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Kedves Olvasó!

Vajon akad-e köztünk olyan, aki nem aggó-

dik a ma gyar bor jövôje miatt? Vagy akinek 

nincs egy mesésen szép története a gyön gyö-

 zô ne dû rôl, az ital szelíd vagy éppen szilaj 

ter mé szetérôl? Megôrizhetjük-e kedvenc faj-

táin kat, vihetjük-e magunkkal tovább nem-

ze ti ha gyo má nyunk szerves részét ké pe zô 

év szá za dos borkultúránkat? Másrészt mi 

lesz azzal a szôlôt metszô, permete zô és szü-

ret elôtt a borús eget aggódva mérege tô ter-

melôvel, aki a nagyapjától, az apjától ta nul-

ta a szô lô mû ve lés fortélyait? Ezernyi kér dés, 

amelyre úgy kaphatjuk meg a vá laszt, ha 

meg is mer jük az Európai Unió bor rend tar tá-

sát, s fel mér jük, milyen szerep jut hat ne künk 

ebben a színes forgatagban. Azért is kell tisz-

tán látnunk, mert hallatla nul erôs piac ra 

igyek szünk, s boraink csak ak kor tud ják föl-

ven ni a versenyt a méltán vi lág hí rû fran cia és 

olasz termékekkel, vagy éppen a ten ge ren tú-

li borokkal, ha a mi nô sé gi ki hí vás nak is meg 

tudnak fe lel ni. A faj ták he lyes meg vá lasz tá-

sá val, a szô lô te rü le tek új ra te le pí té sé vel, a 

ter mesz tés tech no ló gia javításával és minde-

nek elôtt olyan mar ke ting tech ni kák kal lehet 

a ma gyar bor út ját egyengetni, amelyek el sa-

já tí tá sá ra a jö vô ben nagy szükségünk lesz. 

Mind nyá jan azon fá ra dozunk, hogy a zama-

tos ma gyar bor fé nyes kar riert fusson be az 

Eu ró pai Unió ban. 
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1.  Terület, termelés

Az Európai Unió a világ vezetô borgaz dál ko-

dó ja, amely átlagosan mind a világ termelé-

sének, mind a fogyasztásának 60 százalékát 

adja. Az EU egyaránt elsô a borkivitelben és 

a borbehozatalban.

Az uniónak a világ bortermelésében ját-

szott szerepét (2001/2002-es adatok alap-

ján) az 1. ábrán szemléltetjük.

Az EU szôlôtermô területe ma 3,5 mil-

lió hek tár (25 évvel ezelôtt 4,5 millió hek-

tár volt). A hektáronkénti termésmennyi ség 

or szá gon ként eltérô, közösségi szinten hoz-

zá ve tô leg 50 hektoliter/hektár. Az elmúlt öt 

év átlagos termésmennyisége 175 millió hek-

to li ter (ez 25 éve 210 millió hektoli ter volt), 

amely azonban az évjárat függvé nyé ben erô-

sen ingadozik. A 2002/2003-as bor piaci 

év ben a ter més az elôzetes becslé sek szerint 

158,5 mil lió hektoliter körül ala kul: a vissza-

esést elsô sor ban a szüreti idô szak ked ve zôt-

len idô járási viszonyaival magyarázzák.

Az 1. táblázat néhány, az unió szôlészeté-

re és borászatára vonatkozó, az utób-

bi öt év re jellemzô mutatót foglal össze. 

A 2. táblá zat a hazai adatokat tartalmaz-

za. (A KSH 2001-ben végzett országos fel-

mérése sze rint Magyarország szôlôterülete 

hoz závetôleg 93 ezer hektár.) A két táblá-

zat ból kitûnik, hogy Magyarország az EU 

szô lô területének, illetve bortermelésének 

meg közelítôleg 3, illetve 2–3 százalékát 

adja.

I.  Az Európai Unió borpiaci helyzete

Egyéb  15%

Közép-Kelet-Európa  5%

Chile  2%

Dél-Afrika  2%

Ausztrália  3%

Argentína  4%

USA  8%

EU  61%

1. ábra. Az unió részesedése a világ bortermelésébôl

Forrás: Európai Bizottság
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2.  A borpiaci 
rendtartás szerepe

az uniós költségvetésben

A szôlô- és borágazat az unió mezôgazdasá-

gi költ ség vetésébôl 2–3 százalékkal része-

se dik. Az egyes kiadások arányát (a 2000/

2001-es év ben) a 2. ábra mutatja.

A borpiaci rendtartással kapcsolatos kia-

dá sok idôbeli alakulását a 3. táblázat szem-

lél te ti. 

A 3. táblázatból kitûnik, hogy a lepárlás-

ra – és az alkohol értékesítésére – fordított 

összeg évrôl évre, a borterméstôl függôen 

vál to zik, a kivágási támogatás jelentôsége 

csökken, s számottevô (a jövôben várhatóan 

növekvô) arányt képvisel a 2000/2001-es 

borpiaci évben bevezetett szerkezet-átalakí-

tási támogatás.

3.  Borpiaci helyzet 
napjainkban

Az EU – az 1999-ben elfogadott borpiaci 

re form ellenére – továbbra is borfelesleggel 

küzd. Ennek oka – többek között – a kö vet-

ke  zôk ben keresendô:

• a GATT/WTO uruguayi fordulóját követô 

piacnyitás nyomán a korábbinál sokkal 

több tengerentúli bor érkezik az unióba, 

miközben az export nem növekszik;

• a fogyasztás az utóbbi 25 évben folyama-

to san csökken; a minôségi borok fogyasz-

tá sa némi növekedést mutat, de ez nem 

tudja kompenzálni az asztali bor fogyasz-

tá sá nak jelentôs visszaesését.

Bár a 2002-es szüret viszonylag kis termé sé-

vel se gí ti a borpiaci egyensúly helyrebillenését, 

az EU szôlészetét és borászatát még min dig 

1. táblázat. Az Európai Unió szôlészete és borászata

1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001

Szôlôterület (millió ha) 3,394 3,391 3,490 3,552 3,551

Termelés (millió hl) 174,205 163,779 167,303 186,583 182,088

Ebbôl bortermelés 169,323 157,777 162,562 179,117 176,006

Forrás: Európai Bizottság

2. táblázat.  Magyarország szôlészete és borászata

1996 1997 1998 1999 2000

Szôlôterület (1000 ha) 131 131 130 127 106

Szôlôtermés (1000 t) 665 717 720 570 684

Bortermés (1000 hl) 4188 4472 4334 3339 4299

Forrás: KSH
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struk tu rá lis gondok jellemzik, amelyek új meg-

ol dá sok keresését teszik szüksé ges sé. Ilyen 

lehet min den olyan eszköz, amely támo gat ja 

az új kezdeményezések ér vé nye sü lé sét, az ága-

zat jö ve del me zô sé gé nek és az eu ró pai bo rok 

versenyképességének növelését, pél dá ul új ter-

me lé si módszerek, új ter mé kek, új mar ke ting-

le he tô sé gek be ve ze té sé  nek se gít sé gé vel.

Szerkezetátalakítás  33%

Kivágási támogatás  1%

A mustfelhasználás támogatása  13%

Az alkohol értékesítése  16%

Lepárlás  30%

Magántárolási támogatás  4%

Export-visszatérítés  3%

2. ábra. Az unió mezôgazdasági költségvetésébôl a szôlô- és borágazatra jutó kiadások megoszlása

Forrás: Európai Bizottság

3. táblázat. A borpiaci rendtartással kapcsolatos kiadások (millió euró)

1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001

Export-visszatérítés 59,7 41,0 35,0 35,0 35,0

Magántárolási támogatás 49,1 54,9 51,0 50,0 50,0

Lepárlás 291,3 312,8 271,0 280,0 338,0

Az alkohol értékesítése 225,4 219,2 137,0 152,0 182,0

A mustfelhasználás támogatása 166,4 132,6 147,0 158,0 145,0

Kivágási támogatás 242,1 15,1 20,0 12,0 14,0

Szerkezetátalakítás – – – – 380,0

Összes kiadás 1030,4 774,6 661,0 686,0 1143

Forrás: Európai Bizottság
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1.  Általános
tudnivalók

A borpiaci rendtartás mûködését irányító 

fontosabb rendeletek a következôk:

• 1493/1999 EK rendelet a borpiac közös 

szervezésérôl (alaprendelet);

• az alaprendelet végrehajtási rendeletei:

› 1227/2000 EK rendelet a termelési 

po ten ciál ról;

› 1607/2000 EK rendelet a meghatáro-

zott termôhelyrôl származó minôségi 

bo rok ról;

› 1622/2000 EK rendelet a borászati 

el já rá sok ról és kezelésekrôl;

› 1623/2000 EK rendelet a piaci mecha-

niz musokról;

› 2729/2000 EK rendelet a borászati 

ellenôrzésrôl;

› 883/2001 EK rendelet a harmadik 

országokkal való kereskedelemrôl;

› 884/2001 EK rendelet a kísérô doku-

mentumról és a pincekönyvrôl;

› 1282/2001 EK rendelet a termelési és 

készletjelentésekrôl, a piaci helyzetre 

vonatkozó adatok gyûjtésérôl;

› 753/2002 EK rendelet a borok jelölé-

sé rôl és kiszerelésérôl.

A borpiaci rendtartás a következô termé kek-

re vo nat kozik: szôlôlé, szôlômust, friss szô-

lô bôl ké szült bor (ide értve a szeszezett bort 

is), cse me ge szô lô tôl eltérô friss szôlô (a cse-

me ge szô lô a zöldség-gyümölcs rend tar tás-

hoz tarozik), borecet, törkölybor, borseprô 

és szôlôtörköly.

E terméklistán belül a borpiaci rendtartás 

világosan megkülönbözteti a meghatá ro zott 

termôhelyrôl származó minôségi bort (rö vi-

den: m. t. minôségi bor) és az asz ta li bort. 

A minôségi borokkal a 7. pont ban részle-

tesebben foglalkozunk. Az asztali bo rok ra 

– amelyek az unió bortermelésének hoz zá-

ve tô leg 40 százalékát adják – vonatkoz nak 

a bor piaci rendtartás legfon to sabb elôírásai. 

A fontosabb termékek rész le tes meghatáro-

zását az 1. melléklet tartal maz za.

Amikor a hatvanas években kialakították 

a bor piaci rendtartást, a célok ugyanazok vol-

tak, mint ame lyek a Közös Agrárpoliti ka által 

sza bá lyo zott minden termékre vonat koz nak, 

s amelyeket a Római Szerzôdés 39. cik ké ben 

fogalmaztak meg. Ezek a következôk:

• a mezôgazdaság termelékenységének nö ve-

lé se a technikai fejlôdés elôsegítésé vel, a me zô-

gaz da sá gi termelés ésszerû fej lesz té sé vel és a 

for rások legkedvezôbb ki hasz ná lá sá val;

II.  Az Európai Unió szôlészeti 
és borászati szabályozása
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• a mezôgazdaságból élô emberek tisztessé-

ges meg él hetésének biztosítása, személyes 

jö ve del mük növelése;

• a piacok stabilizálása;

• a lakosság élelmiszerellátásának biztosí-

tása;

• a fogyasztók számára méltányos élel mi-

szer árak biztosítása.

