatói törekszenek a borturizmus révén 

megismertetni a látogatókat a néphagyományokkal, az egyedi pincekultúrával, a kulturált 

borfogyasztással. 

Az Egri borvidék mintegy 6040 hektárnyi szőlőültetvénye a Bükk hegység déli 

lankáin terül el. A borvidék két eredetvédelmi körzetre, az Egrire és a Debrőire tagozódik, így 

Eger várost és a következő 19 községet foglalja magába: Andornaktálya, Demjén, Egerbakta, 

Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, 

Ostoros és Szomolya az Egri, illetve Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Verpelét, Kompolt és 

Tarnaszentmária a Debrői körzetben. 

A Mátrai borvidék az ország legjelentősebb hordós és palackos exportőre. Ültetvényeit 

a Mátra vonulatai védik, más északi vidékekhez képest több a napsütés, enyhe a tél, kevés a 

csapadék. A Mátra hegységet hajdan vulkáni erők emelték ki a tengerből, s kőzete és a 

rárakódott üledéktalajok igen jók szőlőtermesztésre.  Borkóstolásra számos pince ad 

lehetőséget.    Az 1998-ban alakult Borút Egyesület létrehozta a Mátrai Borutat, Gyöngyös 

központtal.     



 

8. VII. BORTURIZMUS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 

„Élmény veled” szlogennel 2010. január 20-án ünnepélyes szakmai évadnyitó 

rendezvény keretében, hivatalosan is elindult a Fesztiválok Éve.  

A Magyar Turizmus Zrt. 2006 óta minden évben egy kiemelt témát állít belföldi 

marketingtevékenységének középpontjába. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a források egy-

egy témára való összpontosításával hatékonyabban lehet ösztönözni a belföldi turizmus 

fejlődését. A 2006. évi Bor és Gasztronómia Évét 2007-ben a Zöldturizmus Éve, 2008-ban 

pedig a Vizek Éve követte. A 2009-es évet a kulturális turizmusnak szenteli az MT Zrt., 2010 

pedig a Fesztiválok Éve.  

A témaévvel ösztönzik a turistákat, hogy utazásukat hosszabbítsák meg, a fesztiválok 

ideje alatt keressék fel a környék látnivalóit is, illetve, hogy a fesztivál után is térjenek vissza 

az adott településre és környékére. 

 A 2010-es „Fesztiválok Éve” kampányév célja a hazai sokszínű fesztiválkínálat 

népszerűsítése, különös hangsúlyt fektetve a „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” 

programsorozatra.  

A kampányév célja Magyarország kulturális értékeinek, örökségének megismertetése 

és az erre épülő turizmus élénkítése lesz. 

A fesztiválturizmus Magyarországon is egyre népszerűbb. Az amatőr és 

professzionális művészeti fesztiváloktól a gasztronómiai rendezvényeken át a 

környezetvédelmi eseményekig a fesztiválok sokasága meg található.  

Magyarországon évente több mint 3000 fesztivál kerül megrendezésre, amelyek 

jelentős turisztikai vonzerőt képviselnek. 

„Fesztiválnak nevezhető minden olyan – egy vagy több téma köré szerveződő, 

rendszeresen megrendezésre kerülő, egy vagy több helyszínen történő, meghirdetett 

programmal rendelkező kulturális, művészeti, gasztronómiai, sport vagy egyéb – 

eseménysorozat, amelynek célja, hogy közönsége részére kiemelten színvonalas, 

értékközvetítő, minőségi, ismereteket is bővítő és egyben szórakoztató, szabadidős közösségi 

élményt nyújtson.” (Magyar Fesztivál Szövetség ) 

A fesztivál vonzáskörzete szerint megkülönböztethetőek helyi, regionális, nemzeti 

vagy nemzetközi fesztiválokat. Getz szerint „turisztikai szempontból azon rendezvények 

jelentősek, amelyek meglátogatása a szokásos lakóhelyen kívüli (min. 60 km-es körzeten túli) 

utazással és legalább egyéjszakás ott-tartózkodással jár.” (Turizmus Bulettin, XIII. évf., 3. sz., 

4. oldal) 

Időtartam szerint beszélhetünk egy- és többnapos, egyhetes vagy akár több hónapos 

fesztiválokról.  

A megrendezés gyakorisága szintén fontos ismérv: vannak egyszeri és periodikusan 

visszatérő rendezvények. Utóbbiak jelentősége abban áll, hogy a visszatérő rendezvények 

komoly márkaépítő hatásúak lehetnek, illetve évente ismétlődő rendezvénysorozattá 

válhatnak. Úgy gondolom, ez a Sziget Fesztiválra is teljes mértékben igaz, hisz mára már 

évente nagy tömegeket mozdító rendezvényé nőtte ki magát.  

Figyelembe kell venni, hogy az esemény elsődlegesen a kultúra közvetítése vagy a 

résztvevők szórakoztatása céljából kerül megrendezésre.  

A fesztiválok hozzájárulnak a gazdaság élénkítéséhez. A fesztiválok szervezésében 

önkormányzatok és intézmények, valamint a nonprofit szervezetek (alapítványok, közhasznú 

társaságok, egyesületek) mellett piaci alapon működő vállalkozások is részt vesznek. Az 

önkormányzatok veszik ki legjobban a részüket a szervezésből.  



 

A turizmus több térségben a legfontosabb gazdasági tevékenységet jelenti. 

Elmaradottabb térségekben jó lehetőséget nyújt a gazdaság élénkítéséhez. A turizmus jelentős 

szerepet játszhat a vidék fejlesztésében.      

A turizmus segítségével hasznosíthatók olyan erőforrások, amelyek gazdasági hozama 

csekély. Ebben az esetben a turizmus településfejlesztési tényező. A turizmus kapcsolódik 

mezőgazdaság különböző formáihoz, ezzel kiegészítő tevékenységet jelent az ott lakó 

embereknek (falusi turizmus, lovaglás, vadászat, horgászat). Emeli a foglalkoztatottak számát, 

új munkahelyeket teremt. Növeli az oktatás szerepét a turizmusban résztvevők számára. Segít 

a hagyományok megőrzésében, felélesztésében (népi mesterségek, szokások, népdalok, 

néptáncok). Hozzájárul a vidéki emberek életmódjának javulásához. Fejlődik az 

infrastruktúra, amely elsősorban a helybélieket szolgálja, valamint bővülhet a szolgáltatások 

sora. (Lengyel, 1999) 

A magyar turizmusban megvalósuló változások összhangban állnak a világban lezajló 

változásokkal.  

Az utazási szokásokra több külső tényező hat. Az ország lakosságának egy része 

érdeklődik a nemzetközi utazások iránt, rendelkezik megfelelő jövedelemmel utazásai 

fedezésére. Az ország lakosainak nagyobbik fele a belföldi utazások iránt érdeklődik. A 

lakosság harmadik csoportjába tartoznak azok, akik nem képesek utazni, mert nincs rá 

megfelelő diszkrecionális jövedelme.  

A magyar piac egyre erősebben szegmentálódik. A szabadidős utazásokra erősen hat a 

divat. Itt elsősorban a tengerpart, valamint a hegyvidéki országok divatossága a meghatározó. 

Kevesebben vannak azok, akik az egzotikumot keresik az utazásaik során. A magyar utazók is 

megengedhetik maguknak, hogy évente többször menjenek el pihenni, rövidebb időre. A 

szabadidős utazások mellett nő az üzleti és hivatásturisztikai céllal szervezett utazások száma. 

Fokozódik az érdeklődés a falusi turizmus, a borturizmus, a természethez közeli helyszínek 

iránt.  

A turizmus a közép-és kelet-európai országban fontos gazdasági ágazat, amit azonban 

még ki kell építeni és a nyugat-európai vendégek igényeihez igazítani. 

A borturizmust gyakran olyan lehetőségnek tekintik, amely elősegíti a gyenge 

struktúrájú vidéki régiók gazdasági fejlődését.  

A borturizmus sajátossága, hogy a benne résztvevő vendégek a természet és az ember 

alkotta vonzerők olyan komplexumát veszik igénybe, amely a szőlőtermesztéstől egészen a 

palackozott borok megvásárlásáig változatos turisztikai tevékenységeket tesz lehetővé. A 

borturizmus - amely a gasztronómiai (kulináris) turizmus részeként, de önálló termékként is 

megjelenik - vonzereje alapvetően a bor autentikus környezetben történő fogyasztásában 

rejlik. Az emberiség több ezer évre visszavezethető borkultúrája ma számos országban 

kiválóan értékesíthető idegenforgalmi attrakciónak bizonyul (Cey-Bert R. 2002). A földrajzi 

márkanevével egybeforrt borok (Marsala, Burgundia) Európa szerte hosszú ideje keresettek.  

Magyarországon a rendszerváltozást követően kezdtek a piaci szempontok 

érvényesülni.  

A korábbi években a Tokaji bor túlzott reprezentációja jellemezte hazánkat. 

Napjainkra a 22 borvidék 500 féle bora várja a borok szerelmeseit a hazai pincészetekben.  

A borturizmus sokkal több, mint a pincékben megvalósuló puszta fogyasztás, egy 

olyan gasztrokulturális interpretáció, amely a szürettől az értékesítésig nyomon kísérhető. A 

borfesztiváloktól, a borversenyeken át a borrend-avatásig terjed a termékhez kötődő 

idegenforgalmi események skálája.   

A borutak jelentik a termék legszebb kikristályosodási formáit (Szabó G. 2000). A 

borút a bor hírnevének erősítése, a borvidék arculatának kialakítása mellett része a 



 

marketingpolitikának, amely hozzájárul az adott terület turizmusában kitűzött célok 

eredményes megvalósításához. A borút kínálata tartalmazza a természet közelségét és 

tisztaságát, a táj egyediségét. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a borút minden szezonban 

tud programot kínálni, alkalmas a szezonalitás mérséklésére, rossz idő esetén is működtethető.  

  A borturizmus a vidékfejlesztés, a falusi térségek turizmusfejlesztésének egyik 

lehetséges módszere, ami nagyban hozzájárul a borvidékek életminőségének javulásához. 

Üzleti oldalról a borturizmus célját leginkább a helyi termékek ismertségének, illetve azok 

eladásának ösztönzésében kell keresni.  

Összefoglalva, a borturizmusnak, mint tematikus jellegű kínálatnak a vázát a szőlő- és 

borkultúra jelenti, ami magában foglalja a generációról generációra öröklődő termelési 

hagyományoknak, a helyi gasztronómiának, a vidéki életmódnak az értékeit. 

8.1 VIDÉKFEJLESZTÉS 

  Magyarország borturizmusa szőlőtermesztésének, borászatának hagyományaihoz 

képest gyermekcipőben jár. Magyarország szőlőültetvényei a világ összes szőlőterületének 

1,7%-át teszik ki. Hazánkban a szőlőtermesztés a mezőgazdaságilag művelhető terület 

mindössze 2,2%-án, mintegy 130 ezer hektáron folyik. 

  A borturizmus ösztönzése a jelenleg szűkülő exportpiacok mellett fontos bevételi 

forrássá válhat a borászok számára, mivel egyre több szőlőtermelő értékesíti közvetlenül a 

vendégfogadás adta lehetőségeken keresztül a saját maga által megtermelt bort, mint 

lakóhelye, illetve tágabb környezete jellegzetes termékét.   

   A sztárborászok magas színvonalon űzik ezt a szolgáltatást. Hazánkban a borturizmus 

többnyire kimerül a borkóstoltatásban. A fejlett nyugati országokban az ilyen fajta 

turizmushoz különféle szolgáltatások – szállásadás, étkeztetés, szabadidős programok 

biztosítása, ajándéktárgyak árusítása, sőt ismeretterjesztés is - kapcsolódnak. 

  A rendszerváltás óta történt ugyan előrelépés ezen a téren, de még így is csak a 

folyamat elején tartunk.  

  A fejlődéshez a kis pincészetek összefogása szükséges.  

A vidékfejlesztési stratégiák legfontosabb célkitűzései, hogy növeljék a vidék 

népességmegtartó képességét, valamint őrizzék azokat a még fellelhető értékeket, amelyek a 

vidéki életformából adódnak.  

A borturizmus révén a vidék helyi hagyományait, természeti és történelmi értékeit lehet 

megmutatni a turistáknak. A mai turisztikai trendek az egyedi lehetőségeket, a vidék 

hagyományainak és a természet megismerésének szükségességét helyezik előtérbe. 

A jelentős bortermelő országokban hamar felismerték, hogy a borturizmus jó reklámot 

teremt a bortermelő vidékek számára, növeli a borok és a régiók ismertségét, fokozza a 

keresletet belföldön és külföldön egyaránt.  

A magyarországi borturizmus fejlődését nagyban elősegítette, hogy az 1990-es évek 

elejétől egyre több borász jelent meg a közvélemény előtt. A fogyasztók körében egyre 

népszerűbbé váltak a borászatok, nőtt a pincelátogatások iránti érdeklődés. Egy-egy 

pincelátogatás alkalmával a vendégek megismerkedhetnek a borászattal, a borkészítéssel és a 

különböző borokkal, ami a továbbiakban a borfogyasztás kedveltségét is növeli. Az ebben 

rejlő lehetőségeket maguk a borászok is felismerték, egyre gyakoribbak a pincészetek 

fejlesztései, a szolgáltatások bővítése, a vendégek számára komplex szolgáltatás nyújtása. A 

hazai borturizmust támogatja, hogy egy 2000. szeptemberi kormányrendelet értelmében a 

bortermelők saját maguk is értékesíthetik boraikat az előállítás/bortermelés helyszínén. 2003. 

december végén országosan 2180 termelői borkimérés (11,2%-kal több, mint egy évvel 



 

korábban) várta a vendégeket, elsősorban a borturizmusban is aktívabb régiókban (például 

Balaton-felvidéken, Somlón és Észak-Magyarországon). 