A rendtartások kialakítása idején a terme-

lôk méltányos jövedelmének biztosítása volt 

a leg fon to sabb cél, s ennek eredményeként 

messze menôen védô jellegû (protekcionis-

ta) szabályozás jött létre. A hetvenes évek 

kö ze pé tôl azonban a termékfeleslegek és az 

ez zel kap cso la tos magas költségvetési kia-

dá sok már veszélyeztették a kitûzött cé lok 

elé ré sét. A változó körülmények ha tot tak a 

borpiaci rendtartásra, amelynek sa rok kö ve 

az ár tá mo ga tá si (intervenci ós) mechaniz-

mus, össze kap csol va bizo nyos (a 2.4. és a 

2.5. pont ban is mer te tett) szerkezeti támo-

ga tá sok kal. Ezeket az elemeket úgy mó do-

sí tot ták, hogy pél dá ul a lepárlási intézkedé-

sek be ve ze té sé vel és az új szôlôtelepítések 

ti lal má val meg pró bál tak jobb egyensúlyt 

ki ala kí ta ni a ter me lés és a felhasználás 

között.

A borágazat piaci éve augusztus 1-jétôl a 

kö vet kezô év július 31-ig tart.

Az unió a tagállami és a közösségi szô lé-

sze ti-borászati elôírások betartásának el le n-

ôr zését a tagállamokra bízta. Az ellenôrzés 

mód já ra csak alapelveket állapított meg, s 

az in tézményi szervezetre vonatkozóan sem 

fo gal ma zott meg konkrét elôírásokat. Mind-

ez a tagállamok feladata. A hangsúly az elô-

írá sok betartásán van. 

2.  A szôlôterület 
nyilvántartása és korlátozása

2.1.  Szôlôültetvény-kataszter, 
a szôlôterület statisztikai felmérése, 

nyilvántartások, jelentések

A közös piacszervezés céljából a szôlôter-

mesz tô tagállamok kötelesek pontos, nap ra-

kész nyil ván tartást (szôlôkatasztert) ve zet ni, 

amely az ültetvény használójára, a szô lô te rü-

let re és a termelésre vonatkozó ada to kat tar-

tal maz za.

A termôterület felmérésére tízévente min-

den árutermô szôlôültetvényrôl statiszti kai 

alap felmérést kell végezni, ennek tartal maz-

nia kell az ültetvényekben található fajták 

nevét és a tôkék korát. Az alapfelmérés vagy 

a teljes terület felmérésével, vagy mintavétel 

alapján készíthetô el (amennyiben az Európai 

Bizottság a mintavételi eljárást jóváhagyja). 

A változások nyomon követése érdekében az 

alap fel mé rést évente idôközi felmérések egé-

szí tik ki. A tagállamok a statisztikai alap-, 

il let ve idô kö zi felmérés eredményeként szol-

gál ta tan dó adatokat kataszteri nyilvántartá-

suk alapján is közölhetik.
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A termelôknek is nyilvántartást (pin ce köny-

vet) kell vezetniük, s szôlôtermé sü ket, must- 

és bor ter mé sü ket, valamint bor kész le tü ket 

rend sze res idô közönként jelenteniük kell a 

kor mány zat nak, amely azokat össze sít ve 

el jut tat ja Brüsszel be az Európai Bizottság-

hoz. A tag ál la mok nak ezenfelül kéthetente 

meg kell kül de ni ük a piacukon jellemzô aszta-

li bor-ára kat is a Bizottság számára.

2.2.  Szôlôfajták

A piacon jól értékesíthetô, jó minôségû 

bo rok ké szí té se érdekében a Közösségben 

a szô lô faj tá kat közigazgatási egységenként 

aján lott, en ge dé lye zett és ideiglenesen en ge-

dé lye zett ka te gó ri ák ba sorolják. A termesz-

tés re ideig le nesen engedélyezett fajták 

ter mé sé bôl ké szít hetô ugyan bor, de nem 

te le pít he tôk, míg az osz tály ba nem sorolt 

faj ták ter mesz tés ben tar tá sa sem engedélye-

zett. A faj ták osz tá lyo zá sá nak termelô-

kö ze li vé té te le ér de ké ben a faj ta besorolás 

tag ál la mi hatáskör ben van: a faj ta használati 

lis tá kat a tag ál la mok ál lít ják össze, és arról 

tájé koz tat ják az Eu ró pai Bi zott sá got.

2.3.  Új szôlôültetvények 
telepítésének tilalma

Új borszôlôtermô-ültetvények telepítése 2010. 

július 31-ig tilos. Lehetséges ugyan ak kor a lé te-

zô ültetvények kivágása után azok új ra te le pí-

té se, vagyis egy ültetvény ki vá gá sa a kivágott 

ültetvény nagyságával meg egye zô nagyságú 

területre vonatkozó új ra te le pí té si jog keletke-

zé sé vel jár. Nem en ge dé lye zett azonban új 

ültetvények létesí té se olyan területeken, ahon-

nan nem vágtak ki szô lôt. E szabály alól kivé-

telt jelent az a 68 ezer hektár újonnan létre-

hozott telepíté si jog, amely lehetôséget ad a 

tagállamoknak arra, hogy növeljék azon minô-

ségi borok vagy földraj zi jelzéssel ellátott asz-

tali borok ter mô te rü letét, amelyek esetében a 

kereslet meg ha lad ja a kínálatot.

Az úgynevezett telepítésijog-tartalékok 

le he tô vé te szik, hogy a fel nem használt te le-

pí té si, illet ve újratelepítési jogok ne vessze-

nek el vég legesen egy adott tagállam vagy 

régió szá má ra (például ha valaki kivág egy 

adott nagyságú szôlôterületet, és azt 5, il let-

ve 8 éven belül nem telepíti újra, az új ra te le-

pí té si jog bekerül a telepítésijog-tartalékba). 

A telepítésijog-tartalékba került be az elô zô-

ek ben említett 68 ezer hektárnyi újonnan lét-

re ho zott telepítési jog is. A 68 ezer hektár 

egy része országonként fel van osztva – az 

egyes tag ál la mok részesedése szôlôterüle-

tük 1,5 százalékának felelt meg –, míg kiseb-

bik része (17 ezer hektár) közösségi tar ta lé-

kot képez, amelyet 2003. december 31-ig 

le het az egyes tagállamok telepítésijog-tar-

ta lékai között szétosztani. A tagállamoknak 

le hetôségük van arra, hogy a fiatal szô lô ter-

mesz tô ket kedvezményesen juttassák telepí-

té si jog hoz a tartalékból.
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2.4.  Kivágási
támogatások

Az ültetvények kivágásának támogatása 

nem új ke le tû az unióban. Különösen a nyolc-

va nas évek végén és a kilencvenes évek ele-

jén vág tak ki sok ültetvényt kivágási tá mo-

ga tás sal. Mára ezen intézkedés vonzereje a 

ter mesz tôk kö ré ben csökkent, s több tagál-

lam is úgy döntött, hogy nem vesz részt az 

akció ban.

A tagállamok meghatározhatják, hogy 

mely területeken vehetik igénybe a termelôk 

a tá mo ga tást. A támogatás hektáronkénti 

össze gét a tagállamok határozzák meg, s az 

nem le het több egy, a Közösség által meg-

adott fel sô határnál (e felsô határ értéke 

– el sô sor ban a termelési kapacitás és a ter-

melt bor jel le ge alapján – 1450 és 12 300 

euró/hek tár között mozoghat). 

Aki a tá mo ga tást igénybe veszi, lemond 

az adott terü let re vonatkozó újratelepítési 

jogá ról, vagyis ennyi vel végleg csökken az 

adott tag ál lam szô lô ter mô területe.

Kivágási támogatás nem folyósítható 

el ha nya golt szôlôtermô területek esetében.

2.5.  Szerkezetátalakítás

A szerkezet-átalakítási támogatások célja, 

hogy – válaszul a világ és az unió borpiacán 

ta pasz tal ha tó, egyre erôsödô verseny ki hí vá-

sai ra – segítsék a termelés hozzáigazítását 

a piaci kereslethez.

A szerkezetátalakítás a következô intéz ke dé-

sek közül egyet vagy többet foglal magában:

• fajtaváltás;

• szôlôterületek újratelepítése;

• a termesztéstechnológia javítása.

Nem tekinthetô szerkezetátalakításnak az 

elö re ge dett (természetes élettartamuk vé gé-

hez ért) szôlôültetvények normál pótlása, 

va gyis ha ugyan azon parcellában, ugyanazzal 

a faj tá val, és ugyanolyan mûvelésmóddal te le-

pí te nek újra egy ültetvényt.

A támogatás gyakorlatilag a telepítés és 

az azzal összefüggésben lévô mûveletek költ-

sé geit fedezi.

A támogatásra a tagállamok által el ké szí-

tett, illetve elfogadott tervek alapján pá lyáz-

hat nak a termelôk. Az egyes tagállamok 

szá má ra évente rendelkezésre álló keret szô-

lô ter mô te rü le tük kel arányos (annak 1,5 szá-

za lé ka), de ha a rendelkezésükre álló keretet 

nem tud ják teljes mértékben kihasználni, az 

erre a célra szolgáló pénzügyi lehetôség 

nem vész el az ágazat számára, csak átkerül 

olyan tag ál la mokhoz, amelyek azt fel tud-

ják hasz nál ni.

A szerkezetátalakítás költségeinek legfel-

jebb 50 százaléka finanszírozható közösségi 

for rás ból (kivételként azokban a régiókban, 

ame lyekben az utolsó három évben az egy 

fôre jutó GDP a közösségi átlag 75 százalék 

alatt volt, a közösségi hozzájárulás elérhe-

ti a 75 százalékot). A közösségi támoga-
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tás nem egészíthetô ki tagállami forrásból, 

va gyis a fennmaradó legalább 50, illetve 25 

szá za lé kot a termelônek kell fedeznie. Az 

Eu ró pai Bizottság évente közzéteszi a hek tá-

ron kénti átlagos támogatási összeget, amely 

meg kö ze lí tô leg 7 ezer euró/hektár.

3.  Piacszabályozási 
intézkedések

3.1.  Magántárolási támogatás

A magántárolási támogatási rendszer célja, 

hogy a termelôket arra késztesse: vonják ki 

a piac ról az igényeknél nagyobb mennyi sé gû 

ter mé ke ket. Tárolási szerzôdést lehet köt ni 

szô lô must ra, sûrített szôlômustra, fi no mí-

tott szô lô must-sûrítményre és asztali bo rok-

ra, tekintet nélkül arra, hogy azokat melyik 

bor piaci évben termelték.

A raktározási támogatás az egész Közös-

ségben a következô naponkénti és hektolite-

renkénti átalányáron fizetendô:

• 0,01837 euró szôlômust esetén;

• 0,06152 euró szôlômust-sûrítmény esetén;

• 0,06152 euró finomított szôlômust-sû rít-

mény esetén;

• 0,01544 euró asztali bor esetén.

A támogatás abban az esetben adható, ha a 

ter mék megfelel bizonyos minôségi feltéte lek-

nek. A magántárolási támogatás fedezi a tá ro-

lás technikai költségeit és a kamatter he ket.

3.2.  Lepárlás

A lepárlási kifizetések mértékét úgy határoz-

zák meg, hogy az a gyenge borminôséget 

adó magas termésátlagokat szankcionálja. 

Az a szesz fôz de, amelyik a termelôktôl való 

fel vá sár lás kor kifizeti a garantált minimum-

árat, tá mo ga tást kap a lepárlásért (amennyi-

ben a pár lat lega lább 52 térfogatszázalék 

al ko hol tar tal mú), vagy – kötelezô lepárlás 

ese tén – le ad hat ja az alkoholt egy intervenci-

ós hi va tal nál.

3.2.1.  A szeszesital-piac 
ellátását szolgáló lepárlás

A termelôknek október elsejétôl lehetôsé gük 

van arra, hogy felesleges boraikat ön kén tes 
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alapon lepároltassák a szeszesital-piac el lá tá-

sát szolgáló lepárlási intézkedés keretében.

A lepárlóüzem a lepárlásra átadandó 

borért éves szinten átlagosan 2,488 euró/

tér fo gat szá za lék/hektoliter minimális árat 

fi zet a ter me lô nek. A Bizottság mennyiségi 

ha tá ro kat vonhat az egyes termelôkre vo nat-

ko zó an. Egy-egy termelô az utolsó három 

év leg na gyobb termésének 25 százalékát 

ad hat ja át le pár lás ra.

A lepárló az intervenciós hivataltól a le pár-

lá sért el sôd le ges támogatást (nyers al ko hol ra 

és bor pár lat ra 1,751 euró/tér fo gat szá za lék/

hek to li ter, semleges alkohol ra 1,884 euró/

tér fo gat szá za lék/hek to li ter), a készített pár-

la tok rak tá ro zá sá ért pedig kiegészítô támo-

ga tást (0,0336 euró/hektoliter/nap) kap. Az 

erre az intézkedésre felhasználható közös-

ségi keret évente mintegy 12 millió hektoli-

ter bor lepárlását fedezi.

3.2.2.  Krízislepárlás

Ha a feleslegek a szeszesital-piac ellátá sát 

szolgáló lepárlás nyújtotta lehetôsé gek el le-

né re jelentôsek maradnak, s a ma gán tá ro lá-

si tá mo gatás meghirdetése sem vezet el a 

kie lé gí tô piaci egyensúlyhoz, krízislepárlás-

ról dönt hetnek. Ez az intézkedés csak bizo-

nyos borkategóriákra és/vagy termôterü le-

tek re korlátozódhat, továbbá a tagország 

kérésére minôségi borra is vonatkozhat.

A krízislepárlásra – például az azt ki vál tó 

kö rülményekre – vonatkozóan nem ké szült 

konkrét szabályozás, hogy a tényleges krí zis-

hely ze te ket egyedi megítélés alapján, minél 

ha té ko nyab ban tudják orvosolni. Eddig a krí-

zis le pár lás ból szár ma zó terméket (amely 

al ko hol tar tal má nak el kellett érnie a lega-

lább 92 tér fo gat szá za lé kot) minden eset-

ben kö te le zô volt az intervenciós hivatalnak 

be szál lí ta ni.

Az utóbbi két évben a krízislepárlási intéz-

ke dés ke re té ben a 4. és 5. táblázatban fel tün-

te tett mennyiségeket párolták le.

A különösen nagy borpiaci feleslegekre és 

az igen nyomott piaci árakra való tekintettel 

a Miniszterek Tanácsa több tagállam eseté-

ben mindkét borpiaci évben lehetôvé tette, 

hogy a közösségi támogatást tagállami pénz-

ügyi forrásból megnöveljék.
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3.2.3.  A kettôs hasznosítású fajták 
lepárlása Cognac vidékén

A – fôképp Cognac vidékén termesztett 

– ket tôs hasz nosítású fajták termésébôl 

ké szült bo rok ból kialakuló feleslegek lepár lá-

sa kö te le zô. Az intézkedés célja, hogy a Cog-

nac-alap anyag nak ugyan alkalmas, de bor-

fo gyasz tás ra kevésbé megfelelô, a Cognac 

ké szí té sé re fel nem használt borfeleslegeket 

ki von ják a piacról.

3.2.4.  A borászati melléktermékek 
kötelezô lepárlása

A szôlôtörköly túlpréselésének és a seprô 

ki pré se lé sé nek megakadályozására – amely 

el já rá sok gyenge minôségû, alacsony al ko hol-

tar tal mú bor elôállításához és forgalomba 

ke rü lé sé hez vezethetnének – minden ilyen 

mel lék ter mé ket kötelezô lepárolni. A lea dott 

mel lék ter mé kek ért a lepárló 0,995 euró/tér-

fo gat szá za lék/hektoliter felvásárlási árat 

4. táblázat. Krízislepárlási intézkedések keretében lepárolt mennyiségek, 2000/2001

Ország

Támogatással 

lepárolható legnagyobb 

mennyiség

(hl)

A termelôknek 

fi zetett minimális 

felvásárlási ár

(euró/térfogat%/hl)

A lepárlóüzemnek a 

beszállított alkoholért 

fi zetett ár

(euró/térfogat%/hl)

Németország 500 000 2,1054 2,4726

Olaszország 120 000 + 1 211 500 1,914 2,2812

Franciaország 800 000 + 1 500 000 1,914 2,2812

Portugália 450 000 1,914 2,2812

Spanyolország

(ez a lepárlási akció a 

2001/2002-es költségve-

tési év terhére történt)

2 600 000 1,723 2,090

5. táblázat. Krízislepárlási intézkedések keretében lepárolt mennyiségek, 2001/2002

Ország

Támogatással 

lepárolható legnagyobb 

mennyiség

(hl)

A termelôknek 

fi zetett minimális 

felvásárlási ár

(euró/térfogat%/hl)

A lepárlóüzemnek a 

beszállított alkoholért 

fi zetett ár

(euró/térfogat%/hl)

Olaszország 4 000 000 1,914 2,2812

Franciaország 3 850 000 1,914 2,2812

Portugália 250 000

1,914 

(asztali borok esetén),

2,300

(minôségi borok esetén)

2,2812 (asztali borból 

származó alkohol esetén),

2,667 (minôségi borból 

származó alkohol esetén)
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fi zet a termelônek. A lepárlók a lepárlás 

so rán nyert termék alkoholtartalma alapján 

tá mo ga tást kapnak, amely hektoliterenként 

sem le ges al ko hol esetében 0,6279 euró (ha 

a sem le ges al ko holt nyersanyag szerint nem 

kü lö ní tik el); 0,8453 euró, ha a semleges 

al ko hol törkölybôl készül; 0,4106 euró, ha 

a sem le ges alkohol borból vagy seprôbôl 

készül. A szô lô tör köly-párlatok és legalább 

52 térfogatszázalék alkoholtartalmú, szô lô-

tör köly bôl készült párlatok vagy nyers al ko hol 

eseté ben a támogatás 0,3985 euró; bor pár-

lat ese té ben 0,2777 euró; borból és bor sep-

rô bôl készült nyersalkohol esetében 0,2777 

euró. Ha a lepárló bizonyítékot szol gál tat 

arra, hogy a párlatot vagy a törköly le pár lá-

sa so rán nyert nyersalkoholt nem tör köly pár-

lat ként használták fel, további 0,3139 euró/

tér fo gatszázalék/hektoliter fi zet he tô ki.

A lepárló a 92 térfogatszázaléknál maga-

sabb alko hol tar ta lmú termékeket beszál lít hat-

ja az in ter ven ciós hivatalhoz. A be szál lí tott 

nyers al ko hol ért a lepárlóknak fi ze ten dô ár 

euró/ tér fo gat szá za lék/hek to li ter ben meg ál-

la pít va 1,654 euró, ha a semleges alko holt 

nyers anyag sze rint nem különítik el; 1,872 

euró, ha a nyers al ko hol tör köly bôl ké szül és 

1,437 euró, ha a nyers al ko holt bor ból vagy 

bor sep rô bôl pá rol ták. Ha az al ko holt azon a 

te lep he lyen tá rol ják, ahol azt ter mel ték, az 

elô zô ek ben em lí tett árakat 0,5 euró/tér fo gat-

szá za lék/hek to li ter rel csökkentik.

3.2.5.  A lepárlásból származó 
alkohol értékesítése

A lepárlóüzemek támogatást kapnak az elô-

zô ek ben ismertetett bor és borászati mel-

lék ter mék lepárlási intézkedések kereté ben 

le pá rolt alkoholra. Ha az intervenciós ha tó sá-

gok felvásárolják ezt az alkoholt, az uniós 

költ ség ve tés bôl – az EMOGA-ból (Európai 

Me zô gaz da sá gi Orientációs és Garancia Alap) 

– fi nan szí roz zák a tárolást, az érték csök ke-

nést és a szállítás költségeit, amelyek a tag or-

szág szintjén jelentkeznek. Az al ko hol mennyi-

ség leépítéséhez az Európai Bi zott ság mind 

az EU belsô piacán, mind a kül sô piacokon 

értékesítheti az intervenci ós készleteket. Az 

intervenciós készletek ela dá sa kor a Bizott-

ság kerüli az unió belsô al ko hol pia cá nak za va-

rá sát, s az alkoholt – pályázati kiírások alap-

ján – a következô utakon értékesíti:

• új ipari felhasználási célokra (például üveg-

há zak fûtése, takarmányszárítás stb.);

• harmadik országokban üzemanyagként 

tör té nô felhasználásra;

• bio-etanolként történô felhasználásra a 

Kö zös ségen belül.

3.3.  A mustfelhasználás támogatása

Támogatást kaphatnak azok a termelôk, akik 

a mustjavítást sûrített musttal vagy finomí-

tott mustsûrítménnyel végzik. A tá mo ga tás 

célja, hogy csökkentse azon vi dé kek terme-

lôi nek ver seny hát rá nyát, akik számára nem 
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en ge dé lye zett a cukorral történô (ol csóbb) 

must ja ví tás. Az intézke dés hozzájárul ahhoz 

is, hogy kevesebb mustból készüljön bor, s 

így csökkenjenek a borfeleslegek. A tá mo ga-

tást azok a ter melôk kapják, akik a sûrített 

szô lô mus tot és finomított szôlômust-sûrít-

ményt a must javításhoz felhasz nál ják. Össze-

ge sû rí tett szô lô must eseté ben, a C III-as 

szô lô ter mô öve ze tek ben (az EU legdélebbi 

te rü le te in) 1,699 euró/tér fo gat százalék/

hek to li ter, másutt 1,466 euró/tér fo gat-

szá za lék/hek to li ter; fi no mí tott szô lô must-

sû rít mény ese té ben, a C III-as szô lô ter mô 

öve ze tek ben 2,206 euró/tér fo gat szá za lék/

hek to li ter, má sutt 1,955 euró/tér fo gat szá-

za lék/hek to li ter.

Támogatást kaphatnak azok a feldolgo zók is, 

akik szô lômustból vagy sûrített szôlô must-

ból szô lô le vet, vagy más, szôlôlébôl ké szí tett, 

él vez he tô terméket (például az úgy ne ve zett 

brit, ír bort vagy házilag ké szült bort) ké szí te-

nek. A feldolgozónak adott tá mo ga tás össze-

ge szôlô esetében 100 ki lo gram mon ként 

4,952 euró; szôlômust ese té ben hektoli te ren-

ként 6,193 euró; sû rí tett szô lô must ese tén 

hektoliterenként 21,655 euró.