8.2 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

Az AVOP program keretében a borvidékek bortúrák szervezésére, borbemutatókra, 

információs táblarendszer kivitelezésére, honlap fejlesztésre, borturisztikai prospektusok 

kivitelezésére, multimédiás marketing eszközök kiviteelzésére, szakmai kiállításon való 

megjelenésre pályázhattak. A projekteket az EU és a Magyar Köztársaság Kormánya 

támagatta a nemzeti fejlesztési terv keretében. 

2009-ben az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedéscsomagjának keretén belül a borturizmus 

fejlesztésére kaphattak a pályázók támogatást. A támogatást olyan pályázó nyerhette el, aki a 

támogatási feltételeknek megfelelt. Pályázatot nyújthatott be önkormányzat, gazdasági 

társaság, egyház, civil szervezet vagy magánszemély, további feltétel, hogy ötezer főnél 

kevesebb lakosú (vagy 100 fő/négyzetkilométer népsűrűség) településen él, illetve 

tevékenykedik.  

A történelmi borvidékek településein a borturisztikai szolgáltatások fejlesztésére, a borutak 

részét képező borospincék vendéglátás céljára történő kialakítására a helyi borok 

bemutatására alkalmas létesítmények infrastruktúrájának korszerűsítésére, már működő 

szolgáltatások bővítésére, marketingjére, és a foglalkoztatást előmozdító fejlesztésekre 

nyerhettek pénzt ennek az intézkedésnek a keretében. A borturisztikai szolgáltatás esetén az 

igénybe vett csekély összegű támogatás – de minimis - összege legfeljebb 100 000 eurónak 

megfelelő – azaz mintegy 25 millió – forintösszeg. A vissza nem térítendő támogatás az 

összes elszámolható költség 60 százaléka, illetve hátrányos helyzetű településen 65 százaléka. 

 A szőlő és bor ágazat támogatási lehetőségeit, 5 éves intervallumban, Magyarország 

Nemzeti Programja határozza meg.  

A vidékfejlesztés fogalmának megértésére, valamint a pályázati források sikeres 

felhasználása eredményeként Kozárd mintáján szemléltetem, hogy mit lehet tenni egy apró 

faluban a kulturális örökség fenntartására.  Az esettanulmány elkészítésében segítségemre 

voltak Dr. Hajas Pál C. egyetemi tanár és felesége Dr. Hajasné Banos Márta 

polgármesterasszony.  

A rendszerváltást követően Kozárdot is a leépülés, az elöregedés és az elvándorlás  

jellemezte: csökkent a foglalkoztatás, és a fiatalok   máshol kerestek munkát, megélhetést, 

elköltöztek a faluból. A fordulópontot 1996-tól a megszűnő szövetkezet helyébe lépő Kozárd 

környéki agrár- és gyümölcstermelő családi vállalkozások, a mangalica farm, a víztározó, a 

gyümölcs hűtőház, a turizmus, majd a helyi vidékfejlesztési iroda kialakítása jelentette. Ezt 

követte a falu új képviselő-testületének és polgármesterének 2002-ben történt megválasztása, 

akik elhatározták, hogy a kihalásra ítélt települést újjáélesztik. 

 Kozárd lendületesebb fejlődése 2004-ben kezdődött, SAPARD és AVOP pályázatok  

segítségével kiépítették a szennyvízrendszert, felújították a kápolnát és megépítették   a   

faluházat. 

Megindult, a falu turisztikai fejlesztése.   Hat vendégház fogadja a turistákat 50 

vendégággyal, közöttük a Napfény és a Csipke Vendégházak, amelyek agro- és 

vadászturisztikai, illetve falusi üdülőprogramokat bonyolítanak le. 

Kozárd 2005-ben alapítóként lépett be a Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoportba, és 

számos pályázatot nyújtott be a LEADER+ program pályázataira, pl. az őshonos állatpark 

karámrendszere, a játszótér, a szabadtéri színpad, az Anna kápolnai és a geológiai 

tanösvények megvalósítására. A Vadvirág Étterem és Panzió is 2005-ben nyílt meg. A 

turisztikai fejlesztések megvalósítása eredményeként megszűnt a faluban a munkanélküliség, 

sőt új, fiatal családok települtek ide, az ingatlanárak pedig megháromszorozódtak. 2002-2006 



 

közötti időszakban harminc új munkahely létesült, így az aprócska falu mára munkaerőt fogad 

Pásztóról, Salgótarjánból, Ecsegről, Csécséről, Hollókőről, Mátraszőlősről, Alsótoldről és 

Bujákról. Abban bíznak, hogyha a fejlesztések újabb szakasza elindul, akkor további 10-15 

újabb családnak jut megélhetés Kozárdon.  

   A mezőgazdaság fejlesztése érdekében   120 hektár gyümölcsöst telepítettek,     almát, 

körtét, mandulát, cseresznyét szilvát, kajszit.  A tervek között szerepel egy természetes 

gyümölcsléüzem létrehozása, mivel az alma értékesítése egyre nagyobb gondokat jelent.  

A mangalica törzstenyészetet 2000-ben 20 kocával alapították, és folyamatosan 

fejlesztik, a mangalica lett a község fő turisztikai és gasztronómiai „reklámállata”.  

 A kiváló minőségű kozárdi gyümölcsökből kitűnő pálinkák készülnek. Külön színfoltot 

képeznek a „Palóc Ízek” sorozat lekvárjai, amelyeket a kozárdi Lekvár Manufaktúrában 

állítanak elő. Tervezik a csipke, a som és a kökény feldolgozását is.  

 A Slow Food mozgalom keretében Kozárdon és környékén működik a Palóc Ízek 

konvívium, amely részt vesz a világ élelmiszer-kistermelőinek mozgalmában. Egyre 

közkedveltebbé válnak a tisztavérű mangalicából készülő különböző eredeti termékek, a 

sonka, a füstölt szalonna, a kolbász, a szalámi, a sült tepertő és a reneszánszát élő 

mangalicazsír. Befektetőtársat és finanszírozó bankot keresnek a kozárdi mangalicasonka- és 

szalámiérlelő üzem, valamint egy vadhúsfeldolgozó elindítására. Terveik között szerepel a 

Hungarikum programban egy kis kapacitású pálinkafőzde megvalósítása. 

A látványosságok mellett különböző rendezvényeket, fesztiválokat szerveznek a 

Kozárdra érkezőknek. Minden év április utolsó vagy május első szombatján Almavirág 

Fesztivált rendeznek zenével, tánccal, helyi ételekkel és italokkal. A Kozárdi Almavölgyben a 

környékbeli gazdák, kézművesek, művészek, szakácsok és   az idelátogató turisták ezrei  

találkoznak. Minden év július elején megrendezik a „Muzsikál az Erdő” koncertet,  

szeptember közepén  megtartják a „Magyar Ízek – Magyar Színek” gasztronómiai és 

gyümölcsfesztivált. A turisták  vásárolhatnak   a helyi cseresznye-, szilva-, alma- és 

ribizlilekvárokból, magvas és aszalt gyümölcsös mézekből, igazi mangalicaszalámiból, 

mangalicakolbászból, szalonnából, bokri juhsajtból, kozárdi vadászborokból, kisüsti 

pálinkából és más helyi termékekből. 

Kozárd sikeres fejlődése mintaértékű lehet mások számára. 2005-ben OMÉK díjat 

kapott, 2007-ben a Kossuth Rádióban a legkedveltebb falusi kirándulóhelynek választották. 

2006-ban Kozárdot és gazdáit meghívták Rómába az Európa Ízei kiállításra, 2007-ben az 

Eurocitizen program keretében Szicíliába. 2008-ban Kozárd bemutatkozott a svédországi 

Varában az Európai Falumegújítási Konferencián, majd ugyanebben az évben „Virágos falu” 

díjat vehetett át a falu polgármestere. 

 A Kozárd-Bokor-Hollókő turisztikai klaszter 2008-ban a legjobb európai 

hagyományőrző EDEN pályázaton 2. helyezést ért el. (European Destinations of Exellence)   

A településen működő Vadvirág Étterem  turisztikai nívódíjat kapott. 

Kozárd, a vidékfejlesztési program keretén belül bekapcsolódott a Palóc útba. A 2009-

es év nyarán a Mária út zarándoklat magyarországi megállóhelyeként is regisztrálták a falut. 

Augusztusban felszentelték a Mária-szobrot, amely a Mariazell- Csíksomlyó zarándokút 

Kozárdon átvezető szakaszán található. A Mária-szobor Demeter István (Székelyudvarhely) 

és Koltay László (Püspökhatvan) művészek alkotása.  



 

 A falu példás eredményeit az Önkormányzati Minisztérium azzal ismerte el, hogy a 

települést bevonta a Legjobb Európai Példaadó Gyakorlatok programba, s ennek keretében 

magyar és külföldi polgármesterek jönnek ide tanulmányútra. Hazai és külföldi 

szakembercsoportok, miniszteri delegációk szinte havonta  érkeznek, akiket   bemutatóval, 

előadásokkal, határszemlével fogadnak.   

Az Euragro Vidékfejlesztési Iroda a Debreceni Agrárcentrummal jelen van 

Brüsszelben, ahol néhány nemzetközi partnerrel az Európai Vidéki Hálózatok EU-

háttérszervezetét működteti.  Az Euragro szakemberei más EU konzorciumban is részt 

vesznek és szakértőket küldenek az Európán kívüli EU segélyprogramok végrehajtására. 

  A debreceni Agrárcentrum, a gödöllői Szent István Egyetem, a gyöngyösi Károly 

Róbert és az egri Eszterházy Károly Főiskola diákjai mellett már a keszthelyi Pannon 

Egyetemről is járnak  Kozárdra  vidékfejlesztő gyakornokok. 

  2009 őszén Kozárdon volt az Európai LEADER Találkozó, de az idén volt már itt 

európai nemzeti parkok konferenciája, a Kárpátok Eurorégió munkaértekezlete, járt itt 

falumegújítást tanulmányozó japán delegáció, és Türkmenisztán agrárminisztériumi 

delegációja  is Kozárdra készül.   



 

9. ESETTANULMÁNYOK 

9.1 A MAGYAR LAKOSSÁG BORFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI 

A hazai borturizmus kérdésének vizsgálatával összefüggésben érdemes a borfogyasztási 

szokásokkal kapcsolatos kutatásokat áttekinteni. A borturizmus és a borutak piaci 

pozíciójának javításához segítséget adhatnak a hasonló kutatások. Az eredmények 

függvényében lehet a borutak hazai fejlesztéséről, turisztikai vonzerőként való 

megjelenéséről, elterjedéséről beszélni. 

A Gfk Hungária Piackutató Intézet munkatársai, a Nemzeti Bormarketing Program 

keretében 2008-ban vizsgálták a hazai borfogyasztási szokásokat. A felmérés szerint a magyar 

háztartások 52%-a számít borfogyasztónak. Ez a szám azonban megtévesztő lehet, hiszen az 

ebbe a kategóriába való bekerüléshez csak arra volt szükség, hogy egy év alatt legalább 

egyszer vásároljon valaki bort. Az általános vásárlási gyakoriság ennél biztatóbb a maga 11 

alkalmával.  Érdekesség, hogy egy-egy alkalommal átlagosan 1,5-2 liternyi bort vásárolunk, 

ami 2-3 palacknak felel meg. A hazai lakosság egy palack borért 800 forintot fizet. 

 

Érdemes figyelembe venni azt is, hogy a vásárlói döntést meghatározó szempontok 

különböznek abban az esetben, ha valaki saját fogyasztásra illetve, ha ajándékba vesz bort.  

Mindkét esetben fontos szempont a bor színe, fajtája, ára, édes vagy száraz volta és az őt 

előállító borvidék. Ajándékvásárlás esetén, amikor  reprezentálni akarunk, sokkal nagyobb 

jelentőséget tulajdonítunk a bort készítő pincészetnek és a címkének, palackformának.   Ha a 

vásárló magának keres bort otthoni fogyasztásra, gyakrabban választ az alacsonyabb 

árkategóriából. A magyar fogyasztók egyre többet vásárolnak hipermarketekben és 

diszkontokban. 

 A magyar lakosság döntően a vörösborokat választja, ezt a bortípust a lakosság 47%-a 

kedveli, a fehéreket csak 30%, a rosé borokat pedig 8%. Édes borokat szívesen választ a 

magyarok 25%-a, félédeseket a 21%-a, félszárazakat a 12%-a, míg szárazakat a 20%-a. 

Tisztán a fogyasztók 77%-a iszik bort, de a megkérdezettek 31%-a jelezte, hogy fogyaszt 

fröccsöt, és 24%   a boros kólára szavazók száma.  A fenti százalékok egy kategórián belül 

nem reprezentatívak, a válaszadók több helyre is szavazhattak. 

A megkérdezettek leggyakrabban az ünnepnapok idején fogyasztanak, valamint 

vendégfogadás idején.      A válaszadók kisebb arányban jelölték meg az otthon (egyedül, 

szűk családi körben), az étteremben, vendéglőben és az italmérésben opciókat.  

A bort  nem fogyasztók 43%-a nem szereti a bor ízét, 37%-uk antialkoholistának tartja 

magát, 21%-uk egészségügyi okokra hivatkozik, 7%-uk más alkoholfajtát preferál, 3%-uk 

drágának találja, 1%-uk várandós vagy szoptat, és 6%-nyi volt az egyéb választ adók aránya. 

 A felmérés a fogyasztói szokások alapján négy kategóriába sorolja az embereket, akik 

bort fogyasztanak: 

 18% A gourmet csoportba vezető beosztású, kisvárosi értelmiségi, vállalkozó és 

szellemi szabadfoglalkozású emberek, leginkább férfiak tartoznak. Ők szaküzletekbe járnak 

bort vásárolni, a hipermarketeket elutasítják. Átlagéletkoruk 40-49 év. Jellemzően fokozottan 

kritikusak.  

 

25% Az igényes borivók az átlagosnál magasabb státuszba tartoznak, és az átlagosnál 

magasabb jövedelemmel rendelkeznek, de vannak közöttük szakmunkások is. Ebbe a 

csoportba egyaránt tartoznak főleg budapesti nők és férfiak. Az életkor előre haladtával egyre 

többen kerülnek ebbe a kategóriába. A szaküzletek árait a legtöbb esetben összehasonlítják a 

hipermarketekben jellemzőkkel, és ez alapján hozzák meg vásárlási döntéseiket. Vonzzák 

őket a nagy létszámú rendezvények, a borfesztiválok, és fontosnak tartják az alkalomhoz illő 

borválasztást.  



 

32% A hétköznapi borivóké egy heterogén, nőies csoport. Ritkán fogyasztanak bort, 

amikor   vásárolnak, rutinszerűen döntenek, kitartanak a már ismert, kipróbált márkáknál, 

boroknál.   

25% A fásult csoportra jellemző, hogy gyakran magasabb alkoholtartalmú italokkal 

helyettesítik a bort. Megszólításuk kevésbé eredményes. 

 A hetente többször is bort fogyasztók logikusan a gourmet csoportból kerülnek ki, az 

igényes és a hétköznapi borivók jellemzően kéthetente vásárolnak, míg a fásult csoportba 

tartozók ennél ritkábban isznak bort.  

A borfogyasztás gyakorisága az életkorral emelkedik.  

A fogyasztói korösszetétel szempontjából körülbelül 60 százalék a 40 év felettiek, 23 

százalék a 18-29 éves és körülbelül 16 százalék 20-39 évesek aránya.  A rendszeres 

borfogyasztók tábora főleg a 40 évesek fölé koncentrálódik.   

A fogyasztók a bort tradicionális, nemzeti italnak tekintik, a nemzeti identitás része. A 

magyar ember a borfogyasztást egészségesnek tartja. 

A borfogyasztás kultúrájára itthon a vegyes és a hiányos ismeretek jellemzőek, csak az 

utóbbi években kezdett el kialakulni egy tudatos, igényesebb borfogyasztói réteg. 

 A borok iránt a leginkább az ún. fiatal értelmiséghez tartozók érdeklődnek, ők a 

borfesztiválok, boregyetemek és borkurzusok állandó résztvevői. A borhoz való kötődés 

ebben a szegmensben a családi környezetből (szüretek, esti borozások stb.) ered. Számukra a 

borok megítélése nem jelent problémát, jellemzően a neves borászok/pincészetek termékeit 

fogyasztják. A fiatalok egy része számára a borral való kapcsolat a nemzeti identitásuk részét 

is képezi. A borral való foglalkozás divatos téma a fiatalok körében, a társasági élet részét 

képezheti egy-egy borfesztivál felkeresése, pincelátogatás vagy más, borral kapcsolatos 

rendezvény. Borral kapcsolatos rendezvényen a megkérdezettek csekély hányada jelent meg: 

10,7%-uk vett részt szüreti rendezvényen, 3,7%-uk járt borfesztiválon, 4,1%-uk borkóstolón, 

2,1%-uk pedig borhoz kapcsolódó kiállításon/vásáron. 

(MT Zrt.: szüret: 15,4%; borfesztivál: 10,7%; borkóstolás: 15,5%; gasztronómiai 

rendezvény: 9,9%) -   

A borok minőségének megítélése nem egységes a lakosság körében. Az ismerethiány 

következtében sem a palackon található információk, sem az ár nem irányadó. A tájékoztatást 

különösen a bort szívesen fogyasztó, de a borászattal mélyebben nem foglalkozó szegmens 

hiányolja. Ők az árakat sem tartják minden esetben mérvadónak, a médiában megjelenő 

negatív hírek pedig fokozzák bizonytalanságukat. Nem ragaszkodnak a neves 

borászokhoz/pincészetekhez, szívesen vásárolnak kevésbé ismert/ismeretlen termelőktől. 

Általánosságban a fogyasztók számára a bor minőségét elsősorban a termelőhely, 

borvidék garantálja, amelyet a bor fajtája, a termelő, márka, a címke és az ár, valamint az 

évjárat követ.  

    

A borral kapcsolatos asszociációk alapvetően pozitívak, a legnagyobb számban az ünnephez 

és az örömhöz kapcsolódó gondolatokat említenek a magyarok10. Magával a borral 

kapcsolatos említések is alapvetően kedvezőek (például szép szín, jó aroma, nemes, finom 

ital). Az étkezés tekintetében a bor mind az ételkészítés, mind a fogyasztás kapcsán 

megjelenik a mindennapi életben. A megkérdezettek a bort - különösen a vörösbort - 

egészségesnek tartják. A hagyományok kiemelt szerepére utalnak azok a borral kapcsolatos 

megjegyzések, mint például: "borban az igazság", tradíció, országimázs része, történelem. 

A fogyasztók többsége nem nyitott az új ízek megismerésére, ajándékként és saját 

fogyasztásra a jól bevált, ismert márkákat választja. A többség a borvidék szerint választ bort, 

legszívesebben Egerből, Tokajból vagy Villányból.   

A divat fontos tényező a fogyasztási kultúra kialakulásában, hiszen a minőségi igények 

mellett kultusz jellegűen kialakul a fajtához és borászhoz való kötődés.  



 

A divatot jellemzi, hogy a fogyasztás jelentős része éttermekben vagy barátok 

társaságában történik.     

 

Esettanulmány a borturizmusról  

Az esettanulmányok középpontjában a borturizmus áll. A borvidékek, borászatok, a 

borturizmus fejlesztésének lehetőségeit hallgatói prezentációk segítségével vizsgáljuk meg. 

 Fontosnak tartjuk a szakmai irodalmi háttér feldolgozását, a konzultációs lehetőségek 

kihasználását. 

Az esettanulmányokban a földrajzi, társadalmi, gazdasági, kulturális környezet 

bemutatása, az együttműködési lehetőségek vizsgálata, vendéglátók, bortermelők, turisták 

kapcsolatának értékelése, a borturizmus fejlesztéséhez szükséges források előteremtése, 

felhasználása, a környezeti hatások elemzése kap hangsúlyt.  

 

Egri Bikavér Ünnep 

Az Egri borvidék egyik legjelentősebb boros rendezvénye. 2011-ben XV. alkalommal 

kerül megrendezésre. A rendezvény helyszíne a Dobó tér. Több mint 30 borászat borait 

ismerhetjük meg. Mindegyik borászat valamelyik egri étteremmel együttműködve mutatja be 

termékeit. Az éttermek a borokhoz illő gasztronómiai csemegékkel kínálják a látogatókat. A 

programot koncertek, kulturális programok színesítik. 

Az idei évben a divattervezők számára hirdetnek pályázatot a szervezők „Divatba 

hozzuk a bort!” címmel. A pályázók estélyi ruha kollekció megtervezésére és elkészítésére 

jelentkezhetnek bor és szőlő témakörben. 

A pályázat célja, az Egri bikavér Ünnep népszerűsítése és színesítése. 

 

Szent János napi borszentelés a Bazilikában 

A borszentelés hagyományos ünnepe a téli ünnepkörnek.  December 27-én Szent 

János apostol ünnepén évről évre megáldják az Egri Borvidékről származó borokat az egri 

Bazilikában.    Délelőtt háromnegyed 10-kor a borlovagrendek, fertálymesterek, a termelők, s 

a hegyközségek képviselői bevonulásával, majd tíz órakor szentmisével kezdődik a 

hagyományos borszentelés. A borszentelés után az ünneplők átvonulnak a Líceumba, ahol az 

Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának vezetői a szürettel kapcsolatos hivatalos 

bejelentéseket tesznek. 

 

Egri Borszalon 

2010-ben X. alkalommal szervezték a borászati programot. A szervezők a 20-as évek 

hangulatát idézték. A borászok mindegyike a három legjobb borát vitte a rendezvényre.     

 

Borutak Tokaj-hegyalján 

A kulturális útvonalak létrehozása óriási lépést jelent egy turisztikai régió életének 

fellendítésében, több lehetősége lesz úgy a hazájukat szerető és felfedezni vágyó, mint a 

Magyarország értékei iránt érdeklődést mutató külföldi turisták körében. Egy vonzerő akkor 

ivódik be a köztudatba, ha sikeresen működő  marketingtevékenységet tudhat célkitűzései 

alátámasztására. Az összefogás és együttműködés kell jellemezzen minden egyes pontot a 

turisztikai látványosságok sorában, hiszen saját megélhetése és jövője múlik a 

bekapcsolódáson. A versenyképességet megtartani a kialakult arculat egyediségének 

megtartásával, valamint állandó fejlesztésekkel a hitelességet szem előtt tartva lehetséges. 

 

  A borút program 

 A térségfejlesztési programokhoz jól kapcsolható a borturizmus, s ennek szerepét jól 

mutatják a nagy borkultúrával rendelkező országokban, több évtizedes múltra 



 

visszatekintő, meglévő borutak. A borút gondolata Franciaországból származik, ahol 1950 

körül jöttek létre az első kijelölt borutak. A francia folyóiratok turisztikai rovataiban 

megjelentek az egyes borvidékek szőlősgazdáinak invitálásai, s megkezdődött a speciális 

útjelző táblák felszerelése, amelyek megkönnyítették a turisták számára az eligazodást. A 

szőlőtermesztésre és borászatra berendezkedett vidékeken a meglévő turizmust 

összekapcsolva a borkultúrával olyan szolgáltatásokat alakítottak ki, amely egyedülálló 

lehetőséget adhat a térség gazdaságának fellendítéséhez. 

 

 Tokaj-hegyaljai Borút  

A Tokaj-hegyaljai Borút Egyesület 1997. május 21-én alakult meg Tarcalon, célja a 

minőségi bortermelésre alapozott kínálati terméklánc piacának létrehozása, valamint a 

tájvédelem, nem utolsó sorban a műemléki, kulturális, építészeti, értékek védelme, 

valamint a vendéglátás és idegenforgalomban tevékenykedőknek magas színvonalú 

szolgáltatásadását, szabadidős tevékenységet biztosítani és kulturális rendezvényeket 

felvonultatni a helyi gasztronómiát hangsúlyozva.  

Az Egyesületnek jelenleg 15 önkormányzat, 3 hegyközség, a Tokaj- hegyaljai 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa, 32 vállalkozás, 5 nonprofit szervezet és 51 magánszemély 

a tagja, ma 27 településen halad keresztül és kapcsolja össze a tokaji borok készítésével 

foglalkozó pincészeteket, a helyi ételkülönlegességeket kínáló éttermeket, a minőségi 

szálláshelyeket, turisztikai szolgáltatókat, valamint a borvidék látnivalóit. 

  A kialakított borút találóan a szőlőfajtákról elnevezett négyféle útvonal közül ad 

választási lehetőséget az azt összekapcsoló települések látványosságai és szolgáltatásai 

között. 

 

1. Furmint útvonal: Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr 

2. Hárslevelű útvonal: Tokaj, Tarcal, Mád, Rátka, Tállya, Abaújszántó, Golop, Monok, 

Legyesbénye, Bekecs, Szerencs 

3. Sárga-muskotály útvonal: Tokaj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, 

Olaszliszka, Vámosújfalu, Tolcsva, Erdőhorváti, Erdőbénye 

4. Zéta útvonal: Tokaj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Vámosújfalu, 

Sárazsadány, Bodrogolaszi, Hercegkút, Sárospatak, Sátoraljaújhely 

 

A borút megvalósításának az egyik alapköve a minősítési rendszer kidolgozása, amelybe 

be kell vonni az összes érintettet. A minősítési rendszer főbb elemei közé tartozik egyrészt a 

gazdák, a pincéik és egyéb vendégfogadó helységeiknek a minősítése, aminek szempontja 

lehet a jó megközelíthetőség, parkolási lehetőségek, a hagyományosan berendezett pince, a 

kóstolás kellékei a poharaktól kezdve a gyertyákig, minősített borok megfelelő választéka, a 

működési engedély és árlista, tájékoztató kiadványok, a nyelvismeret, vendégszeretet, 

tájékoztatási készség. Másrészt a vendéglátó egységek minősítése, aminek értékelési 

szempontjai között szintén megtalálható a megközelíthetőség és parkolás, a környezethez való 

illeszkedés, a konyha és ételminősítés, a hagyományos, Hegyaljára jellemző 

ételkülönlegességek, a fokozott tisztaság, a mellékhelyiségek, a nyelvismeret, udvarias 

kiszolgálás, valamint külön borlap a borok jellemzőivel együtt. Harmadszor a szállásadókat és 

a szállásokat minősítése több ismérv szerint, így a tisztaság, férőhelyek száma, parkolási 

lehetőség, megfelelő mellékhelyiségek, telefon, étkezési lehetőség, nyelvismeret, tájékoztatási 

készség, van e saját bora vagy pincéje és hogy milyen programokat kínál. A minősítésen 

megfeleltek erről megkülönböztető védjegyet és oklevelet kapnak, A minősítésen megfeleltek 

erről megkülönböztető védjegyet és oklevelet kapnak.  