4.  Termelôi és szakmai 
szervezetek

A termelôi szervezet olyan jogi személy, amely 

a ter me lôk kezdeményezésére jön lét re, s 

amely nek céljai különösen a követke zôk:

• biztosítania kell a termelés megtervezését 

és hoz záigazítását a kereslethez, kü lö nö sen 

a minôség és a mennyiség te kin te té ben;

• ösztönöznie kell a kínálati oldal koncent-

rá ció ját és a tagok által elôállított termé-

kek for galomba hozatalát;

• csökkentenie kell a termelési költségeket 

és stabilizálnia a termelôi árakat;

• ösztönöznie kell a környezetkímélô ter-

mesz tés tech no lógiai és termelési módsze-

rek, va la mint hulladékfeldolgozási techni-

kák al kal ma zá sát, különösen a víz, a talaj 

és a táj mi nô sé gé nek védelme, a biológiai 

sok szí nû ség meg óvá sa és/vagy elôsegíté-

se ér de ké ben.
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A szakmai szervezetek elsôdleges célja ha son-

ló a termelôi szervezetekéhez. Mi vel a terme-

lôi szervezetek csak korlátozott határok 

kö zött képesek a kereslet és a kínálat össze-

han go lá sá ra, célszerû a piaci szereplôk kö zött 

ma ga sabb szintû megállapodásokat lét re hoz-

ni. A kínálatszabályozó értékesítési sza bá lyok 

(szak ma kö zi megállapodások) a szak ma kö zi 

együtt mû kö dés, vagyis az egyes piaci sze rep-

lô ket egye sí tô szervezetek kö zöt ti egyezte tés 

ered mé nye ként jönnek létre, s a megálla po dá-

sok mû köd te té sé nek hát te rét is a szakmai 

szer ve ze tek adják.

A szakmai szervezetek feladatai:

• a termelés és a piac ismeretének és át lát-

ha tó sá gá nak javítása;

• a termékek forgalomba hozatalának jobb 

koor di ná lá sá ban való részvétel, különösen 

3. ábra. Az EU szôlôtermô övezetei

Forrás: FVM SzBKI, Kecskemét
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piac ku ta tás és piaci tanulmányok készítése 

által;

• a közösségi szabályozással összhangban 

álló típusszerzôdések kidolgozása;

• a termelési potenciál teljesebb kihaszná-

lása;

• megfelelô információk szolgáltatása és 

ku ta tá sok végzése, amelyek révén a terme-

lést a piaci igényeket, a fogyasztói ízlést és 

el vá rá so kat jobban kielégítô termékek irá nyá-

ba le het elmozdítani, különösen a ter mék mi-

nô ség és a környezetvédelem tekinte té ben;

• olyan módszerek kidolgozása, amelyek 

elô se gí tik a növényvédô szerek és egyéb kör-

nye zet terhelô anyagok használatának csök-

ken tését, valamint biztosítják a termék jó 

mi nô sé gét és a víz- és talajvédelmet;

• olyan módszerek és eszközök kidolgozá-

sa, amelyek segítségével a termék minôsége 

a ter me lés, a borkészítés és a forgalomba 

ho za tal összes szakaszában javítható;

• az ökológiai gazdálkodás, az eredetmeg-

ne ve zé sek, a minôséget igazoló címkék és a 

föld raj zi jelzések nagyobb felhasználása és 

vé del me;

• az integrált termesztés vagy más kör nye-

zet kímélô termesztési módok alkal ma zá sá-

nak ösz tönzése.

Megjegyzendô, hogy a borpiaci rendtar-

tás tar tal maz za ugyan a termelôi szer ve ze-

tek de fi ní ció ját, azonban – szemben a zöld-

ség-gyü mölcs rendtartással – nem helyez 

ki lá tás ba közösségi szintû támogatást azok 

lét re ho zá sá hoz. Arra azonban van lehetô-

ség, hogy az egyes tagállamok nemzeti vagy 

re gio ná lis keretbôl támogassák a termelôi 

szer ve ze te ket.

5.  Borászati eljárások

A szakszerû borkészítés biztosítása ér de ké-

ben a Közösség rendeletekben szabályozza a 

borászati eljárásokat, a kénezést, valamint a 

borászati adalék- és segédanyagok hasz ná la-

tát, s határértékeket és feltételeket ad meg 

egyes borászati eljárásokkal kap cso lat ban. 

E sza bá lyok egy része (a must ja ví tás, a sav 

hoz zá adá sa és a savtompítás) az északról 

dél felé haladva elkülönített szôlôtermô-öve-

ze tek klimatikus adottságainak és faj ta hasz-

ná la tá nak megfelelôen változik. A szôlôter-

mô-övezetekhez kapcsolódó határértékeket 

a 2. melléklet, a szôlôtermô övezetek el he-

lyez ke dé sét a 3. ábra mutatja be.

6.  Címkézés

Az unió részletesen szabályozza a címkéken, 

a kísérô okmányon és a számlákon feltüntet-

hetô kifejezések használatát. Ez egyrészt a 

ter me lôk érdekeit védi (különösen a föld raj-

zi nevek és a hagyományos kifejezések vé del-

me által), másrészt a fogyasztók korrekt 

tá jé koz ta tá sát segíti.
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A jelöléssel és a kiszereléssel kapcsolatos sza-

bá lyo zás értelmében mindaz feltüntet he tô a 

cím kén, ami nincs kifejezetten tiltva, ameny-

nyi ben nem áll fenn annak veszélye, hogy az 

adott jelölés a fogyasztót félrevezet heti.

Ennek megfelelôen a címkén feltüntet he-

tô jelölések a következôképpen csoporto sít-

ha tók:

• kötelezô jelölések;

• olyan választható jelölések, amelyek hasz-

ná la ta feltételhez kötött;

• olyan választható jelölések, amelyek min-

den további nélkül feltüntethetôk.

A közösségi elôírások a címkézéssel kapcso-

latos következô témákkal foglalkoznak:

• a kötelezô és a választható jelölések sza-

bá lyo zása;

• kulcsfogalmak meghatározása (például 

pa lac ko zó, importôr stb.);

• a címkén található információk feltünte-

té sé hez kapcsolódó nyelvhasználat sza bá-

lyo zá sa;

• kódok és márkanevek használata;

• egyes palacktípusok fenntartása adott 

bo  rok számára;

• földrajzi jelzések és hagyományos kifeje-

zé sek védelme;

• pezsgôkre, habzóborokra és egyéb termé-

kek re vonatkozó jelölési és kiszerelési sza-

bá lyok;

• import termékekre vonatkozó jelölési sza-

bályok.

7.  Minôségi borok

A borpiaci rendtartás világosan meg kü lön-

böz te ti az asztali borokat és a meghatá-

ro zott termôhelyrôl származó minôségi 

bo ro kat (röviden: m. t. minôségi borok). 

A mi nô sé gi borok mindig egy meghatározott 

ter mô hely hez kötôdnek – amelynek neve is 

min den esetben szerepel ezek címké jén –, 

míg az asz ta li borok közül csak az úgy ne ve-

zett föld raj zi jelzéssel ellátott asztali borok 

(mint pél dá ul a tájborok) esetében adható 

meg a cím kén földrajzi megnevezés.

A minôségi borok különleges státust 

él vez nek az EU borászati szabályozásában. 

E bo rok ra jel lem zô, hogy nagy hagyomá-
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nyok kal, sok szor ismert névvel, így általá-

ban sta bil bevételt biztosító árral és piaccal 

ren del kez nek. A Közösség nem szól bele e 

ha gyo má nyos ter mékek sokszor speciális 

sza bá lyo zá sá ba, csak keretszabályokkal – 

egyes szempontok egységesítésé vel – igyek-

szik biztosítani né hány minimális követel-

mény betartá sát és a ver seny egyen lô sé get. 

A kö zös szabályok egyidejûleg kor lá tok 

között tartani hi va tot tak a minôségi borok 

termelését. E termékek dön tô mértékben 

nemzeti szabályozási ha tás kör be tartoznak, 

s így az egyes tagállamok le he tô sé ge és egy-

ben feladata is a részletes sza bá lyok megha-

tározása.

A meghatározott termôhely olyan borter-

mô hely, amelyen kiemelkedô minôségi jel lem-

zôk kel rendelkezô borokat termelhetnek, és 

amely nek nevét a bor megjelölésére hasz nál-

ják. Minden meghatározott termôhelyet pon-

to san, lehetôleg parcellaszinten, az adott 

te rü let rôl szár ma zó borok minôségének 

szem pont já ból meg ha tá ro zó tényezôk (ta laj, 

al ta laj, ég haj lat és fekvés) figyelembe vé te lé-

vel ha tá rol nak körül.

Az egyes tagállamoknak megfelelô sza bá-

lyo kat kell hozniuk az m. t. minôségi borok 

op ti má lis minôségét biztosító mûvelési 

mó dok ról.

A tagállamok elôírják az egyes meghatá ro-

zott ter môhelyrôl származó minôségi bo rok 

ké szí té sé re vonatkozó specifikus sza bá lyo-

kat. Ezeknek természetesen összhangban 

kell len ni ük a borászati eljárásokra vo nat ko-

zó kö zös sé gi elôírásokkal, azonban lehetnek 

azok nál szigorúbbak (például megtilthatják 

a sûrített szôlômust mustjavításra történô 

felhasználását).

Valamennyi tagállam köteles a területén 

elô ál lított összes meghatározott termôhely-

rôl származó minôségi borra minimális ter-

mé sze tes alkoholtartalmat megállapítani. 

Ennek meghatározásakor különösen a meg-

e lô zô tíz évben mért alkoholtartalmat kell 

fi gye lem be venni, de csak a meghatározott 

ter mô he lye ket jól reprezentáló szô lô ül tet vé-

nyek mi nô sé gi leg legkielégítôbb szü re teit 

te kin tet be véve. Egy m. t. minôsé gi bor mini-

mális természetes alkoholtartalmára eltérô 

ér ték is elôírható a terület vagy alterület, 

illet ve település vagy településrész szerint, 

ahon nan a feldolgozott szôlô származik, va la-

mint azon szôlôfajták szerint is, ame lyek bôl 

a szóban forgó m. t. minôségi bor ké szül. 

A minôségi borokra vonatkozó leg ki sebb ter-

mé szetes alkoholtartalom nem lehet kisebb 

a közösségi szinten, a szôlôtermô-öve ze tek-

hez kötôdôen meghatározott ér té kek nél 

(lásd a 2. mellékletben).

A tagállamok valamennyi m. t. minôségi 

bor ra maximális hektáronkénti terméshoza-

mot állapítanak meg szôlô-, must- vagy bor-

mennyi sé gek ben. Az értékek megállapítá-

sá nál, különösen a megelôzô tíz évben, a 
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meg ha tá ro zott termôhely legjellemzôbb 

szô lô te rü le tei nek a kielégítô minôségû év já-

ra tok ban adott terméshozamát kell figye lem-

be venni.

A maximális hektáronkénti terméshozam 

különbözôképpen is meghatározható te rü let 

vagy alterület, illetve település vagy te le pü-

lés rész szerint, ahonnan a feldolgozott szô lô 

szár ma zik, valamint azon szôlôfajták sze rint 

is, amelyekbôl a szóban forgó m. t. mi nô sé gi 

bor készül. A tagállam a maximális ter més-

ho zam-értékeket az idôjárási viszonyoknak 

meg fe le lô en változtathatja.

A szôlôt csak a meghatározott termôhe-

lyen belül lehet musttá, illetve borrá feldol-

goz ni, majd a bor érlelését is az adott termô-

he lyen belül kell elvégezni. Hagyományos 

el já rá sok esetén, ha erre bizonyos feltéte lek-

hez kö töt ten, megfelelô ellenôrzés mellett 

külön en ge délyt ad az érintett tagállam, a 

mi nô sé gi bor készíthetô az érintett meghatá-

ro zott termôhely közvetlen közelében levô 

te rü le ten, vagy azon kívül is.

A termelôk kötelesek azokat a borokat, 

ame lyek re a minôségi bor megnevezést 

ké rik, analitikai és érzékszervi vizsgálatra 

be kül de ni.