 

 Az eligazodásban nagy szerepet jut információs tábláknak, amelyeknek különféle 



 

típusai ismertek. Vannak a borútra irányuló táblák, amelyek a megye fontos csomópontján 

helyezkednek el, hogy jelezzék a borutat, mint idegenforgalmi terméket. A borutat jelző 

táblák a borvidéken helyezkednek el, amelyek megjelenítik a borutakat, a kínálati elemeket, a 

programokat és a hozzájuk vezető utat. A borúti információs táblákat a településeken helyezik 

el, konkrét képi és szöveges információkkal az igénybe vehető szolgáltatásokról és 

programokról. A borutat bemutató táblák a körzet borútba foglalt idegenforgalmi attrakcióiról 

informálnak. A táblák akkor jók, ha az egész borvidéken egységes megjelenésűek, 

illeszkednek a környezethez és figyelemfelkeltőek. Nagyon fontos azok elhelyezése. 

 

 Tokaj-hegyalján a borutak kiépülésével látszólag jelentős előrelépések nem 

történtek annak népszerűvé tétele érdekében. Az előremozdulás felé erősíteni kell a közös 

fellépéseket, az összefogást. A programok kidolgozása, szervezés és azok megvalósítása 

még várat magára. Ennek oka elsősorban a megfelelő anyagi háttér hiánya. Egy olyan 

információs rendszert kell kialakítani, ami felöleli egyrészt a borutakkal kapcsolatos 

rendszert, így a borút információs táblákat, információs központokat, az interaktív 

információs pontokat, másrészt a térségi információs rendszer fejlesztését. Komplex 

kidolgozásra vár a minősítési rendszer. 

A jól működő borút mellé sok pozitívumot lehetne fűzni, aminek a jelentősége csak a 

helybéli lakosság cselekedetein és akaratán múlik, addig nem különbözik semmiben más 

turisztikai terméktől. Mindenképp jó, hogyha a borvidék széles és szegmentált kínálattal 

rendelkezik. Biztosítani kell a bor kategóriájával leginkább harmonizáló szolgáltatásokat 

szegmensenként, kategóriánként. Súlyos hiba, ha a kísérő szolgáltatási lehetőségek nem 

felelnek meg a bor minőségének. (hirosnet.hu) 

  Az Észak-magyarországi régió egységén belül a kulturális útvonalak már működő 

részei, ebből adódóan lehetőségek tárháza adódik, de ezekről sajnos még minimális 

tájékoztatási eszközök lelhetők fel. Nem áll jelenleg olyan dokumentum rendelkezésemre, 

ami a térségben alakult turisztikai motiváltságú projekteket bemutatná, azok működésének 

és alakulásának célját leírná. Hozzá kell tenni, hogy többségében a lakosság túlnyomó 

többsége, aki nem turisztikai szakember és jártassággal, érdeklődéssel nem rendelkezik 

ezen a téren, vagyis a köztudatban is elvétve találhatunk információt a programokról. 

 Az elkövetkezendő leírásokban segítségül vettem egy a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, 

Hernád-völgye Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet interneten közzétett 2009-

ben készült tanulmányát, mely támpontként szolgál az ismertetéseknél. Fontosnak tartom, 

hogy hangsúlyozva és kiemelt szerepet kapva a továbbiakban ezek bárki számára 

elérhetőek legyenek, és a turizmus szolgálatában ezekről bővebb információkkal 

találkozhasson a turista. Ezek az útvonalak továbbá nagyobb lehetőséget biztosítanak 

Tokaj-Hegyalja számára a  bor vezető szerepe mellett egyéb értékeinek felvirágoztatására.     

Az emlékezetekben úgy marad szép élmény egy kirándulás, ha a kézzel fogható értékek 

mellett tudomást szerez a kezdetek történetéről, minden részletet becsülve, a 

hagyományokat ismerve, így maradhat igazán méltó emlék az utókor számára. 

 

  Történelmi Borút  

Az Egyesület létrehozásának és működésének célja a tállyai történelmi borút 

hagyományának felújítása és ápolása, Tállya községben a borturizmus fejlesztése és az 

idegenforgalom növelése, ezen keresztül a Tokaj-Hegyaljai történelmi borvidék sajátos 

arculatának és értékeinek széles körű megismertetése a magyar és a külföldi borszerető 

közönséggel, a több mint 1000 éves magyar borkultúra helyi hagyományainak ápolása. 

Az egyesület céljai közé tartozik a minőségi bortermelés előmozdítása, a Tokaj-

Hegyaljai borvidék, de különösképpen Tállya természeti képének megóvása, a tállyai termésű 



 

borok piacának és keresletének növelése, a térség művészeti, kulturális, műemléki, építészeti 

és ökológiai értékek védelme. (tokaj.hu) 

 

  Északi várak útján 

Regionális kezdeményezésként tizennégy taggal alakult meg a Felső-magyarországi 

Várak Egyesülete 2003-ban. Boldogkőváralja, Cserépváralja, Diósgyőr, Eger, Füzér, Hollókő, 

Kisnána, Ónod, Regéc, Salgótarján, Sárospatak, Sirok, Somoskő és Szerencs települések 

várainak képviselői, illetve fenntartói, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, az Eger és Körzete 

Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, az Észak-magyarországi Regionális 

Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Magyar Turizmus Rt. Észak-magyarországi Regionális 

Marketing Igazgatósága azzal a céllal hívta életre a szervezetet, hogy képviselje és 

összehangolja a Borsod-Abaúj-Zempléni, valamint a Heves- és Nógrád megyében lévő 

várakat működtetők érdekeit. Az alapítók kiemelt feladatuknak tartják a várak megőrzésének, 

szakszerű helyreállításának, működtetésének, fejlesztésének elősegítését, közös 

marketingtevékenység kifejtését, szakmai támogatását, valamint a várakkal kapcsolatos 

tudományos kutatásokban történő részvételt.  (www.tokaj.hu )  

 

 Tokaj rendezvényeiről 

 A bor szellemét és hagyományokat erősítő rendezvények terén a város életében két 

jelentősebb szervezést igénylő ünnepség jelenik meg már évről-évre. Az egyik a május 

utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő Tokaji Borok Fesztiválja, valamint az október 

elején tartandó szüreti mulatság,ami a régió legnagyobb szőlő és borkultúrához kapcsolódó 

eseménye. A Nyitott Pincék rendezvénysorozatot a Bacchus Arts Stúdió 1996-ban indította 

útjára, melynek alapcélja a bontakozó borturizmus útjának egyengetése. A szövetség 

programjának támogatásával a borfesztivál három napja alatt átfogó képet lehet kapni a 

hegyaljai borok széles kínálatából, koncertekkel színesített programok kínálatát biztosítva 

igyekeznek a szervezők és város vezetése gazdagítani a bor szerelmeseinek itt 

tartózkodását.  

 

 A Nyitott Pincék száma évről évre növekszik, ragadós a jó példa: egyre többen 

észreveszik, hogy a jó borok megkedveltetésének egyik leghatékonyabb módszere az, ha a 

vendég megismerheti a környezetet, a gazdát és a pincét is, s az így szerzett élmények 

hatása segít abban, hogy rendszeres látogatóvá és a borok barátjává váljék. 

 

 Az irodalmi emlékeket és kultúrát előtérbe helyező programok egy másik területen 

mutatják meg a hely sokszínűségét, nem is gondolnánk mennyi élményt adhat számunkra 

hazánk  e vidéke.  

 A Zempléni fesztivál Sárospatak központtal 1992 óta hoz a zenei repertoárból, a 

művészetekből, a színház világából, és a gasztronómiát is hozzákapcsolva biztosítja 

kínálatával a lelkünk számára szükséges harmóniát, az már egyénen múló döntés mit fog 

közel engedni magához. A fesztivál támogatásával rendezik meg minden év augusztusában 

a Tokaji Írótábort, ami igazi magját képezi Tokaj szellemi életének virágzásában. 
 

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok bemutatása  



 

Bacchus, a bor és mámor Istene; Dionüszosz a szőlő Istene 

A görögök az őszi szüreti ünnepeket a Kis Dionüszia, vagy Falusi Dionüszia néven 

nevezték, s azt Attika falvaiban a szőlő betakarítása után, tél elején, december táján tartották. 

Az ünnep igazi szüreti vidámságot jelentett, tréfás játékokkal, énekes, jelmezes – álarcos 

körmenetekkel, melyek során a termékenységre való utalással phalloszt hordoztak körül. Ezen 

ünnep viszonylagosan késő időpontban van, valószínűleg szándékosan késleltették a szüret 

időpontját, és törekedtek a szőlő minél édesebben történő leszedésére.  

A későre hagyott szüret révén az édesre aszalódott, betöppedt szőlőből már az ókorban 

meghatározott technológiával magas alkohol és 100-150 gramm/liter visszamaradt cukrot 

megőriztek, hasonlóan a jelenleg is ismert aszú borhoz. (bor és mítosz 191. old.) 

  Dionysos az egyetlen a görög istenek között, akinek olyan követelést tulajdonítottak, 

hogy tisztelője vele azonosuljon. Azt tartották, hogy Bakkhos hívője maga is bakkhosszá, 

illetőleg, ha nő, bakkhévá válhatik. Az egyéniségnek ez a feloldódása, megtagadása egyik 

gyökere a színjátszásnak. A színi előadások mindig Dionysos ünnepén voltak, és a színház 

maga is Dionysos temploma.   

 

  Az arany szőlővessző legenda  

 A betakarítás kezdete mindig a bőség és gazdagság jelképének számított. 

Magyarországon a XV. századtól kezdve terjed el a mese, hogy bizonyos helyeken a 

szőlőtőkék arany venyigét vagy arany fürtöket termettek. Galeotto Marzionál találkozhatunk 

az arany szőlővessző első magyarországi említésével.  

Ezt a mítoszt Európa szerte Mátyás király humanistái terjesztették el, tőlük kiindulva 

nem csupán az irodalomban, de a természettudományokban is olyan alapigazságként 

rögződött, mely a termékenység és a bőség mitikus, bacchusi metaforájához kötődik.  

 Hegyalján népi Baksus ábrázolások: hordón ülő, huszárruhába öltözött figura, egyik 

kezében pohárral, másikban lopótökkel, melyet a szüreti felvonulás idején végighordoznak a 

menetben, sőt dramatikus funkciót is kap, szimbolikusan ő áll az ünnep központjába. Az 

aranyvessző és Bacchus együttesen váltak Tokaj- Hegyalja termékenységének 

szimbólumaivá, valamint olyan civilizációs jelképekké, melyek által bekapcsolódhat e régió 

Európa –szűkebb értelemben az antik hagyomány- szellemi vérkeringésébe.  (Pap,1985) 

 

  Szüreti hagyományok 

 A szüret a XVI. és XVII. században igazi sátoros ünnepnek számított, melyre a 

hadviselő vitézek is hazasiettek. Városaink statútumai szerint szüret idején még a 

törvénykezés is szünetelt. A vidámság és a jókedv ütött tanyát ilyenkor a szőlő koszorúzta 

hegyeken és szőlőskertekben, írja Takáts Sándor. A sátorban vagy a szabad ég alatt felállított 

asztalok mellett birkapörköltet, illetve marhagulyást kaptak és mellé bort. A vacsora 

befejezésével a cigányok táncnótákat húztak és megkezdődött a rendszerint éjfélig tartó 

végzéstánc (Mád), más néven szüreti mulatság (Tállya). (Balassa 408.old.) A hegyaljai 

bortermelő egyesület az 1864. november 7-én tartott közgyűlésén meghatározta, hogy a szüret 

idejének évenkénti községenként a szőlőbirtokosok többségének egy, e végre 

összeszerkesztendő tanácskozmányban kifejtett belátására bízandó lenne, de a filoxéra után 

mindenki maga határozta meg szüretének megkezdését és általában korábbra tették annak 

idejét. A hagyomány szerint megmaradt a hegyaljai szüret kezdő időpontjának október. 28, 

vagyis Simon – Júda napja jeles időjárási és gazdasági határnap.(Balassa, 1991)  

 1822-ben Iglóról Erdőbényére települt egy kádármester, aki mint a kádáriparosság 

hagyományos táncát honosította meg itt a kádár táncot. Azóta nemzedékről nemzedékre száll 

itt ez a tánchagyomány és évenként megrendezett kádárbálokon táncolják a kádáriparosság 

fiataljai. Helyi jelentőségét az 1930-as években lépte túl, amikor a tokaji bor propagálására 

rendezett Tokaji Szüreti Heteknek egyik eseményeként szerepelt a műsoron.(Balassa,  1991) 



 

  A szüreti napok most 

 Az első turisztikai céllal megrendezett ünnepség 1932-ben volt, Lázár Miklós a vidék 

akkori országgyűlési képviselője találta ki. Az 1990-es évek elejéig a Szüreti Napokat csak 2 

évente, minden páros esztendőben rendezte meg a város. Ez azonban turisztikai szempontból 

nem megfelelő, így 1994-ben úgy döntöttek, hogy minden év október első hétvégéjén meg 

kell rendezni a Szüreti Napokat. Ennek a döntésnek pozitív vonzatai néhány év múlva 

érzékelhetővé váltak, ugrásszerűen megnőtt a látogatók száma, és azóta is folyamatosan 

növekszik.  

 A háromnapos rendezvény során bemutatkoznak a borvidék legjelentősebb borászatai, 

legfontosabb hagyományőrző együttesei. A programsorozat csúcspontja a Szüreti Felvonulás, 

melynek fontosabb résztvevői:  

− fúvószenekar 

− kisbíró, hegyaljai címerek 

− borlovagrendek 

− szőlőkorona, szőlőkoszorú vivők 

− a szőlőművelés fázisait jelképező csoportok 

− hintók, fogatok 

− Bacchus figura 

− hagyományőrző csoportok 

− különböző installációk, kompozíciók 

 

 A korábban jellemző, népünnepély jellegű fesztivál átalakult, fokozatosan előtérbe került a 

minőség. A programokat a tokaji bor szellemében és nem a könnyű elérhetőség, vagy a 

könnyebb megfizethetőség jegyében válogatják össze. Kezdetben csak Tokaj főterén zajlottak 

a rendezvények, mára már több helyszínen párhuzamosan folynak programok: Kossuth tér – 

Fesztivál színpad, Kulturális és Konferencia Központ, Felvonulás útvonala, Hímesudvar 

Pincészet.  

 

A rendezvény szerepe 

 A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége és a Tokaji Borrend bevonásával 

nemzetközi borrendi találkozót szerveznek. A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok fontos szerepet 

játszanak az idegenforgalmi szezon megnyújtásában a vonzáskörzetben is, és a szálláshelyek 

kapacitásának jobb kihasználásában, hozzájárul a kulturált borfogyasztás népszerűsítéséhez. 

A rendezvény iránti érdeklődésre jellemző, hogy a szálláshelyeket már hónapokkal korábban 

lefoglalják az érdeklődők és rendszeres visszatérő vendégeket is köszönthetnek a szállásadók. 

Kiválóan kiegészíti a régió turisztikai kínálatát, hiszen az idegenforgalmi szezon végén kerül 

megrendezésre és a nyári fesztiválok után az egyik utolsó nagy szabadtéri rendezvény a 

környéken A rendezvényt követő sajtóvisszhang és a pozitív élmények hatására a város iránti 

érdeklődés az ősz folyamán folyamatos marad és várhatóan a következő évi események 

látogatói köre is kibővül. A különböző felmérések azonban azt bizonyítják, ha érdeklődésre 

számot tartó rendezvények zajlanak Tokajban, akkor a turisták szívesebben töltenek el több 

napot is a városban.  A rendezvény vonzerejét tekintve nemzetközi, hiszen számos vendég 

érkezik Németországból és az utóbbi időben Lengyelországból is. A hazai turisztikai piacon is 

jelentős szerepet tölt be, hiszen nemcsak a fővárosból, hanem a Dunántúlról is érkeznek 

vendégek erre a hosszú hétvégére Tokajba. A fő célcsoportnak a hazai felnőtt lakosság 

középrétege mondható, aki képes és hajlandó is megfizetni a magas minőségű tokaji borok 

árát, s ugyanakkor magas színvonalú, szórakoztató műsorokra kíváncsi.  

  



 

Heves megye turizmusának áttekintése 

A megye természeti szépségekben, ásványkincsekben gazdag, bortermeléséről jól 

ismert, az idegenforgalom számára vonzó látnivalókat kínál. 

− A megye területén két kiemelt üdülőkörzet is van: a Mátra-Bükk és a Közép-Tiszavidéki 

Üdülőkörzet  

− Természeti adottságok, kirándulóhelyek: Magyarország legmagasabb hegységei a Bükki Nemzeti 

Park, és a Mátra legmagasabb csúcsa, a Kékes; a hegyvidék legjelentősebb üdülő és gyógyhelyei 

a Mátrában Mátraháza, Mátrafüred, Galyatető, és Kékes, a Bükkben pedig Szilvásvárad  

− Történelmi nevezetességek és műemlékek  

− Történelmi borvidékek (borpincék, szőlőhegyek)  

− Néprajzi hagyományok  

− Megye gazdag termálvízkincseinek gyógycélokra történő hasznosítása: a parádi, bükkszéki, 

egerszalóki és egri források és fürdők  

− Lovas hagyományok: Szilvásvárad a lipicai ló, a fogathajtás és a lovassportok hazája  

− Vadászat: A Mátra és a Bükk erdői a vadászok kedvelt célterülete; a Hevesi Füves Pusztákon az 

apróvad vadászat jelentős  

− Eger városa önmagában is komplex idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik  

− A zöld- és sport turizmust kedvelők télen-nyáron kedvező feltételeket találnak.  

A Magyarországra látogató külföldiek véleménye alapján az egyik legkeresettebb 

turisztikai vonzerő hazánk kultúrája, a kulturális rendezvények, műemlékek, népszokások, 

ezért különösen fontos, hogy Heves megye milyen, a kulturális- és örökségturizmushoz 

tartozó vonzerőket tud felsorakoztatni. Eger az ország egyik legszebb barokk városa, ezeréves 

püspöki székhely, ma érseki központ. 

Heves megye mozgalmas múltjáról leginkább a várak, a várromok, és a kastélyok 

tanúskodnak, felidézve a letűnt korok emlékeit. Az egykor impozáns erősségek ma még 

romjaikban is lenyűgöző látványt nyújtanak.  

A várak jelentős része turisztikai és művészeti szempontból fontos, többségük 

művészeti napok, koncertek és egyéb rendezvények helyszínéül szolgál. 

Eger vára és a hozzá fűződő történelmi események jelentik az egyik legfontosabb 

vonzerőt Eger idegenforgalmában. A Dobó István Vármúzeum az ország leglátogatottabb 

múzeuma (évi kb. 500 ezer látogató), amely többek között bemutatja a vár történetét, a 

földalatti kazamatákat, és a középkori büntetési módokat és eszközöket.  

A kulturális turizmus egyik kiemelt ága a kastélyturizmus. A kastélyok minden 

országban a kulturális örökség részét képezik, és megpróbálják azokat hasznosítani. 

A Noszvajon XVI. Lajos stílusában épült De la Motte-kastély országos viszonylatban a 

legkisebb kastélynak számít, melyet 3,5 hektár kiterjedésű park veszi körül. Gyöngyösön az 

egykori Orczy kastély ad otthont Magyarország második legnagyobb természettudományi 

gyűjteményének, az 1957-ben alapított Mátra Múzeumnak. A kiállítás a térség 300 millió 

éves történetét mutatja be. Itt látható hazánk egyetlen épségben fennmaradt mamutcsontváza. 

A bükkaljai riolittufa-mező lehetővé tette lakások kialakítását, a könnyen formálható 

kőzetben. A lakásokban egykor a legszegényebbek éltek. Jelenlegi állapotukban ezek a 

helyszínek nem képeznek vonzerőt, azonban tudatos és komplex fejlesztéssel nemzetközi 



 

jelentőségű vonzerővé fejleszthetők. Barlanglakásokkal rendelkező Heves megyei települések 

Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerszalók, Felsőtárkány, Noszvaj, Ostoros, és Sirok. 

Egerszalókon terv készült a lakások komplex hasznosítására, melynek során a tizenkét 

lakásból nyolcat művészek és kézművesek rendelkezésére bocsátanának azzal a feltétellel, 

hogy bemutató-helyiséget alakítanak ki, továbbá négy lakást skanzen illetve kézművességgel 

kapcsolatos játékos funkcióval látnának el. A barlanglakások kialakítása kötődik a riolittufa 

képződéményekhez, a Heves megyével szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 

találhatók hasonló adottsággal rendelkező települések: Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, 

Kács, Kisgyőr, Miskolc, Sály, Szomolya, Tibolddaróc. A barlanglakások komplex fejlesztése 

és turisztikai termékké történő átalakítása tehát Heves megye határain túlmutató kérdés.  

Jelenleg a kézműves hagyományok helyi jelentőségű vonzerők, tehát önmagukban nem, 

vagy minimális szinten generálnak turizmust, inkább a már helyszínen tartózkodó turisták 

számára jelentenek időtöltési lehetőséget. Ugyanakkor ezen adottságok fejlesztése révén 

regionális, országos, vagy nemzetközi vonzerővel rendelkező kínálat is elérhető.  

A megyében a kézművességgel kapcsolatos vonzerők, Bélapátfalván fazekasság, 

Boldogon palóc népviselet, Egerszalókon hordókészítés,Hevesen háziipar, Kisnánán 

nemezkészítés. 

Bor és gasztronómia 

A borturizmus feltételei elsősorban a megye két borvidékén – az Egri és a Mátraaljai 

borvidéken – adottak. A borutak szervezetileg létrejöttek, azonban tevékenységeikben 

kialakulóban vannak. 

Az 5280 hektáros történelmi Egri Borvidék elsősorban vörös borairól, azok közül is az 

Egri Bikavérről ismert, de emellett híresek a fehérborai is, melyek közül legismertebb az Egri 

Leányka. A borvidék borait a legtöbb helyen szeptember-októberben lebonyolításra kerülő 

Szüreti Napok népszerűsítik.        

A Mátraaljai Történelmi Borvidék az ország 22 borvidéke közül területi nagysága 

alapján a második legnagyobb, a hegyvidékek között pedig a legnagyobb a mintegy 7000 

hektárnyi nyilvántartott szőlő ültetvényével. Mátraalja elsősorban fehérborairól híres, a 

hárslevelűről, az olaszrizlingről, és a szürkebarátról. A borok között mennyiségét tekintve a 

rizling típusúak vannak túlsúlyban, a kék szőlők aránya kisebb (16%). Több településen 

hangulatos pincesor várja az idelátogató vendégeket. A borvidék legnagyobb borászata a 

Nagyrédei Szőlőskert. Évek óta visszatérő rendezvénye a régiónak a Gyöngyösi Szüreti 

Fesztivál, ahol a termelőknek három napon keresztül lehetőségük van boraik bemutatására. 

A borvidékek nemzetközi, míg a megye gasztronómiai értékei helyi jelentőségű 

vonzerőknek tekinthetőek, mely alól kivétel a szilvásváradi pisztráng, mint regionális és 

országos vonzerő.  

Borhoz kapcsolható vonzerők 

− Eger: Gyertyás Borok Háza  

− Gyöngyös: Mátraalji Borok Háza  



 

− Pincesorok: Apc, Gyöngyös mellett (Farkasmály), Ecséd, Eger, Andornaktálya, Egerszalók, 

Feldebrő, Nagyréde (Öreghegyi), Noszvaj, Ostoros, Rózsaszentmárton (Tardóci és Nagyvölgyi 

pincesor), Szücsi, Verpelét,  

− Nagyréde: Bormúzeum  

− Noszvaj: Mágnás Borok Háza (borkóstolás), Thummerer pince (közel százéves, 2000 nm-es 

pincerendszerben a borkészítés hagyományos és modern technológiának bemutatása)  

Borral kapcsolatos rendezvények 

− Eger: Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát Napján (borvidék bemutatkozása), Szüreti Napok és 

Bacchus Borfesztivál, Országos Bordaléneklő verseny, Szépasszony-völgyi Fesztivál, Pünkösdi 

Nyitott Pincék, Szent János napi borszentelés (december 27.), Egri Borszalon (december 28-29.), 

Bormustra az Egri Várban  

− Egerszalók: borversenyek  

− Gyöngyös: Históriás Napok – Orbán Napi Borünnep (népi iparművészek vására, Mátraaljai borok 

bemutatása, szórakoztató programok), Gyöngyösi Szüreti Napok (Mátraaljai borok bemutatója, 

borkóstoló, bor- és étkezési pavilonok, kulturális programok, gulyásfőző verseny, kézműves 

kirakodóvásár)  

− Gyöngyössolymos: Solymosi Szüret (Szüreti hagyományok felelevenítése, szüreti felvonulás)  

− Kisnána: Orbán-napi Borünnep (Szent Orbán napi körmenet, Szőlőjövések könyve, Borlátó 

választás, borverseny), “Bozsolé” Napok (újborok kóstolása előzetes bejelentéssel)  

− Nagyréde: Nyitott Pincék Napja (ingyenes borkóstolás, kemencében sült ételek), Szüreti Napok, 

Újbor Ünnepe Szent Márton Napján (újborkóstolás, népzene, néptánc)  

− Noszvaj: Újbor Ünnepe Szent Márton Napján (újborkóstolás, népzene, néptánc), Noszvaji Pince-

napok  

Tanulmányutak tervezése a régió borvidékeire 

Előzetes egyeztetés után egri pincék meglátogatása (Szépasszonyvölgy, István pince és 

Nemzeti Bormúzeum, St. Andrea Szőlőbirtok, Thummerer Pincészet) 

Látogatás Tokaj–hegyaljára (Disznókő, Sárospatak, Sátoraljaújhely) 

Borkóstolás a Palóc úton (Eger, Mátraderecske, Gyöngyöspata, Nagyréde) 

9.2 BORÁSZPORTRÉ 

Eger térsége számos kiváló borásznak ad otthont és megélhetést. Közülük néhányan, 

munkásságuk elismeréseképpen elnyerték a Magyar Borakadémia, megtisztelő az Év 

Bortermelője címet. 

Az esettanulmányban az egri borászokról szerzett ismereteimet foglalom össze röviden.   

A borászok közül személyesen ismerek néhányat. Érdekes emberek, akik elhivatottak a szőlő 

és a bor iránt. Az elhivatottság segíti őket abban, hogy jó minőségű bort készítsenek és 

elvarázsolják azokat, akiknek a borról mesélnek.   Az egri borászokhoz való kötődésem 

szubjektív indíttatású, de a többi borvidék borászaival is találkoztam már.  A tananyag 

terjedelme nem engedi meg, hogy részletesebben mutassam be őket, de a tananyag 

feldolgozása során a hallgatókkal együttműködve lesz arra mód, hogy több borászportrét 

készítsünk.  

  



 

Dr. Gál Lajos 

 Kisgyermekként már bort kóstolt, járt a szőlőbe, mert édesapjának és nagyapjának volt 

egy   szőlője, ahol saját fogyasztásra termelték a bort. Az igazi elhatározás azonban, hogy 

borász legyen, a középiskola utáni időszakra vezethető vissza. A vegyipari középiskolai 

tanulmányokat túl unalmasnak találta.   Az egyetemen   szőlőtermesztést és borászatot tanult. 