Az analitikai vizsgálat legalább azokra a 

té nye zôk re terjed ki, amelyek lehetôvé te szik 

a kérdéses m. t. minôségi bor megkü lön böz-

te té sét. A vizsgálandó tényezôket a tagálla-

mok választják ki a következôk közül:

• a bor viselkedésének vizsgálata (viselke-

dés levegôn, illetve hidegben);

• mikrobiológiai elemzések (inkubátor-

ban való viselkedés, a bor és az üledék 

kinézete);

• fizikai és kémiai elemzés (sûrûség, alko-

hol tar ta lom, sûrûségméréssel megállapított 

tel jes szárazanyag-tartalom, redukáló cuk-

rok, répacukor, hamu, a hamu lúgossága, 

tel jes savtartalom, illósav-tartalom, kötött 

sav tar ta lom, pH, szabad, illetve teljes kén-

di oxid-tartalom);

• egyéb vizsgálatok (gyöngyözô borok és 

pezsgôk esetében a széndioxid-túlnyomás 

barban, 20 Celsius-fokon).
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Ezen tényezôk határértékeit az érintett ter-

melô tagállam állapítja meg minden egyes 

m. t. minôségi borra vonatkozóan.

Az érzékszervi vizsgálat során a színt, a 

tisz ta sá got, az illatot és az ízt elem zik. Vég-

re haj tá si módjáról a közösségi sza bá lyo zás 

ezen fe lül csak annyiban rendelkezik, hogy 

elô írja: minden bortermelô tagállam nak lét re 

kell hoz nia egy vagy több bírálóbi zott sá got, 

s ügyel nie kell arra, hogy e testületekben 

az összes érintett fél (termelô, feldolgozó, 

ke res ke dô, fogyasztó) képviseltetve legyen.

8.  Harmadik országokkal 
folytatott kereskedelem

8.1.  Import

Az unión belüli egységes piac létrejötte a kül-

sô határokon átmenô kereskedelem kezelé-

sé re egységes intézkedéseket tett szükséges-

sé. A termékek alkoholtartalmától függô 

ér té kû közös vámmal kívánják stabilizálni a 

kö zös sé gi piacot, és meg akarják akadályoz-

ni, hogy a harmadik országok árai és azok 

in ga do zá sa a közösségi piac stabilitását 

ve szé lyez tes sék. Az Európai Közösségen 

kí vü li or szá gok ra az unió az úgynevezett 

leg na gyobb ked vez mé nyes vámtételeket 

al kal maz za. Pa lac ko zott pezs gô ese té ben a 

vám mér té ke 32 euró/hek to li ter. A palacko-

zott bor külsô vámja 13 térfogatszázalék 

al ko hol tar ta lo mig 13,1 euró/hektoliter, 13–

15 térfogatszázalék alkoholtartalom között 

pedig 15,4 euró/hektoliter. A hordós borok 

behozatala esetében alkalmazott vám 13 

tér fo gat szá za lék alkoholtartalomig 9,9 euró 

hek to li te ren ként, 13–15 térfogatszázalék 

al ko hol tartalom között pedig 12,1 euró/

hektoliter.

8.2.  Borkereskedelmi és bor eredetvé-
delmi megállapodások

Az Európai Unió a 2004. május 1. után az 

unión kívül maradó országok közül Ro má niá-

val, Bulgáriával, Svájccal, Auszt rá liá val, Chi-

lé vel és a Dél-afrikai Köztársasággal kötött 

bor kereskedelmi megállapodást, amelyek 

alap ján meghatározott vámkontingensek 

ere jéig a felek kölcsönösen kedvezményes, 

ál ta lá ban „0” vámtételû elbánást biztosí ta-

nak egy más nak. Macedónia, Albánia, Bosz-

nia-Hercegovina, illetve Horvátország eseté-

ben az elô zô ek hez hasonló kereskedelmi 

ked vez mé nye ket a stabilitási és társulási 

meg ál la po dá sok mezôgazdasági kereskedel-

mi mel lék le tei tartalmazzák.

A bormegnevezések kölcsönös védelmé re 

(az úgynevezett eredetvédelemre) a 2004. 

május 1. után az unión kívül maradó or szá-

gok közül Romániával, Bosznia-Her cegovi ná-

val, Ausztráliával, Chilével, a Dél-af ri kai Köz-

tár sa ság gal és Svájccal van meg ál la po dá sa 

az EU-nak.
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A csatlakozásig marad érvényben a ma gyar-

EU ere det vé del mi megállapodás, vala mint a 

bor ke res ke del mi megállapodás is. A 2003. 

évben a borkereskedelmi megálla po dás alap-

ján Magyarország összesen 445 ezer hektoli-

ter bort szállíthat vámmentesen az Európai 

Unióba, amelybôl 330 ezer hektoliter palac-

ko zott bor, illetve pezsgô, és 115 ezer hektoli-

ter hordós bor. Az unió Magyarországra 

össze sen 170 ezer hektolitert szállíthat vám-

men te sen, amelybôl 105 ezer hektoliter a 

pa lac ko zott bor és pezsgô mennyisége, 65 

ezer hek to li ter pedig hordós bor. A csatlako-

zás után természetesen erre a szektorra is 

az unió egységes belsô piacának szabályai 

vonat koz nak, vagyis Magyarország és a töb-

bi EU-tag ál lam között nem lesznek vá mok, 

ex port tá mo ga tá sok, és megszûnik a ha tár-

el len ôr zés is.

8.3.  Export-visszatérítés

A borfeleslegek levezetésének egyik eszkö ze, 

hogy a Közösségben termelt asztali bo rok, 

li kôr bo rok és egyes termelô, illetve cél or-

szá gok esetében a szôlôlé és a szôlômust 

ex port já nak elô mozdítása végett exporttá-

mo ga tás (export-visszatérítés) vehetô igény-

be a vi lág piaci és az unión belüli ár kö zöt-

ti kü lönb ség fe de zé sé re. A visszatérí tés 

az egész Kö zösség területén ugyanakkora. 

Ér té két rend sze res idô kö zön ként állapítják 

meg, az je len leg szôlômustnál 10,339 euró/

hek to li ter, must sû rít mény nél 39,023 euró/

hek to li ter, bo rok ese té ben a terméktôl és 

a cél or szág tól füg gô en 4,543 és 14,250 

euró/hek to li ter kö zöt ti. Az exporttámoga-

tás igény be vé tele ese tén exportengedélyre 

van szük ség, amelyet biz to sí ték letétbe 

he lye zé sé hez köt nek.

Az export-visszatérítés igényléséhez szük-

sé ges, hogy a bort egy elismert bí rá ló bi zott-

ság megvizsgálja annak igazolására, hogy 

az megfelel a származási tagállam minôségi 

elô írásainak.

A hozzáadott cukorra is lehet export-

vissza té rí tést fizetni, arra a mennyiségre, 

ame lyet a szôlôlé vagy a szôlômust elô ál lí-

tá sá hoz használtak. A kifizethetô összeg 

a fehér cukor és a glükózszirup exportjára 

vo nat kozó érték (a részleteket a cukorra, 

ille tve a fel dol go zott termékekre vonatkozó 

rend tar tá sok tartalmazzák).
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9.  Egyéb termékek 
(likôrborok, ízesített italok, 

szeszes italok stb.)

A borról szóló közösségi joganyag részét 

ké pe zik a likôrborokra vonatkozó jogsza bá-

lyok. E termékekre a Közösség definíciókat, 

illetve kiszerelési elôírásokat fogalmaz meg, 

s ezek készítését is szabályozza. A borjog 

tartalmazza a meghatározott termôhelyrôl 

származó minôségi likôrborok listáját is.

Nem képezik a (szûkebben vett) borjog 

részét az ízesített borokra, az ízesített bor-

ala pú italokra és az ízesített boralapú kokté-

lok ra, valamint a szeszes italokra vonatkozó 

elôírások.
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1.  Szôlôtermô-övezeti 
besorolás

Magyarországot az EU a C I. b szôlôtermô-

övezetbe sorolta, ahol csak abból a must-

ból lehet bort készíteni, amelynek minimá-

lis alkoholtartalma asztali borok esetében 

8 térfogatszázalék, minôségi boroknál 9 

tér fo gat szá za lék. Magyarország a csatla ko-

zást követô 10 éves idôszakban felmen tést 

ka pott az asztali borok minimális al ko hol-

tar tal má ra vonatkozó határérték betartása 

alól, helyette a jelenlegi hazai szabályozás-

ban szereplô értéket (7,6 térfogatszázalék, 

azaz 13 mustfok) használhatja. Az egyéb 

ha tár ér té kek tekintetében a C I. b övezet 

sza bá lyai fognak érvényesülni a csatlako-

zás tól (lásd a 2. mellékletet). Az átmene-

ti idô szak le he tô sé get ad a termelôknek a 

fo ko za tos fajtaváltásra, illetve az ültetvény-

szer ke zet korszerûsítésére.

Az unió engedélyezte Magyarország szá-

má ra a cukor (szacharóz) mustjavításra tör-

té nô használatát  (idôkorlátozás nélkül).

2.  A borászati melléktermé kek 
kötelezô lepárlása

Magyarország vállalta, hogy a csatlakozás 

napjától alkalmazza a borászati melléktermé-

kek (törköly, borseprô) kötelezô lepárlá sá ra 

vonatkozó elôírásokat, ugyanakkor le he tô-

sé get kapott arra, hogy egyes területeket 

ki von jon a lepárlási kötelezettség alól.

Hazánk kérte azt is, hogy a mellékter-

mék-lepárlási kötelezettség csak a 40 hekto-

III.  A Magyarország és az EU közötti 
csatlakozási tárgyalások eredményei
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li ter nél több bort termelô termelôkre – és 

ne a 25 hektoliternél többet termelôkre 

– vo nat koz zon. Ezt Magyarországnak az 

Európai Bizottság mellett mûködô, úgyneve-

zett bor irányító bizottsággal kell elfogad-

tatnia.

3.  A Tokaji fordítás és a 
Tokaji máslás készítési 

eljárásának elismertetése

Az említett két borkülönlegesség készítésé-

nek technológiája nem szerepelt a borkészí-

tési eljárásokról szóló közösségi elôírások 

kö zött. Ahhoz, hogy a két bortípus elô ál lí-

tá sa a jövôben is változatlanul tovább foly ta-

tód has son, Magyarország kérte, az Európai 

Unió pedig elfogadta a Tokaji fordítás és 

Tokaji máslás borkészítési eljárásának fel-

vé te lét az erre vonatkozó közösségi jogsza-

bály ba.

4.  A Tokaji eszencia
borként való elismerése

A közösségi szabályozás szerint a borok al ko-

hol tar tal má nak legalább a 4,5 százalé kot el 

kell érnie. Mivel a Tokaji eszencia ezt a felté-

telt nem minden évjáratban teljesíti – alkohol-

tartalma 2,5–6 százalék között vál to zik –, 

Magyarország kérte, az Európai Unió pe dig 

elfogadta a Tokaji eszencia borként tör té nô 

be so ro lá sát, és a közösségi rende let megfe-

le lô módosítását. Így e tokaji borkülönleges-

ség a jövôben is változatlan technológiával 

készíthetô.

5.  Egyes tokaji 
borkülönlegességek magas 
kén- és illósav-tartalmának 

elfogadtatása

Magyarország kérte, hogy magas cukortar-

tal muk ra való tekintettel a különleges minô-

ségû borok és egyes tokaji borkülönleges-

ségek esetében – az unióban elôállított más, 

hasonló jellegû termékekhez hasonló an – az 

általánosságban engedélyezettnél maga sabb 

lehessen a kén-dioxid, illetve az illósav-tarta-

lom. Az EU a kérést elfogadta, így az említett 

borok, illetve borkülönlegességek elôállítása 

a tárgyalások lezárása idején hatályos szab-

vá nyok nak megfelelôen folytatható.