Jelenleg 8 hektáros  saját gazdaság van, ezenkívül egy hektárról vásárol még olaszrizlinget.    

A szőlőt  maga termeszti és folyamatosan ellenőrzi. 25-30 000 palackot értékesít évente. A 

szakmabeliek közül Szepsy Istvánt és Thummerer Vilmost tartja példaképének. Fontosnak 

tartja a borversenyeket, bíróként is részt vesz ezeken.   A borversenyeken általában a 

technológiai és divatos borokat részesítik előnyben. Az egyedi, dűlős borokkal nem mindig 

tudnak mit kezdeni a bírák. Egy pohár bor megkóstolása a természet közelébe kell, hogy 

vigye a fogyasztót. A jó bor barátságot hoz. 

Dr. Lőrincz György  

Az egyetem kiválasztásánál dőlt el, hogy a borászattal akar foglalkozni, így egy 

építészcsalád tagjaként első generációs borásszá vált. 42 hektáros birtokon gazdálkodik, ebből 

12 hektár még nem termő terület. 150 000 palack bor termelésére alkalmas ez a nagyság, ők 

100 000 darabot palackoznak jelenleg. Eger olyan iránymutató személyiségei, mint Gál Tibor 

vagy Thummerer Vilmos példaként állnak előtte, a szomszédos borvidékről Szepsy Istvánt 

emeli ki. Legalább megközelíteni szeretne olyan minőségi szinteket, amiket a tokaji borász 

elért. Úgy érzi, hogy egy nehéz kor után kell újrafogalmazni az egri bor mibenlétét, ezért is 

nagyon fontos eredeti, egri borok előállítása. Lényegesnek tartja, hogy a jóra törekedjen 

minden szempontból. A jó bor szerinte komplex, izgalmas, hatalmas élményt nyújtó, de 

közben iható is. Ilyet nagyon nehéz alkotni, igazi kihívást jelent. Úgy véli, a jó borokat meg 

kell érteni, mint a komolyzenei műveket. 

 Szepsy István  

1631-ig tudja írásos emlékekkel visszavezetni családjának szőlővel és borral foglalkozó 

őseit. Ez az apai ág, az anyain pedig több geológus is munkálkodott. Nem a véletlen műve 

hát, hogy a tokaji borászok között ő ismeri a legjobban a termőtalajt. Alaposan meg is 

válogatja azokat, a legjobb dűlők (pl. Király, Úrágya, Szent Tamás) legjobb területeit 

vásárolja meg, de még ezeken belül is megkülönbözteti a tőkék alatt lévő rétegeket, és azok 

borait nem keveri. Dolgozott a mádi gazdaságban, egyik alapítója volt a Royal Tokajinak, a 

Királyudvarban  hongkongi befektetővel társult. Sok utat megjárt ahhoz, hogy családi 

pincészetének 65 hektárján végre a maga elképzelése szerint készíthesse el 50 000 palack 

borát. Emberi és borkészítési elvei mellett mindig a végsőkig kitart, volt, hogy szinte nulláról 

kellett újrakezdenie, de nem bánja. Borai valóban a legtöbbet tudják elmesélni a szőlőről, az 

éghajlatról, a talajról – és persze magáról az emberről 

 Thummerer Vilmos 

1984-ben úgy döntött, hogy szőlőt fog telepíteni és bort készíteni, valamint értékesíteni. 

Előtte már hosszabb ideig dolgozott önállóan. 7 hektárral indult, jelenleg több mint 90 

hektáron gazdálkodik. A kezdeti időktől folyamatosan telepít, eleinte azért, mert úgy érezte, 

hogy kell egy bizonyos nagyság, hogy piaci szereplő lehessen, most pedig a technológia 

fejlődése kényszeríti őt erre. Az új eszközöket kellőképpen ki tudja használni. Az alapokat 

iskolában tanulta meg, járt külföldön, hogy az itthoni nagyüzemitől eltérő, pozitív példákat 

lásson. Évente átlagosan 300-350 000 palack bort értékesít, de a  400 000-t szeretné elérni. A 



 

jelenlegi vásárlói igényekhez igazítja borait, a mindennapra szánt borokat éppúgy elkészíti, 

mint a csúcsborokat. A borversenyek útmutatást adnak a borásznak, elgondolkodtatják, ezért a 

fontosabb hazai és nemzetközi megmérettetéseken részt szokott venni. 

Pók Tamás 

Alsó tagozatos korában már a nagyszülők szőlőjében segített a szüretkor, így korán jó 

kapcsolatot épített ki a szőlővel és borral. Első szőlőjét 1984-ben ültette. Jelenleg 4 és fél 

hektáron gazdálkodik, de nem mindegyik terület terem, így 4000-6000 palack bort értékesít 

átlagosan évente. A távolabbi célja 16 000 palack elérése. Úgy véli, a természet ősidők óta 

teszi a dolgát, és ezt a folyamatot nem szabad bolygatni, oda kell ültetni a szőlőt, ahol jól érzi 

magát, meg kell várni türelmesen, amíg megérik, és olyan módon kell feldolgozni, hogy minél 

kevesebbet rontson el a borász a természet ajándékából. Úgy gondolja, bizonyos 

rendezvényeken részt kell venni, hogy ne essen ki a pince a figyelem középpontjából. 

Borversenyekre nem sűrűn viszi borait, a fogyasztók visszajelzéseire kíváncsi, akár visszatérő 

vendégként a pincében, akár telefonon vagy e-mailben közlik azt. 

Sike Tamás 

Gyermekkorában édesapja rendszeresen elvitte a várvölgyi nagypapa szőlőjébe. 10 éves 

lehetett, mikor szülei vásároltak a sümegi hegyoldalban egy 2,5 hektáros birtokot és 

betelepítették szőlővel. Ekkor pecsételődött meg a sorsa, és szülői indíttatásra szőlész-borász 

lett, majd felesége révén Egerbe került. 1983-ban az Egervinnél kezdte meg munkáját. Gál 

Tibor, aki egy ideig főnöke volt, sok fontos intelemmel látta el és megosztotta vele 

tapasztalatait. Később ugyanitt Lőrincz György volt rá nagy hatással. 2001-ben Egerszóláton 

egy 8 hektáros ültetvény létrehozásával kezdődött a Sike Borászat élete. 2005 óta 27 hektáron 

gazdálkodik, és ettől fogva űzi magánvállalkozóként a szakmát. Kezdetben sok borversenyre 

nevezte borait, ma már jobban meggondolja, hol érdemes indulni. Jól esik az elismerés, de 

tudja, hogy a bírák sem tévedhetetlenek, és nem az eredmény határozza meg egy bor 

kiválóságát.  Úgy véli, ha a munkája gyümölcsével vidámságot és derűt okoz az embereknek, 

nem élt hiába. 

Simon József 

Egerben, a gimnáziumi évek alatt szerette meg a szőlőben végzendő munkákat és kicsit 

idősebb korában a borokat is. A gyöngyösi Kertészeti Főiskolán folytatta ezért tanulmányait 

és elvégezte a szőlőtermelő-borász szakot. Jelenleg 24 hektáron gazdálkodik, és ebből 

átlagosan 150 000 palack bort értékesít évente. Emellett másik 40 hektár szőlőt művel, mert 

éttermeknek folyóbort is forgalmaz. Vallja, hogy nagyon fontos a jó termőterület, hogy jó bor 

születhessen, a pincében pedig a lassú érlelésre esküszik, mert a hosszan érlelt borok 

hosszútávon is társaink lesznek az életben, és sosem felejtjük el őket. A pince specialitásait a 

jó útitárs borok jelentik. Régebben sokat járt borversenyekre, ma úgy érzi, ott mindig az 

elsődleges benyomások a döntők, és ez alapján nem minden bort lehet megítélni. Rábízza a 

fogyasztóra a bor megismerését és megítélését, és kívánja, rendezkedjen be vele hosszú, tartós 

együttlétre. 

 A Magyar Bor Akadémia 1991 óta ítéli oda minden évben az Év Bortermelője címet, 

melyet a díjazott több éven át tartó, kiemelkedő szakmai teljesítményéért, borainak állandó 

kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikeréért érdemel ki. A címet a nyertes bortermelő 

időbeli korlát nélkül jogosult viselni, azonban a megválasztást követő egy év elteltével csak a 

választás évének feltüntetésével együtt használhatja.   



 

9.3 AZ ÉV BORTERMELŐI 

1991 Tiffán Ede (Villány-Siklós Borvidék) 

Szőlőterületei a villányi borvidéken találhatók, ahol kékoportó, kékfrankos, cabernet 

franc és cabernet sauvignon tőkéket termel.1991-ig kistermelő volt, majd beindította saját 

vállalkozását. Sikerei: 1991-ben Sunday Times Wine Club: aranyérem, 1993 Amszterdam: 

aranyérem, 1995 Bruxelles Mondial: ezüstérem. Forgalmazott borai: Kékfrankos Rosé, 

Cabernet Franc Rosé, Kékoportó, Kékfrankos Cuvée, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. 

1992 Báthori Tibor (Etyek-Budai Borvidék) 

Szőlőterületei az etyeki borvidéken találhatók, ahol chardonnay-t, sauvignon blanc-t, 

szürkebarátot és juhfarkat nevel. 1996-ban Monacoban a Planéta Chardonnay-t bronzéremmel 

díjazták. Forgalomban lévő borai: Öreghegyi Chardonnay, Etyeki Cuvée, Sauvignon Blanc. 

Nagy szerepet játszott abban, hogy az etyeki területet 1989-ben elismerték és felvették az 

országos borvidékek közé. 

 1993 Vesztergombi Ferenc (Szekszárdi Borvidék) 

Családi vállalkozásban termeli a bort Szekszárd környékén, ahol chardonnay, 

kékfrankos, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon fajtákkal foglalkozik. 1995-ben 

Bruxelles-ben elismerő oklevelet kapott. Forgalmazott borai: Chardonnay, Kadarka, Bikavér, 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Kékfrankos, Kékfrankos Rosé. 

 1994 Gere Attila (Villány-Siklós Borvidék) 

Szőlőterületei Villány környékén találhatók, ahol olaszrizlinget, kékoportót, 

kékfrankost, cabernet francot, cabernet sauvignont és merlot fajtákkal foglakozik. 1996-ban a 

Foodapesten Champion-díjat kapott, a Vinitaly-n 1993-ban nagyarany, 1994-ben és 1995-ben 

bronzérmet nyert. Bruxelles-ben 1995-ben ezüst-,96-ban arany- és ezüstéremmel jutalmazták. 

Forgalmazott borai: Olaszrizling, Kékfrankos Rosé, Kékoportó, Cuvée, Cabernet Sauvignon 

Barrique. 

 1995 Thummerer Vilmos (Egri Borvidék)Szőlőtőkéi az Egri borvidéken találhatók. 

Chardonnay, leányka, királyleányka, pinot blanc, pinot gris, olaszrizling, kékfrankos, cabernet 

sauvignon, kékoportó és merlot fajtákkal foglalkozik, melyek termését Noszvajon 100 éves 

tufapincében, tökéletes klímában érlel. Forgalmazott borai: Chardonnay, Leányka, 

Királyleányka, Olaszrizling, Pinot Blanc, Pinot Gris, Cabernet Sauvignon, Bikavér. 

1996 Polgár Zoltán (Villány-Siklós Borvidék) 

1990-ben megalapította saját vállalkozását Polgár Pince Kft. néven, melynek 

szőlőterületei a villány-siklósi borvidéken találhatók, de van Szekszárdon és Tokajban is 

ültetvénye. Hárslevelű, olaszrizling, furmint, chardonnay, ottonel, muskotály, kadarka, 

kékfrankos, kékoportó, merlot és cabernet sauvignon fajtákkal foglalkozik. A Foodapesten 

'92-ben, '94-ben és '96-ban aranyérmet nyert, '94-ben Bordeaux-ból ezüstöt hozott haza. 

Forgalmazott borai: Máriagyüdi Chardonnay, Kisharsányi Olaszrizling, Villánysiklósi Cuvée, 

Villányi Cuvée Elixír, Szekszárdi Kadarka és a villányi kollekció: Aranyhárs, Hárslevelű, 

Olaszrizling, Rosé, Kékoportó, Kékfrankos, Merlot, Cabernet Sauvignon. 



 

 1997 Bock József (Villány-Siklós Borvidék) 

15 hektáros szőlőterülete Villányban található. 1992 óta számos bora kapott hazai és 

nemzetközi díjat borversenyeken. Bock Cuvée-je, Royal Cuvée-je, Kékoportója, Cabernet 

Sauvignon-ja mellett a Szent Márton nevét viselő kékoportó újbora és az oportó alapú Remete 

Cuvée-je a bort szeretők kedvence. 

 1998 Gál Tibor (Egri Borvidék) 

1989 óta Olaszország egyik legnevesebb bortermő vidékén Toscana-ban -az Ornellaia 

cégnél borászati vezető. Az Egri borvidéken megalakított G.I.A. Kft minőségi borok 

termelését és értékesítését végzi. Egri pincészete Chardonnay, Leányka, Kékfrankos, 

Cabernet, Bikavér borokat állít elő. 

1999 Kamocsay Ákos (Ászár-Neszmélyi Borvidék) 

Kamocsay Ákos munkásságát 1997-ben Angliában az "Év Borásza" elismeréssel 

jutalmazták, majd egy esztendővel később a Hilltop Neszmély 1997-es Cserszegi Fűszerese 

ugyanott 7500 borfajta közül bizonyult a legjobbnak. Az Év Bortermelőjének kedvenc itala a 

sauvignon blanc, mely gerinces, üde, bodzavirág illatú bor. 