6.  Tokaji borkülönlegességek 
vámtarifa-besorolása

A tokaji borkülönlegességeket hibásan sorol-

ták be a közösségi vámtarifa-táblázatba. Az 

EU indokoltnak találta azt a magyar kérést, 

hogy a tokaji borkülönlegességeket az alko-

hol lal javított borok csoportja helyett az al ko-

hol tartalmuknak megfelelô, alkohollal nem 

javított termékek közé sorolják.
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7.  Tokaji borkülönlegességek 
palackozása

Az unió indokoltnak találta azt a kérést, 

hogy a tokaji borkülönlegességek palacko-

zá sá ra hasz nált jellegzetes (hosszú nyakú, 

fél li te res) pa lac kot ne lehessen más termék 

pa lac ko zá sá ra használni.

8.  Illatos szôlôfajtából készült 
minôségi pezsgôk készítésére 

alkalmas szôlôfajták

Az EU felveszi az illatos szôlôbôl készített 

mi nô sé gi pezsgôk készítésére használható 

faj ták jegy zé ké be a következô fajták nevét: 

Csaba gyöngye, Cserszegi fûszeres és Irsai 

Olivér.

9.  A termelôi pezsgô 
kifejezés engedélyezése

Az unió a szôlô- és bortermelôk által ké szí-

tett pezsgôk megkülönböztetô jelölésére, 

meg ha tá ro zott technológia alkalmazása ese-

tén, lehetôvé teszi Magyarország számára 

– a német Winzersekt, illetve az osztrák 

Hauersekt kifejezés példájára – a termelôi 

pezs gô kifejezés használatát.

10.  A Rizlingszilváni név 
használata

A közösségi elôírásoknak nem felel meg a 

Riz ling szil vá ni fajtanév, mivel az valójában 

nem a Rajnai rizling és a Zöld szilváni fajták 

ke resz te zé sé bôl jött létre. Magyarország 
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szá má ra az EU e név használatára átmene-

ti idô szakot engedélyezett, így a fajtanév 

2008. december 31-ig használható a 

Ma gyar or szá gon for ga lom ba hozott termé-

ke ken. Az át me ne ti idôszak lejárta után 

erre a faj tá ra a Müller Thurgau nevet kell 

hasz nál nunk.

11.  A csatlakozás dátuma 
elôtt palackozott és címkézett 

borok forgalmazása

A borászati termékek jelölésére és kiszerelé-

sére vonatkozó jelenlegi hazai szabályozást 

a csatlakozástól felváltják a közösségi elô-

írá sok, amelyeket Magyarországon is al kal-

maz ni kell. A csatlakozás dátumáig Magyar-

országon palackozott és címkézett borok, 

pezs gôk és habzóborok azonban a csatla-

ko zás napján meglévô készlet kimerüléséig 

minden egyéb korlátozás nélkül for ga lom ba 

hozhatók lesznek. Ehhez szükséges, hogy 

Magyarország jelentse az EU-nak a csatla-

kozás napján meglévô, közösségi sza bá lyok-

nak nem megfelelôen címkézett készletek 

nagy sá gát.

12.  0,7 literes palackba 
töltött borok forgalmazása

Magyarországon 1993-tól nem töltenek 

palackozott bort 0,7 literes palackokba: 

ehelyett a 0,75 literes palackok használata 

terjedt el. Az e dátumot megelôzô idôszak-

ból azonban – korlátozott mennyiség-

ben – még vannak 0,7 literes palackokba 

töltött készletek. Magyarország számára az 

unió engedélyezte, hogy a meglévô készlet 

kimerüléséig a 0,7 literes palackok for ga lom-

ba hozhatók legyenek. A csatlako zás napján 

meglévô készletekrôl az EU-t tájékoztatni 

kell.
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Az Európai Unióhoz történô csatlakozáskor 

a magyar borgazdaságnak új jogi és gaz da-

sá gi környezetbe kell integrálódnia. Ennek 

meg fe le lôen a felkészülés során szükség van 

egyrészt a jogi (és az ehhez kap cso ló dó in téz-

ményi) harmonizációra, másrészt gazdasági-

lag is fel kell készülni arra, hogy az EU egy-

séges piacára bekerülve a magyar termelôk 

sokkal élesebb versenynek lesznek kitéve.

1.  Jogi és intézményi 
harmonizáció

A szôlô- és borágazat szabályozása az unió-

ban elsôsorban rendeletek (s nem irányel vek) 

for má já ban történik, ami azt jelenti, hogy az 

ága zat ra vonatkozó EK-elôírások – mint min-

den közösségi jogszabály – megjelennek az 

EU minden hivatalos nyelvén, és köz vet le nül 

ha tá lyo sak minden tagállamban. A csat la ko-

zás ra a közösségi jog anya got (több tíz ezer 

ol dal, amelybôl csak a bor jog lega lább fél-

ezer ol dal nyi) magyarra for dít ják. A csatla ko-

zás kori kötelezô hatály alól csak az a né hány 

rész te rü let lehet kivétel, amelyre de ro gá ciót, 

átmeneti mentességet kaptunk.

1.1.  A termelési potenciálhoz kötôdô elôírások

Az unió közös borpiaci szabályozásának ha té-

kony mû köd te té sé hez elengedhetetlen, hogy 

a döntéshozók pontos adatokkal ren del kez-

ze nek a szôlôfelületre és a termelésre vo nat-

ko zó an. Ezért alapvetô jelentôségû lé pés 

volt, hogy Magyarországon 2001-ben össze-

ír ták a szô lô ül tet vé nye ket. Az adatok teljes 

fel dol go zá sa alapján ki kell alakítani azt az 

ül tet vény -ka tasz teri nyilvántartást, amelyet 

az EU elô írá sai nak megfelelôen naprakészen 

kell tartani.

Az unió költségvetésébôl finanszíro-

zott tá mo ga tások kifizetésére – legyen szó 

akár a kivágási, akár a szerkezet-átala kí tá-

si, akár a lepárlási stb. támogatásról – egy 

unió ál tal akkreditált állami kifizetô ügy nök-

ség lesz hivatott.

A jelentések kapcsán megjegyzendô, hogy 

míg ma csak a hegyközségi tagok kötelesek 

azokat leadni, ennek a kötelezettségnek a 

kö zös ségi elôírásoknak megfelelôen minden 

érintett gazdasági szereplôre ki kell terjed-

nie. Szükség van a jelentésekre vonatkozó 

elôírások harmonizálására azért is, mert ma 

Magyarországon átfedések vannak az egyes 

hatóságoknak leadandó jelentések között, s 

ezeknek sem tartalma, sem határideje nem 

egyezik meg az unióban elôírtakkal.

A közösségi jog értelmében a tagállamok 

meg ha tá roz hatják, hogy mely terüle tek 

ré sze sül hetnek a kivágási támogatásból, s a 

tá mo ga tás folyósítását feltételekhez köt he-

IV.  A csatlakozással kapcsolatos feladatok
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tik, kü lö nös te kin tet tel az érintett területek 

ter me lé si és ökológiai helyzetének egyen súly-

ban tar tá sá ra. Így nálunk is meg kell ha tá-

roz ni – nemcsak termelési, hanem ökológiai 

és szo ciá lis szempontok figyelembevételével 

– azo kat a területeket és feltételeket, ame-

lyek ese té ben a támogatás igénybe vehetô.

Meg kell teremteni a szerkezet-átalakítási 

tá mo ga tás igénybevételének feltételeit. Azon 

túl, hogy ehhez fel kell készülniük a vég re haj-

tás ban részt vevô intézményeknek, el kell 

készülniük a támogatható prog ra mok nak is.

1.2.  Szôlôfajták

Magyarország a közösségi elôírásoknak 

meg fe le lô en el ké szí tette az egész országot 

le fe dô (me gyén kénti) faj ta jegy zé ket, amely 

a szô lô ül tet vény-össze írás végleges adatai 

is me re té ben szük ség esetén kiegészítendô.

A direkttermô fajták szabályozása ma 

Ma gyar or szá gon szigorúbb annál, mint ami 

az EU elô írásai alapján feltétlenül szükséges. 

Az unió megfelelô rendelete ugyanis csak a 

Noah, az Othello, az Izabella, a Jacquez, a 

Clinton és a Herbemont szôlôfajta osz tá lyo-

zás ba vételét tiltja, s ezek is csak a bor ké-

szí tés re szol gáló szôlôfajták közé nem ve he-

tôk fel. An nak érdekében, hogy az érin tett 

hazai ter me lôk (és a fogyasztók) to vább ra 

is él vez hes sék e fajták általuk kedvelt ter-

mé sét, a magyar bortörvény átalakítását 

– EU-kon form módon – úgy tervezik, hogy 

a direkt ter mô fajtákat meg lehetne hagyni a 

kizárólag a termelôk családi fo gyasz tá sára 

szolgáló ültetvényekben. Ebben az esetben 

azonban meg kell teremteni az ellenôrzéshez 

szükséges feltételeket.

1.3.  Borászati eljárások, 
jelölés és kiszerelés

A közösségi elôírások mind a borászati el já-

rá sok, mind a jelölés és a kiszerelés terén 

jó val rész le te seb bek, mint a hatályos hazai 

jog sza bá lyok. E két nagy témakör részletes 

EU-kon form sza bá lyo zását a bortörvény és 

vég re haj tá si rendeletei tartalmazzák majd.

1.4.  Minôségi borok, minôségi termelés

Az uniós elôírások értelmében a minôségi 

bo rok érzékszervi bírálatába be kell vonni 

az érin tet te ket is. Ehhez Magyarországon is 

me gkez dô dött a borbírálók képzése.

A minôségi borokra vonatkozó hazai 

sza bá lyo zás – nemcsak az EU elôírásaira, 

ha nem a pia ci kihívásokra való tekintettel – 

kisebb-na gyobb átalakításokra szorul. Ezek 

a mó do sí tá sok kitérhetnek például a minôsé-

gi ka te gó riák ra, vagy azok tartalmának 

meg vál toz ta tá sá ra is. Elsôsorban a nagyobb 

ke res ke del mi lán cok nak szállító pincészetek 

ér de két szol gál hat ná, ha a borvidékek felet-

ti egy sé gek (bor régiók) létesítésének – már 

lé te zô – lehetôségét a borvidékek jobban 

ki hasz nál nák.
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1.5.  Ellenôrzés

Az EU az ellenôrzésre vonatkozóan közössé gi 

szintû alapelveket állapított meg, az intéz mé-

nyeket illetôen azonban konkrét elôírásokat 

nem fogalmazott meg. Ez a tagállamok fe la-

da ta. Magyarországon az Országos Me zô gaz-

da sá gi Minôsítô Intézet és az Or szá gos Bor mi-

nô sí tô Intézet tevékenységi köre a kö zös sé gi 

elôírásoknak megfelelôen bôvülni fog.

1.6.  Piacszabályozási intézkedések

Az EU piacszabályozási intézkedései a csatla-

kozástól érvényesülhetnek Magyarországon 

is. Ter mé sze te sen nem lehet cél, hogy 

Ma gyar or szág arra rendezkedjen be, hogy 

meg sem mi sí tés re ter mel jen gyönge minôsé-

gû, de az unió in téz ke dé sei keretében több-

ke ve sebb biz ton ság gal – igaz, alacsony áron 

– ér té ke sít he tô borokat, ugyanakkor szél sô-

sé ges év já ra tok esetében biztonságot adhat, 

hogy igénybe vehetôk a piaci feszültségeket 

eny hí tô in téz ke dé sek. 

Lehetôvé kell tenni, hogy a csatlakozást 

kö ve tô en alkalmazni tudjuk a melléktermé-

kek kötelezô lepárlására vonatkozó elôírást, 

vagyis fel kell készülni a borkészítés során 

keletkezô törköly és seprô összegyûjtésének 

és feldolgozásának megoldására. 

1.7.  Termelôi és szakmai szervezetek

Magyarországon elônyös volna az Európai 

Unió tag ál la mai ban elterjedt termelôi és ér té-

ke sí tési in teg rá ció kialakítása, hiszen ez a ver-

seny ké pességet nagymértékben nö vel he ti.

Az integráció (mindenekelôtt a pin ce szö-

vet ke ze tek létesítése) mindemellett nem csak 

gaz dasági szempontból volna kívánatos. 

A kö zös sé gi szabályokat az unióban létezô 

struk tú rá ra szabták, s nem véletlen, hogy az 

EU-ban általában fel sem merülnek például a 

pin ce könyv vezetésével kapcsolatos gondok 

a kis ter me lôk esetében, hiszen ôk többnyire 

szö vet ke zet be szállítják a szôlôjüket, s így a 

szö vet ke zet vezeti a pincekönyvet.

A hegyközségi rendszer kiépülése meg te-

rem tet te a szôlôtermelés és borgazdálkodás 
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sza bá lyo zá sá nak, nyilvántartásának rendsze-

rét. A hegyközségi törvény módosítása 

so rán – töb bek között – annak elôírását is 

ter ve zik, hogy a szôlôültetvény-kataszter 

ve ze té sét a hegy bírók lássák el.

1.8.  Adózás

Bár az adójogszabályok nem tartoznak a 

szôlô- és borágazat joganyagához, mivel 

je len tôs hatással vannak az ágazatra, mégis 

em lí tést érdemelnek.

Magyarországon a bor jövedékiadó-

kö te les ter mék ké válása többek között az 

EU-har mo ni zá ció jegyében történt. Mi vel 

az unió a jö ve dé ki szabályozásnak csak a 

ke re teit ha tá roz za meg, nincs elvi aka dá lya 

annak – sôt ki fe je zet ten kívánatos –, hogy 

a sza bá lyo zás szá mos eleme a hazai al kal ma-

zás be ve ze té se óta összegyûlt tapasztala-

tok alap ján a hazai körülmények hez igazítva 

módo sul jon.

Az EU bortermelô tagállamaiban az ága-

zat termékeire kivetett jövedéki és for gal mi 

adó jóval alacsonyabb a nálunk alkalmazott-

nál (a borok átlagos áfa-terhelése 15–16 

szá za lék, a jövedéki adó mértéke ezekben 

az or szá gok ban a boron vagy nulla, vagy 

mi ni má lis). Annak érdekében, hogy a csatla-

ko zás után versenyhelyzetünk ne legyen 

rosszabb, hosszú távon szükséges volna az 

ága zat termékeire kivetett adó számottevô 

mér sék lé se.

Franciaországban – amely az egyetlen 

olyan bor ter me lô tagállam az unióban, 

amely ben a bor ra kivetett jövedéki adó mér-

té ke nem nul la – a vámhatóság a begyûjtött 

jö ve dé ki adó 95 százalékát átad ja a szak-

mai szer ve zetek nek (5 százalé kát mû ködési 

költ sé gként megtartja). Így a jö ve dé ki adó 

lehetôvé teszi, hogy az el len ôr zés – a vámha-

tó ság bevonásával – hatéko nyabb legyen, 

ugyan ak kor a befolyt összeg a bor ága za ton 

belül maradjon.

2.  Gazdasági felkészülés

Az Európai Unióhoz való csatlakozással 

Ma gyar ország része lesz az egységes bel sô 

piac nak. Az uniós tagállamok és Ma gyar or-

szág között nem lesznek többé kereskedel-

mi akadályok. Ugyanakkor – tekintettel arra, 

hogy a Közös Agrárpolitikán belül a bor pia-

cát közösen szervezik (közös borpiaci rend-

tartást hoztak létre) – nem lesz lehetôség 

arra, hogy a magyar költségvetésbôl bármi-

fé le támogatást kapjon az ágazat, hacsak 

azt a közösségi elôírások nem engedé lye-

zik ki fe je zet ten, vagy ha azt Magyarország 

kü lön el já rás keretében nem engedélyezteti. 

Így bo rai nk piaci érvényesülését azoknak a 

ter me lés minôségétôl és gazdaságosságától 

füg gô versenyképessége határozza meg.

Az egyes tagállamokban léteznek engedé-

lyez te tett támogatási formák: célszerû e 
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példákból ötletet meríteni. Ez igaz minde nek-

elôtt a hatékony közösségi marketingprog ra-

mok ra, ame lyek kel minden valószínûség 

sze rint a ma gyar borok piaci pozícióján is 

le het ja ví ta ni. Fontos lenne a piackutatás, 

hogy pél dául már a fajtapolitikát is a va lós 

piaci igényeknek megfelelôen lehessen ala-

kí ta ni. A borturizmus fejlesztése a kisebb 

ter me lôk nek is lehetôséget ad arra, hogy 

a szôlô- és bor ter me lé sen kívüli, de ahhoz 

kapcsolódó kie gé szí tô te vé keny sé gük révén 

– legalább részben – biz to sít has sák megélhe-

tésüket. Nem elég ugyan ak kor, hogy közös-

ségi mar ke ting prog ra mok kal kívánunk ked-

vezô ké pet ki ala kí tani a magyar borokról: az 

is szük sé ges, hogy a borkereskedelemben is 

ér vé nye sül jön a magyar borok imázsának 

vé del me, vagyis hogy az üzletkötések során 

ne az ir reáli san alacsony árak legye nek az – 

idô le ges – piaci elônyök megteremtôi. Fon tos 

to váb bá szervezettebbé tenni a ma gyar bo rá-

sza tot, hogy – a különleges mi nô sé gû bo rok 

mellett – a kategóriájukban jó mi nô sé gû asz-

tali borokat is képes legyen a nagy fel ve vôk-

nek nagy tömegben, folyamatosan, ha tár idô-

re szállítani.

Jól kidolgozott programok esetén a kör-

nye zet kí mé lô termesztés megvalósításával 

is je len té keny támogatásokhoz lehet jutni a 

kö zös költségvetésbôl.

A csatlakozás elôtti, minél nagyobb felüle-

ten történô telepítés azért (is) kívánatos, 

mert ez szolgálhat a kellô mennyiségû és 

mi nô sé gû hazai bortermelés alapjául. Nem 

el ha nya gol ható az a szempont sem, hogy 

uniós tag ként a telepítésre – szerkezet-átala-

kí tási tá mo ga tás címén – kapható összeg 

kisebb, mint az erre a célra ma kapható álla-

mi tá mo ga tás.

A csatlakozást követôen, a jelenlegi vám-

vé de lem csökkenésével az olcsó tengerentúli 

borok a magyar borpiacon is versenyképes 

áron jelenhetnek meg, konkurenciát teremt-

ve a hazai, gyengébb technológiai feltételek-

kel rendelkezô termelôknek.

Az asztali borok és az olcsóbb minôsé-

gi borok piacainkon való feltûnése kap csán 

fe szült sé get okozhat, hogy tôkeerô és gaz da-

sá gi potenciál tekintetében a magyar szôlô- 

és bortermelôk egy része nem versenyképes 

az EU-tagországok termelôivel. A magyar 

borok versenyképességének növekedéséhez 

szükséges a termelô üzemek gépparkjának 

és a pincék felszereltségének fejlesztése 

is, hiszen így biztosítható a gazdaságos és 

megfelelô minôségû termékelôállítás. Mind-

ezek a fejlesztések azonban (az unióban is) 

rit kán valósíthatók meg egy-egy termelô 

szint jén, ezért is kívánatos a termelés és az 

ér té ke sí tés integrációja. A termelôi csopor-

tok lét re ho zá sa hozzájárulhatna számos, a 

mai magyar borászatban felmerülô gond 

or vos lá sá hoz, hiszen segítene a következô 

fe la da tok megvalósításában:
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• a kínálat összpontosítása, a termékek 

köz ve tí té se a nagy felvásárlók felé;

• a termelés hozzáigazítása a piaci igények-

hez;

• az értékesítésre való jobb elôkészítés, és a 

minôségjavítás elôsegítése a termelôk ren-

delkezésére álló hatékony berende zé sek, 

technológia és a közös marketing által;

• jobb munkalehetôség biztosítása a kis- és 

kö zép ter me lôk számára a termelôi cso-

port ál tal közösen mûködtetett pin cék-

ben;

• a termelôk méltányos megélhetésének 

se gí té se a kereslet és a kínálat egy más-

hoz igazítása, és így a túlzott mértékû 

ár in ga do zá sok kiküszöbölése révén.

Fontos, hogy a termelôk megtalálják vál lal ko-

zá suk életképességének módját (integráció-

ban való részvétel, kiegészítô tevékenységek 

– pél dául borturizmus – megkezdése stb.) és 

ennek érdekében aktívan cselekedjenek is.

Kellô felkészüléssel a szôlô- és borterme-

lés a csatlakozást követôen perspektivikus 

ágazat maradhat. 
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Friss szôlô: A szôlônek bor készítésére, elô ál  lí-

 tá sá ra hasz nált érett vagy enyhén töp pedt 

gyü möl cse, amelyet szokásos bo rá sza ti 

esz kö zök kel lehet zúzni vagy pré sel ni, és 

amely  ben spon tán módon be in dul hat az 

al ko ho los erjedés.

Szôlômust: A friss szôlôfürtnek a szilárd 

ré szei tôl természetes úton vagy fi zi kai 

el já rá sok ré vén elválasztott leve. Meg en-

ge dett a szô lô must legfeljebb 1 térfogat-

szá za lé kos tény le ges alkoholtartalma.

Részben erjedt szôlômust: A szôlômust er je-

dé se által nyert termék, amelynek tény le-

ges al ko hol tar tal ma nagyobb 1 tér fo gat-

szá za lék nál, de kisebb a termék összes 

al ko hol tar tal má nak há rom ötö dé nél; et tôl 

füg get le nül, egyes olyan m. t. mi nô sé gi 

bo rok, ame lyek tényleges al ko hol tar tal-

ma kisebb az összes al ko hol tar tal muk 

há rom ötö dé nél, de nem ke ve sebb 4,5 tér-

fo gat szá za lék nál, nem te kin ten dôk rész-

ben er jedt szô lô must nak.

Sûrített szôlômust: Olyan nem karamel li zált 

szô lô must,

• amelyet a szôlômust víztartalmának rész-

le ges el vonásával állítanak elô, amelyet tet-

szô le ges, engedélyezett módszerek al kal-

ma zá sá val – közvetlen hôhatású be sû rí tés 

ki vé te lé vel – úgy készítenek, hogy 20 Cel-

si us-fo kon a refraktométerrôl le ol va sott 

ér ték lega lább 50,9 százalék le gyen;

• kizárólag az adott közigazgatási egység-

ben osztályba sorolt borszôlôfajtákból 

szár ma zik;

• olyan mustból készíthetô, amely legalább 

a szü ret helyének a szôlôtermô öve ze ti 

be so ro lá sa szerint elôírt mini má lis termé-

sze tes alkoholtartalommal rendel ke zik.