 2000 Figula Mihály (Balatonfüred-Csopaki Borvidék) 

Szőlőterületeinek döntő többsége Balatonszőlősön, kisebb része Balatonfüreden 

található. A pince építészeti szempontból hagyománytisztelő módon, de a korszerű 

technológiai és infrastrukturális elvárásoknak megfelelően épült. Fajtaválasztékben 

meghatározó jelentőségű a borvidék legelterjedtebb fajtája az Olaszrizling. Tradicionális 

fajtaként szerepel a Szürkebarát, s kuriózumként vált ismertté a balatonszőlősi Muscat 

Ottonel, mely száraz fehér bor. A ma divatosnak számító fajtakörből megtalálható 

választékukban a Chardonnay, a Sauvignon Blanc és a Semillon, melyek mindegyike kiváló 

talajadottságú, jó fekvésű területeken található. Évente megjelennek a piacon egy-egy 

érdekesnek tűnő Cuvée borral (Olaszrizling, Sauvignon, Chardonnay, Semillon) illetve 

néhány fajta barrique érlelésű változatával. 

2001 Szepsy István (Tokaj-Hegyaljai Borvidék) 

Szepsy István 1993 óta gazdálkodik saját hegyaljai ültetvényén, amelyen helyben 

készíti az ínyencek körében is unikumnak számító borkülönlegességeit. Kizárólag a térségre 

jellemző borfajta - az aszú - készítésére koncentrál. A borkészítés minden egyes technológiai 

fázisában a minőséget előtérbe helyező borász, nedűinek titkáról egy helyütt így nyilatkozik: 

"A legjobb dűlőkben termesztett, legjobb minőségű szőlőből kell dolgozni. Még az alapbort 

adó szőlőt is szemenként kell válogatni, nem csak az aszúszemeket. Ez borzasztó 

munkaigényes és igen kis mennyiség lesz belőle. De éppen az a célom, hogy ennek a 

kevésnek a minőségére figyeljen fel a világ, tekintse ritkaságszámba menő csúcsbornak, ami 

természetesen árában is jelentkezik majd." 

 2002 Malya Ernő (Etyek-Budai Borvidék) 

Malya Ernő 1997-98 fordulóján fedezte föl a borvidék nyugati részén lévő Tök 

községben található birtokot és a hozzá tartozó pincészetet. A táj hagyományainak 



 

megfelelően fehér szőlőfajtákat kezdett termelni, a fővárostól 25 kilométerre fekvő, 110 

hektáros területen. A magas mésztartalmú, ásványi anyagokban igen gazdag talaj, a kitűnő 

fekvésű lankás terület, a környék egyedi mikroklímája és a megfelelő hőmennyiség, valamint 

az értő kezek együttes hatására illatos, üde zamatú fehér borok - Irsai Olivér, Chardonnay, 

Pinot gris (Szürkebarát), Sauvignon Blanc - kerültek ki a pincészetből. A kezdeti hazai 

szakmai sikereket, 2002-ben, egy londoni elismerés követte - Európa egyik legnagyobb 

borpiacán, Angliában a Wine Magazine, International Wine Challenge versenyén a Nyakas 

Pince 2001-es évjáratú Budai Sauvignon blanc-ját Gold Medal kitüntetéssel jutalmazta. 

2003 Árvay János (Tokaji Borvidék) 

Tokaj-hegyalján, Rátkán született 1956-ban. Családjának, a legtöbb környékbeli 

családhoz hasonlóan midig volt saját kis szőlője és pincéje. A 90-es évek közepétől saját neve 

alatt forgalomba hozott borai egyre nagyobb sikert aratnak, fokozatosan bekerülnek 

Magyarország neves borszaküzleteibe, éttermeibe, szállodáiba és külföldön (Oroszország, 

Egyesült Államok, Svédország, Olaszország) is egyre ismertebbé válnak. Munkáját olyan 

sikerek fémjelzik, mint az 1993-as 6 puttonyos aszú, amely valóságos diadalutat jár be a 

világban: a Bordeaux-i Vinexpo aranyérme után elnyeri az 1999-es New York Wine 

Experience Chritics Choice Award-ját is. 2000 tavaszától kizárólag saját vállalkozását, az 

Árvay Pincészetet irányítja. Célja- amelyhez immár a tokaji bor ügye iránt elkötelezett társat 

is talált- változatlanul Hegyalja rendkívüli adottságainak megismerése és megismertetése, a 

szőlőtermesztés és a borminőség színvonalának emelése és a tokaji bor hírnevének öregbítése. 

Árvay János a Magyar Bor Akadémia és a Pannon Bormíves Céh tagja, akit borásztársai és a 

Hegyközség tajgai 2000-ben az Év Tokaj-hegyaljai borászának választottak, majd megkapta a 

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. 2003-ban kitüntették a Magyarok Európáért díjjal, 

illetve elnyerte az Év bortermelője, 2003 címet. 

 2004 Takler Ferenc (Szekszárdi Borvidék) 

Takler Ferenc és fiai hosszú ideje keményen dolgoznak és egyenletesen jó borokat 

termelnek. A birtok közepes méretű, melyet Takler Ferenc és két fia, András és Ferenc, 

egyszóval a "Takler-Trió" vezet. Kizárólag vörösborokat készítenek, melyekben szépen 

ötvöződik a modern technológia és a nagy, 500 l-es ászokhordók használata. A barrique 

alkalmazása kissé háttérbe szorul. Szortimentjük meglehetősen széles: a legfontosabb fajták a 

Kékfrankos, a Kadarka, a Cabernet franc és a Merlot. Ezeket egészítik ki a cuvée-borok, 

köztük a kékfrankos alapú Trió és a csodálatosan szép és elegáns Bikavér. A Primariusról, 

erről a rendkívül testes és gazdag Merlotról pedig ódákat zengtek a szakírók. A Takler Pince 

sikereit mi sem bizonyítja jobban, hogy boraik már régóta szerepelnek több neves New York-i 

étterem borlapján is. 

2005 Vincze Béla (Egri Borvidék) 

Vincze Béla többéves nagyüzemi borászkodás és tapasztalat-szerzés után, 1994-ben 

alapította meg saját családi pincészetét. A borászat rendelkezik a modern szőlő-

feldolgozáshoz és borkészítéshez szükséges minden eszközzel. Mindemellett a pincészet nagy 

hangsúlyt fektet az egri hagyományok követésére, a hosszú és türelmes tölgyfahordós 

érlelésre. 

A magas színvonalú borkészítést már az első, 1994-es évjárat borai is bizonyítják. Vincze 

Béla Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon borait az 1997-es bordeaux-i, "Challenge 

International du Vin" megmérettetésen a nemzetközi zsűri arany- és bronzérmekkel 



 

jutalmazta. Néhány évvel később a birtok 2000-es Cabernet Franc-ja a szép sikert 

megismételte (Challenge International du Vin, 2002, aranyérem), és az Országos 

Borversenyen Champion díjban részesült. Az említett elismerések mellett számos hazai és 

nemzetközi díj igazolja a borász törekvéseit. 

2006 Garamvári Vencel (Balatonboglári Borvidék) 

A Garamvári Szőlőbirtok családi vállalkozás, amely a családfő, Garamvári Vencel 

borászmérnöki képzettségén és több évtizedes borászati tapasztalatain nyugszik. Szép, illatos 

fehérboraik, gyümölcsös, lágy fűszeres vörösboraik a nyári napsütés melegét összegyűjtve, a 

Balaton lágy simogatását megőrizve születnek a déli parton. Tradicionális metodussal, 

palackban érlelt pezsgőiket finom savtartalom, pikánsan kesernyés ízvilág és magas 

szénsavtartalom jellemzi. A Mozart-évfordulóra készült újdonságuk a Don Giovanni. 

2007 Frittmann János (Kunsági Borvidék) 

A kunsági borvidékről érkezett termelő eddig ötször került be azok közé, akik a legtöbb 

szavazatot kapták a szakmától, de most először nyerte el a megtisztelő címet. Az utóbbi 

időszakban sok tehetséges fiatal munkájának is köszönhető, hogy egyre több díjnyertes bort 

ad ez a környék is. Frittmann János szerint az idei év szélsőséges időjárása miatt sokkal 

inkább borásznak kellett lenni, mint korábban. Ha valaki tavaly nem rontott el valamit, akkor 

nagy baj nem történhetett, szinte maguktól is jók lettek a borok. Ebben az esztendőben viszont 

nagyon komoly figyelmet igényelt a szüreti időpontok kiválasztása, a szüret és a mustkezelés. 

Az Év borásza szerint a kunsági borvidéken a fehér és a rosé borokon már látszik, hogy 

nagyon szépek. 

2008 Konyári János (Balatonboglári borvidék) 

Konyári János 1974-ben diplomázott a Kertészeti Egyetemen, majd 1990-ig a 

Balatonboglári Állami Gazdaságban dolgozott különböző beosztásokban. Németországban, 

Ausztráliában és Dél Afrikában szerzett külföldi szakmai tapasztalatokat, majd mint az ÁG 

főborásza vált meg a cégtől és magánvállalkozásba kezdett. Magyarországon az elsők között 

alkalmazta a barrique hordós érlelést és először még az 1990-es évek elején jelent meg saját 

palackozott boraival a piacon. Fia, Dániel szintén borász, s vele együtt 30 hektáron 

gazdálkodnak balatonlellei borászatukban és rendre sikereket érnek el a borversenyeken. A 

drága csúcsborok mellett a hétköznapokra készült boraik is megbízható, magas színvonalat 

képviselnek. 

 2009 Dr. Lőrincz György (Egri Borvidék) 

Lőrincz György 1991-ben végzett tartósítóipari mérnökként a Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetemen. Ph.D. képzés keretén belül borászként végzett az egyetem 

Borászati Tanszékén, majd megszerezte a kémia tudományok Ph.D. fokozatát is. Szakmai 

tevékenységét az Egervinnél kezdte, majd az Ital Kft.-nél volt műszakvezető. Később az 

Egervin Borgazdaság Rt.-nél technológiai és gyártmányfejlesztési vezetőként dolgozott. 2002 

óta a családi St. Andrea Kft. ügyvezetője. Többek között megválasztották Lengyelországban 

az Év Emberének, 2007-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét, 

megválasztották a Borászok Borászának, és az Év Egri Borászának is. 

  

  



 

2010 Légli Ottó (Balatonboglári Borvidék) 

A borásznak többéves kimagasló szakmai teljesítménye miatt ítélték oda az elismerést. 

Légli Ottó borászata két évtizede működik, azóta folytat „örömborászkodást” gazdaságában. 

Egy jó évben mintegy 150 ezer palack, azaz mintegy ezer hektoliter bort állítanak elő, amivel 

évente 60-80 millió forint körüli árbevételt érnek el. Légli Ottó immár 20 éve dolgozik 

önállóan Balatonbogláron, és az évtized elején végrehajtott új telepítések révén négy olyan 

dűlőválogatott borral rendelkezik - "Gesztenyés" Riesling, "Banyászó" Olaszrizling, 

"Landord" Chardonnay és "János-hegy" Sauvignon Blanc -, amelyek mindegyike a legjobb 

magyar fehérek szűk élmezőnyébe tartozik. A borokat elsősorban belföldön értékesítik.   

9.4  TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS TERVEZÉSE 

 Előzetes egyeztetés után egri pincék meglátogatása (Szépasszonyvölgy, István pince 

és Nemzeti Bormúzeum, Gál Tibor Pincészet, Egervin, St. Andrea Szőlőbirtok, Thummerer 

Pincészet) 

Látogatás Tokaj–hegyaljára (Disznókő, Sárospatak, Sátoraljaújhely) 

Borkóstolás a Palóc úton (Eger, Mátraderecske, Gyöngyöspata, Nagyréde)  



 

10. ÖSSZEGZÉS 

A nemzetközi trendeknek megfelelően  a régióban megnövekedett a  kulturális  utak 

kategóriájába tartozó fejlesztések száma. A helyi kulturális örökség „megszerkesztése” nagy 

hozzáértést igénylő felelősségteljes feladat. Beletartozik a helyi kultúra elemeinek 

számbavétele, leírása, értékelése. 

Hazánk gazdaságpolitikai stratégiájában kiemelt szerep jut a turizmus fejlesztésének, a 

legsúlyosabb helyzetű megyék fellendítésének, valamint az elmaradott térségek 

felzárkóztatásának.  Az Unió támogatási stratégiájában kiemelt elem a vidék- és 

területfejlesztés, a gazdasági-szociális kohézió erősítése, a vidéken élők életszínvonalának 

növelése, a gazdálkodók alternatív jövedelemszerzési lehetőségeinek megteremtése. 

Mindezen folyamatok országszerte, de különösen az elmaradott, hátrányos helyzetű régiókban 

magukban hordozzák a vidéken élők turisztikai tevékenységi körökben, falusi- és/vagy agro-

turizmusban. való egzisztenciális elhelyezkedésének nehézségeit. 

A Statisztikai Hivatal adatai szerint 2009. január-augusztusban a kereskedelmi 

szálláshelyeken 4,9 millió vendég összesen 13,3 millió vendégéjszakát töltött el. Az átlagos 

tartózkodási idő 2,7 éjszaka volt. Az előzetes adatok alapján a vendégek száma 8,4%-kal, a 

vendégéjszakák száma 8,7%-kal csökkent 2008 azonos időszakához képest.   

Összességében valamennyi régióban csökkent a vendégéjszakák száma. Észak-

Magyarországon 7,8%-os volt a visszaesés. A Nyugat-Dunántúlon a külföldi vendégforgalom 

azonban növekedést mutatott (0,6%-kal), a Közép-Dunántúlon pedig a belföldi 

vendégéjszakák száma nőtt 3,3%-kal. Közép-Dunántúlon a vendégek számát tekintve is 

pozitívan alakultak az eredmények: a külföldi vendégek száma 2,1%-kal, a belföldieké 3,1%-

kal emelkedett, így az összes vendég vonatkozásában is 2,7%-os növekedés volt 

tapasztalható. Szintén emelkedés jellemezte a Tisza-tó vendégforgalmát, mind a külföldi 

(+1,9%), mind a belföldi (+1,2%) vendégek száma emelkedett az előző év azonos 

időszakához képest. (MT Zrt.2009) 

 A borturizmus a vidékfejlesztés, a falusi térségek turizmusfejlesztésének egyik 

lehetséges módszere, ami nagyban hozzájárul a borvidékek életminőségének javulásához. 

A borturizmus feltétele, az alapinfrastruktúra elengedhetetlen tényezőinek biztosítása. 

Fontos a közlekedés, a közmű és a kommunikáció. A látogatók kényelmi szempontokat is 

figyelembe vesznek a helyszín kiválasztásakor. Problémát jelent, ha autóval vagy autóbusszal 

nem lehet megközelíteni a szőlő ültetvényt, mert akkor a borúthoz való kapcsolódásra kevés 

az esély.  

A látogatók tájékozódnak a borvidékről, mielőtt odautaznak. Az Év Bortermelője cím   

néhány szőlősgazdát országosan ismertté tett, a borkedvelőknek nem kell elmagyarázni, miért 

jó az adott névvel fémjelzett pincészet. A média is segíti a népszerűvé válást. A borászok 

rendszeresen szerepelnek a televízió és rádió különböző csatornáin. 

A borturizmus egyik legattraktívabb és egyben legaktívabb bekapcsolódást lehetővé 

tevő vonzereje a szüret. Ez a tevékenység a falusi turizmusban is megjelenhet, de az önálló 

értékesítése is kívánatos. Természetesen a vendégek szüreti bevonása elsősorban szabadidős, 

mintsem valódi termelési érdekeket szolgál, nagyobb birtokokon már megengedhető, hogy 

néhány sort a folklór kedvéért az érdeklődő turisták számára meghagyjanak. 

A belföldi idegenforgalom egyik legjobban fejlődő ágazata a borturizmus. Az utóbbi 

években számos lehetőség nyílt a bor és a borfogyasztással összekapcsolható gasztronómiai és 

kulturális élmények iránt érdeklődőknek, hogy megismerhessék egy adott tájegységre 



 

jellemző borfajtákat. A gazdasági válság belföldi turizmusra gyakorolt hatása alapján ez a 

fejlődés még dinamikusabb lehet.   

Az Észak-magyarországi régió súlyos válsághelyzetben volt az elmúlt évtizedekben, 

amelyből a kiutat a gazdasági szerkezet átalakítása jelenti.  

A kereskedelmi és iparkamarák rendszeresen értékelik a gazdaság helyzetét, és 

javaslatokat tesznek a fenntartható fejlődés érdekében. 

A gazdasági válság érezteti hatását a gazdaság minden szintjén, így a turizmus 

területén is. A régióban, a Tourinform adatai alapján,  a teljes nyári szezonban kevesebb 

érdeklődő fordult meg az irodákban,de pl. júniusban Salgótarjánban és Gyöngyösön, júliusban 

Egerben nőtt a látogatók száma. 

A régióban a fenntarthatóság érdekében további szolgáltatói infrastruktúra fejlesztése 

várható. A régió megyéinek, településeinek közös ajánlatokkal, együttműködve kell a piacon 

megjelenni.  (GtM, 2009) 

Az UNESCO és az Európai Bizottság a lokális, a regionális, a kisebbségi kultúrák 

fennmaradását hangsúlyozza a világ kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében. Hitet 

tesznek a hagyományos szellemi kultúra védelme mellett. Minden emberi közösségnek joga 

van saját kultúrájának művelésére.(Európai Folklór Intézet, 2005) 



 

11. IRODALOM: 

Az Európai Unió borpiaci reformja; Támogatási lehetőségek a szőlő-bor ágazatban 

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1393 

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. In:Turizmus bulletin,2006/3 

A turizmus mint kulturális rendszer,(1998) Szerkesztette Fejős Zoltán. Tanulmányok 

Budapest, Néprajzi Múzeum,  

 Balassa Iván.(1991): Tokaj-hegyalja szőlője és bora Történeti-néprajzi tanulmány, 

Tokaj 

BENYÁK Ferenc -  BENYÁK Zoltán(2003) A bor mint nemzeti jelkép, Hermész Kör, 

Budapest  

 BODNÁR László Dr. (2002): Barangolás az Egri és a Mátraaljai Borvidéken, Bodnár 

és Tsa Geográfus Bt.  

BODNÁR László Dr. (2003): Európán túli borutak és borvidékek. Bodnár és Társa 

Geográfus Bt. Kentaur nyomda, Debrecen 

Borbarátok 7x7 49 birtokleírás,Szerkesztette Alkonyi László,Aduprint Kiadó 

Borpiac,(2005) Szerkesztette Hajdú Istvánné.  Mezőgazda Kiadó, Budapest 

CASAMAYOR, P.(2004) A borkóstolás. GABO Könyvkiadó 

CEY-BERT Róbert Gyula (2001)Magyar borok és ételek harmonizációja, Paginarum 

Kiadó 

Cey- Bert Róbert Gyula Dr.(2001): Tokaji Borgasztronómia, Paginarum Kiadó 

CSÁVOSSY György (2006) Magyarán a borról, Mezőgazda 

Dann, Graham - Nash, D. - Pearce, P. (1988): Methodology in Tourism Research. 

Annals of Tourism Research 15, 1, 1-28.  

DLUSZTUS Imre (2004) Magyar borászok Gál Tibor, Alexandra, Pécs 

Európai Folklór Intézet (2005) Kultúra és modernizáció. A kulturális örökség fölmérése, 

ápolása és védelme a helyi közösségekben.  

European Travel Commission www.etc-corporate.org   

http://www.folkline.hu /kultura/navig.html  (2006.11.30) 

 FORMAN Balázs:Borturizmus és  a  vidékfejlesztés, A falu, 2009.02.14. 

GAÁL Béla Dr.- PÁRDÁNYI Miklós (2006) Bormarketing. A magyar borok 

marketingje. Alfadat-Press Kft. Tatabánya 

GRABURN N. H. H. (1983): The Anthropology of Tourism; Annals of Tourism 

Research,. Volume 10., No. 1., 9-3. p.   

Helyeink, tárgyaink, képeink, A turizmus társadalomtudományos vizsgálata, 

(2003)Tanulmányok, Szerkesztette: Fejős Zoltán- Szíjártó Zsolt, Néprajzi Múzeum, Budapest,  

KALOCSAI Csilla (1998): Örökség, turizmus és a világfalu. In: A turizmus mint 

kulturális rendszer. Szerkesztette Fejős Zoltán. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum, Budapest 

KOVÁCS Antal (2001) Pár kérdés a borról. D&B Group, Budapest  

Kozma Pál(1995) A szőlő-és borkultúra története Magyarországon Mezőgazda Kiadó, 

Bp.,  

LENGYEL Ágnes- LIMBACHER Gábor: (1997) Népi vallásosság a palócföldön. 

Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága, Balassagyarmat 

LENGYEL Márton (1992) A turizmus általános elmélete. Viva Kft. Budapest 

  Magyar Turizmus Rt. - Szonda Ipsos 1998: A lakosság utazási szokásai. Turizmus 

Bulletin 2.1.pp.19-22.  

 

MAROSI S. – SOMOGYI S.(1990) Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA 

FKI. Budapest 



 

MICHALKÓ G. 2003: A fenntartható fejlődés ökoturisztikai aspektusai 

Magyarországon. Turizmus Bulletin 2003/4   

MICHALKÓ G.- Vízi István . A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata. In: 

Turizmus bulletin X. évfolyam Különszám 

Összefoglaló tájékoztató a Palóc út 2005. évi tevékenységéről, működéséről, 

eredményeiről.(2005) (Szerk. Kiss János) Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi  

Pap Miklós (1985) A tokaji, Gondolat ,Budapest  

 PUCZKÓ László- RÁTZ Tamara (2000) Az attrakciótól az élményig. A 

látogatómenedzsment módszerei. Geomédia Szakkönyvek, Budapest.  

PUCZKÓ László-  RÁTZ Tamara (1999) A turizmus hatásai. Aula, 1999 
RÁTZ Tamara - PUCZKÓ László Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában avagy kulturális 

utak a turizmusban. In: Turizmus bulletin VI. évfolyam 3.szám 

 SAHIN_TÓTH Gyula Dr. (2002) Élelmiszer-áruismeret II. KIT Továbbképző Kft. 

 SARKADI E.-SZABÓ G.- URBÁN A.(2000) Borturizmus szervezők kézikönyve I. 

Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs 

SILBERGH D. et al. (1994): A Strategy for Theme Trails. In Fladmark, J.M. (ed): 

Cultural Tourism. The Robert Gordon University, Aberdeen, pp.123-146 

SZABÓ Géza (1996) Tematikus kínálatok a vidéki turizmus fejlesztésében. In: Csapó 

T.-Szabó G. szerk. :A falusi turizmus mint a vidéki térségek megújításának edgyik esélye. 

velem, 1996. május 23-24.FTOSZ-MTA RKK, Szombathely 

SZABÓ Géza (2000) A villány-siklósi borút mint tematikus út, In: PUCZKÓ László- 

RÁTZ Tamara (2000) Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment módszerei. 

Geomédia Szakkönyvek, Budapest. 

 TASCHNER Tamás (2005) Javaslat a Soproni Borút Egyesület minősítési 

rendszerének kialakítására 

TÓTHNÉ IGÓ Zsuzsanna (2007) A tematikus utak hatása az Észak- magyarországi 

régió turizmusára In: Acta Oeconomica, Regionális versenyképesség, társadalmi felelősség, 

Nemzetközi tudományos konferencia, Eszterházy Károly Főiskola Tudományos 

Közleményei, Új Sorozat, XXXIV. Kötet, Eger ISSN: 1787-6559  

Turizmus és kommunikáció, Tanulmányok,(2000) Szerkesztette: Fejős Zoltán- Szíjártó 

Zsolt Néprajzi Múzeum- PTE Kommunikációs tanszék, Budapest-Pécs  

Ulin, Robert C.: Hagyományalkotás és reprezentáció mint kulturális tőke. A délnyugat-

francia borászat története, replika, társadalomtudományi folyóirat 29. szám 

Villány-Siklós Borút minősítési rendszere (1996) JPTE-TTK, Pécs 

Zalai Borút minősítési rendszere, 2006 

 

www.itthon.hu 

 http://www.wineroads.eu/hirek/1361/BORLAP_A_BOR_EVEBEN,_EGERBEN 

http://www.origo.hu/utazas/20091112-pozitiv-turisztikai-merlegevel-kivetel-

magyarorszag.html 

http://www.origo.hu/utazas/20090904-borturizmus-borvidekek-boraszat-etyek-mor-

kunsagi-borvidek.html 

http://www.origo.hu/utazas/20090721-borturizmus-europai-utazas-franciaorszag-

spanyolorszag-portugalia.html 

http://www.itthon.hu/
http://www.wineroads.eu/hirek/1361/BORLAP_A_BOR_EVEBEN,_EGERBEN
http://www.origo.hu/utazas/20091112-pozitiv-turisztikai-merlegevel-kivetel-magyarorszag.html
http://www.origo.hu/utazas/20091112-pozitiv-turisztikai-merlegevel-kivetel-magyarorszag.html
http://www.origo.hu/utazas/20090904-borturizmus-borvidekek-boraszat-etyek-mor-kunsagi-borvidek.html
http://www.origo.hu/utazas/20090904-borturizmus-borvidekek-boraszat-etyek-mor-kunsagi-borvidek.html
http://www.origo.hu/utazas/20090721-borturizmus-europai-utazas-franciaorszag-spanyolorszag-portugalia.html
http://www.origo.hu/utazas/20090721-borturizmus-europai-utazas-franciaorszag-spanyolorszag-portugalia.html


 

http://www.egriborut.hu 

http://www.wineroads.eu/hirek/1364/TOKAJI_BORAINK_SIKERE_A_VILAG_NEM

ES_EDES-_ES_LIKOR_BORAINAK_TALALKOZOJAN 

http://www.agrarhaszon.hu/product/643/ 

http://gentleman.hu/top100  

http://www.deluxe.hu/cikk/20050223/megallithatatlannak_tunik_az_amerikai_bor_elore

torese 

Borfogyasztási szokások Magyarországon 

http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2008/01/20080131212922916000000

830.html 

http://boraszportal.hu/hirszuret/20080107/rajtol_a_borut-minosites 

http://www.egriborut.hu/
http://www.wineroads.eu/hirek/1364/TOKAJI_BORAINK_SIKERE_A_VILAG_NEMES_EDES-_ES_LIKOR_BORAINAK_TALALKOZOJAN
http://www.wineroads.eu/hirek/1364/TOKAJI_BORAINK_SIKERE_A_VILAG_NEMES_EDES-_ES_LIKOR_BORAINAK_TALALKOZOJAN
http://www.agrarhaszon.hu/product/643/
http://gentleman.hu/top100
http://www.deluxe.hu/cikk/20050223/megallithatatlannak_tunik_az_amerikai_bor_eloretorese
http://www.deluxe.hu/cikk/20050223/megallithatatlannak_tunik_az_amerikai_bor_eloretorese
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2008/01/20080131212922916000000830.html
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2008/01/20080131212922916000000830.html
http://boraszportal.hu/hirszuret/20080107/rajtol_a_borut-minosites