 Megengedett a sûrített szôlômust legfel-

jebb 1 térfogatszázalékos tényleges al ko-

hol  tar  tal  ma.

Finomított szôlômust-sûrítmény: Olyan nem 

ka ra mel lizált folyékony termék,

• amelyet a szôlômust részleges vízelvo ná sá-

val ál lí ta nak elô, amihez a közvetlen hô ha-

tás ki vé te lé vel bár mely engedélye zett 

mód szer al kal maz ható oly módon, hogy 

20 Cel si us-fo kon a ref rak to mé ter rôl le ol-

va sott ér ték lega lább 61,7 szá za lék;

• amelyet a savtalanítás és a cukortól elté-

rô össze te vôk eltávolításának céljából 

en ge dé lye zett módszerekkel kezeltek;

1. melléklet 

A borpiaci rendtartás hatálya alá tartozó 
néhány fontosabb termék meghatározása
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• amelynek a következô tulajdonságai van-

nak:

› pH-ja legfeljebb 5, ha a Brix-érték 25°,

› optikai sûrûsége 425 nanométeren 1 cen-

ti mé te res vastagságon 25° Brix-ér ték-

re sû rí tett szôlômust esetén legfeljebb 

0,100,

› szacharóztartalom nem mutatható ki 

benne,

› Folin-Ciocalteau-indexe legfeljebb 6, ha a 

Brix-ér ték 25,

› titrálható savtartalma az összes cukortar-

ta lom kilogrammjára vonatkoztatva leg-

fel jebb 15 milliekvivalens (1,2 g/l),

› kén-dioxid-tartalma az összes cukortarta-

lom kilogrammjára vonatkoztatva legfel-

jebb 25 milligramm,

› összes kation-tartalma az összes cukor tar-

talom kilogrammjára vonatkoztatva leg fel-

jebb 8 milliekvivalens (0,64 g/l),

› vezetôképessége 25° Brix-értéken és 20 

Cel si us-fokon legfeljebb 120 micro-Sie-

mens/centiméter,

› hidroxi-metil-furfurol-tartalma az összes 

cu kor tar ta lom kilogrammjára vo nat koz-

tat va legfeljebb 25 milligramm,

› mezoinositol nyomokban található benne,

› kizárólag az adott közigazgatási egység-

ben osztályba sorolt borszôlôfajtákból 

szár ma zik,

› olyan mustból készül, amely legalább a 

szü ret helyének a szôlôtermô övezeti 

be so ro lá sa szerint elôírt minimális ter mé-

sze tes al ko hol tar ta lom mal rendelkezik.

 Megengedett a finomított szôlômust-

sû rít mény leg fel jebb 1 térfogatszázalé-

kos tény le ges al ko hol tar tal ma.

Szôlôlé: Olyan, nem erjedt, de erjeszthetô 

fo lyé kony termék, amelyet úgy kezeltek, 

hogy vál to zat lan állapotában fogyasztás-

ra al kal mas legyen, és

• friss szôlôbôl vagy szôlômustból, vagy 

• visszahígítással

› sûrített szôlômustból, vagy

› sûrített szôlôlébôl

nyerték.

Megengedett a szôlôlé legfeljebb 1 tér fo-

ga t szá za lé kos tényleges alkoholtartalma.

Sûrített szôlôlé: Nem hôkezelt (nem ka ra mel-

li zált) szôlôlé, amelyet a szôlôlé részleges 

víz el vo ná sá val állítanak elô, amihez a 

köz vet len hôhatás kivételével bármely 

en ge dé lye zett módszer alkalmazható oly 

módon, hogy a refraktométeren 20 Cel-

sius-fokon leolvasott érték legalább 50,9 

szá za lék.

 A sûrített szôlôlé esetében 1 térfogat szá-

za lék nál nem nagyobb tényleges alko-

holtartalom megengedett.

Bor: Kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss 

szôlô vagy szôlômust teljes vagy rész le-

ges alkoholos erjedésével nyert termék.

Még erjedésben levô újbor: Olyan bor, amely-

nek alkoholos erjedése még nem ment tel-
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je sen végbe, és amelyet még nem fej tet-

tek le a seprôjérôl.

Asztali bor: Az m. t. minôségi bortól el té-

rô bor,

• amely kizárólag az adott közigazgatási 

egy ség ben osztályba sorolt borszôlôfaj-

ták ból származik,

• amelyet az Európai Unióban termeltek,

• amelynek tényleges alkoholtartalma lega-

lább 8,5 térfogatszázalék, ha a szôlôt az 

A és B szô lô ter mô-övezetben termel ték, és 

le ga lább 9 tér fo gat szá za lék más szô lô ter-

me lô öve ze tek ben, továbbá összes al ko hol-

tar tal ma legfeljebb 15 térfogat szá za lék,

• amelynek összes savtartalma legalább 

3,5 gramm/liter (borkôsavban kifejezve), 

azaz 46,6 milliekvivalens/liter.

Likôrbor: Olyan termék,

• amelynek tényleges alkoholtartalma lega-

lább 15 térfogatszázalék és legfeljebb 22 

tér fo gat százalék,

• amelynek összes alkoholtartalma leg-

alább 17,5 térfogatszázalék,

• amelynek elôállítása során részben erjedt 

szô lô mus tot vagy bort, vagy az elôbbi 

termé kek keverékét használták fel,

• amely kizárólag az adott közigazgatási 

egy ség ben osztályba sorolt borszôlôfaj-

tákból szár ma zik,

• amelyet legalább 12 térfogatszázalék ere-

de ti természetes alkoholtartalmú részben 

er jedt szô lô must ból vagy borból, vagy az 

elôb bi ter mé kek keverékébôl állítanak 

elô, a kö vet ke zôk hozzáadásával:

› egy vagy több együttesen a követke zô 

ter mé kek közül:

›› szôlô eredetû semleges alkohol, ide ért-

ve a szárított szôlô lepárlásával elô ál-

lí tott alkoholt is, amelynek tényle ges 

al ko hol tar tal ma legalább 96 térfo gat-

szá za lék,

›› bor vagy szárított szôlôbôl elôállított 

pár lat, amelynek tényleges alkoholtar-

tal ma legalább 52 térfogatszázalék és 

leg feljebb 86 térfogatszázalék;

› ezenkívül a következô termékek is hoz zá-

ad ha tók egyenként vagy együttesen:

›› sûrített szôlômust,

›› az elôbb említett termékek egyike, 

ke ver ve szô lô must tal vagy részben 

er jedt szô lô must tal.

Pezsgô: Olyan termék, amelyet

• friss szôlô;

• szôlômust;

• asztali bor készítésére alkalmas bor;

• asztali bor;

• m. t. minôségi bor;

• import bor (meghatározott esetben) 

elsô, vagy má so dik alkoholos erjeszté-

sével ál tal ál lí ta nak elô, és amelybôl a 

tároló edény ki nyi tá sa kor kizárólag az 

erjedésbôl szár mazó szén-dioxid sza ba-

dul fel, és amely ben 20 Celsius-fokos 

hômérsék le ten, zárt tá ro ló edény ben 
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tá rol va legalább 3 bar túlnyomás ural-

kodik.

Gyöngyözô bor: Olyan termék,

• amelyet asztali borból, m. t. minôségi 

bor ból, asztali bor vagy m. t. minôsé-

gi bor ké szí té sé re alkalmas termékek-

bôl állítanak elô, ha ezek nek a boroknak 

vagy termékeknek az összes alkoholtar-

talma legalább 9 tér fogat százalék,

• amelynek tényleges alkoholtartalma lega-

lább 7 térfogatszázalék,

• amelyben 20 Celcius-fokos hômérsék le-

ten, zárt tárolóedényekben tárolva a ben-

ne oldott endogén szén-dioxidra vissza ve-

zet he tô, legalább 1 bar és legfeljebb 2,5 

bar túl nyo más uralkodik,

• amelyet 60 literes vagy annál kisebb tér-

fogatú tárolóedényekbe töltenek le.

Szén-dioxid hozzáadásával készült gyön gyö-

zô bor: Olyan termék,

• amelyet asztali borból, m. t. minôségi bor-

ból, asztali bor vagy m. t. minôségi bor 

ké szí té sé re alkalmas termékekbôl ál lí ta-

nak elô,

• amelynek tényleges alkoholtartalma le ga-

lább 7 térfogatszázalék, és összes al ko-

hol tar talma legalább 9 térfogatszáza-

lék,

• amelyben 20 Celsius-fokos hômérsék le-

ten, zárt tárolóedényben tárolva a teljes 

mér ték ben vagy részben hozzáadott, 

ol dott szén-dioxidra visszavezethetô, le ga-

lább 1 bar és legfeljebb 2,5 bar túl nyo más 

ural ko dik,

• amelyet 60 literes vagy annál kisebb tér-

fo gatú tárolóedényekbe töltenek le.

Habzóbor: Olyan, asztali borból készült bor,

• amelybôl a tárolóedény kinyitásakor 

szén-dioxid szabadul fel, amely teljesen 

vagy részben e gáz hozzáadásából szár-

ma zik,

• amelyben 20 Celsius-fokos hômérsék le-

ten, zárt tárolóedényekben tárolva lega-

lább 3 bar, oldott szén-dioxidra visszave-

zet hetô túlnyomás uralkodik.

Borecet: Olyan ecet,

• amelyet kizárólag a bor ecetsavas erjedé-

se által nyernek, és

• amelynek összes savtartalma – ecetsav-

ban kifejezve – legalább 60 gramm/liter.

Borseprô: A must erjedése után, a bor táro-

lása fo lya mán, vagy egy engedélyezett 

ke ze lés után a tárolóedényekben lera-

kó dó, bort tartalmazó üledék, valamint 

en nek szû ré sé bôl vagy centrifugálásából 

szár ma zó maradék. Borseprônek te kin-

ten dôk a következôk is:

• a tárolás folyamán, vagy egy engedélye-

zett kezelés után a tárolóedényekben le ra-

kó dó, szôlômustot tartalmazó üledék,

• ennek a terméknek a szûrésébôl vagy 

cent ri fu gá lá sá ból származó maradék.

Szôlôtörköly: A friss szôlô préselésébôl szár-

ma zó  erjedt vagy nem erjedt maradvány.
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Nemzeti Tanácsa

Európa adja a világ bortermelésének hozzávetôleg 60 százalékát, az utóbbi 

öt év átlagtermése 175 millió hektoliter volt. A több tízezer oldalnyi európai 

közösségi joganyagban a szôlô- és bortermelésre mintegy félezer oldal 

vonatkozik: talán nincs még egy olyan ágazat az unióban, amelyet ennyire 

részletesen és pontosan szabályoztak volna. Magyarország a 2001-ben 

kötött bor- és szeszkereskedelmi megállapodás értelmében 2003-ban már 

330 ezer hektoliter palackos bort és pezsgôt, valamint 115 ezer hektoliter 

hordós bort szállíthat vámmentesen az unió tagállamaiba. A cél az, hogy 

a csatlakozást követôen a magyar borok piaci pozíciója megszilárduljon és 

elismertsége növekedjen. Eddigi tárgyalásaink alapvetôen eredményesnek 

bizonyultak: sikerült néhány, számunkra fontos szakmai sajátosságnak 

érvényt szerezni. A szerzôk a szôlô- és bortermelésrôl szóló füzetünkben 

azt vázolják, mit kell tennünk azért, hogy az ágazat jó feltételekkel várhas-

sa a csatlakozás – már nem is oly távoli – pillanatát.

Dr. Bene László

vezetô fôtanácsos

Földmûvelésügyi és
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