
  

A BOROK EREDETJELÖLÉSE 
ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE

Várható változások és feladatok az 
EU borpiaci rendtartásának változása 

után



  

Miért kell változtatni?

• A támogatások 1/3-a lepárlásokra ment,
• A kivágások támogatásával átadtuk a piacot 

a konkurenseinknek,
• A támogatás 2-3 %-át fordították 

marketingre,
• Bonyolult eredetvédelmi rendszerek, 

gúzsba kötő szabályok,



  

Amíg a NATO-ban van déli és északi szárny, az EU 
bor erdetvédelemben nincs, de majd lesz!

„Neolatin rendszer”
• Csak az eredet a fontos,

• Egy név elég,
• Nem kell a fajtát felírni,
• Tájborra lehet fajtát írni,
• Asztali boron nem lehet 

sem fajta, sem évjárat,

„Germán rendszer”
• A szüreti, az analitikai 

minőség, és a fajta is 
fontos,

• Minden nevet fel kell írni,
• A fajtát fel kell írni,
• Tájborra lehet fajtát írni,
• Asztali boron nem lehet 

sem fajta, sem évjárat,



  

Ezzel szemben a konkurenseink…

• Azt csinálnak, amit akarnak,
• Azt írnak fel, amit akarnak,
• A fogyasztó és a 15 másodperces TV 

reklám,
• Fajtaborok sikere,
• Eredetvédelmi rendszerük egyszintű,



  

Hol állunk most?
• Politikai alku 2007. december,
• Nem csak a répacukor!
• Új „szent tehén” a kivágások támogatása,
• Támogatások: nemzeti hatáskörbe adása,
• Eredetvédelem: nemzeti hatáskör elvonása,
• Normaszöveg 2008. január 23.
• Első tárgyalás 2008. január 28.
• Magyar fordítás 2008. február 6.



  

• Rendelet elfogadása 2008. március végéig
• Az intézkedések többsége hatályba lép

2008. augusztus 1.
• Eredetvédelemre vonatkozó szabályok 

hatályba lépnek 2009. augusztus 1.
• A meglévő nevekre az új rendszert ki kell 

dolgozni 2010. december 31-ig

Ütemezés



  

Mik a megszerzett jogaink?
A meghatározott termőhelyről 

származó minőségi borok listája:

• 22 borvidék neve
• Balatoni
• Duna Borrégió
• Debrői hárslevelű
• Egri Bikavér
• Egri Bikavér Superior
• Somlói
• Somlói Nászéjszakák Bora
• Somlói Arany
• Villányi védett eredetű classicus
• Izsáki Arany Sárfehér

Hagyományos kifejezések:

• tájbor
• minőségi bor
• különleges minőségű bor
• védett eredetű bor
• késői szüretelésű bor
• válogatott szüretelésű bor
• muzeális bor
• siller
• bikavér
• fordítás
• máslás
• szamorodni
• aszú … puttonyos, (3-6 számmal)
• aszúeszencia
• eszencia



  

Fogalom meghatározások 
Eredetjelölés (EJ)

• Minősége és jellemzői 
alapvetően vagy kizárólag egy 
adott földrajzi környezetnek és 
ahhoz kötött természeti 
tényezőkhöz köthetőek,

• Kizárólag a földrajzi területen 
termett szőlőből készül,

• Gyártását az adott földrajzi 
területen végzik,

• Vitis vinifera fajhoz tartozó 
szőlőfajtából készül

Földrajzi jelzés (FJ)
• Olyan különleges hírnévvel 

vagy egyéb jellemzőkkel 
rendelkezik, melyek e földrajzi 
eredethez kapcsolhatók,

• Legalább 85 %-ban a földrajzi 
területen termett szőlőből 
készült

• Gyártását az adott földrajzi 
területen végzik,

• Vitis vinifera fajhoz tartozó 
szőlőből, és annak a Vitis 
nemzetséghez tartozó fajokkal 
történt keresztezéséből 
származó szőlőfajtából készül



  

KÉRELEM, TERMÉKLEÍRÁS

• Előzetes tagállami kontrol
• Termékleírás (gyártmánylap):

 Az oltalomban részesítendő név,
 Analitikai és érzékszervi jellemzők,
 Borászati gyakorlat, borászati eljárások korlátozása,
 A földrajzi terület lehatárolása,
 Hektáronkénti legnagyobb terméshozam,
 Borszőlőfajta vagy fajták, mely(ek)ből a bor(ok) készülnek,
 Adatok, melyek igazolják, hogy a borok minősége, jellemzői az adott 

területhez kötődnek,
 Garanciát nyújtó nemzeti szabályok,
 Garanciát nyújtó intézményrendszer



  

BORKATEGÓRIÁK ÉS JELÖLÉSÜK VÁLTOZÁSA AZ ÚJ EU SZABÁLYOZÁS 
HATÁSÁRA

JELENLEGI TERMÉK  ÚJ TERMÉK                           ÚJ
   KATEGÓRIA KATEGÓRIA     JELÖLÉS

Eredetjelzésű
bor
(EJ)

Védett eredetű
bor

Minőségi bor Földrajzi jelzésű
 bor
(FJ)

Tájbor

Asztali bor
Földrajzi jelzés

nélküli bor

Földrajzi név
Borfajta

Szőlőfajta
Évjárat

Földrajzi név
Szőlőfajta

Évjárat

Szőlőfajta
Évjárat



  

Várható változások Magyarországon I.
• Nehézségek a borvidéken kívüli telephelyű 

borászatok esetében,
• Zárt borvidékek, de nem csak befelé, mint most 

Tokaj,  hanem kifelé is,
• Tokaji és Szekszárdi Bikavér EJ bor szabályozás,
• A meglevő eredetvédett bor szabályok 

átdolgozása,
• Max: 30 eredetjelölésű bor,
• Megszűnik a küvé kifejezés a címkén,



  

Várható változások Magyarországon II.

• Lehetséges nevek:
Kunsági + fajták Földrajzi jelzés (FJ)
Kiskőrösi kadarka Eredetjelölés (EJ)

• Választható nevek:
Kecskeméti,  (EJ vagy FJ)
Kecskeméti olaszrizling, (EJ vagy FJ)
Kecskeméti kékfrankos, (EJ vagy FJ)



  

Várható változások Magyarországon III.

• Vitatott nevek:
Vecsési savanyú káposzta,
Egri víz,
Tokaji aszútörköly pálinka,
Termőhelyet is jelölő fajtanevek,



  

Várható változások Magyarországon IV.

Jogi és intézményi változások
• Mikor és milyen tekintetben kell változtatni 

a magyar borjogot?
• Magyar elismerési rend,
• Eredetvédelmi intézet, hatóság,



  

Feladatok ma

• Leltár:
Hányat használunk a 360 településnévből és 

körzetnévből a borvidékek nevén kívül?
Egy-egy névhez hány fajta kombinálódik?
Mennyi ezeknek a gazdasági jelentősége?
Mennyit ismer ebből a fogyasztó?



  

Feladatok holnap
• Megegyezés

A jelenleg használt minőségi borokból, 
tájborokból melyikből érdemes eredetjelöléses 
vagy földrajzi jelzéses borokat csinálni?

Melyeknél lehet bizonyítani, hogy a bor 
tulajdonsága az eredethez, illetve a földrajzi 
helyhez kapcsolódik?

Kinek az érdekeit sérthetik ezek?



  

Feladatok holnapután

Keressünk egy írástudót, aki a nemzeti, 
valamint az EU elbírálásra esélyesen, 
részletesen kidolgozza a termékleírást 

(gyártmánylapot)!



  

Köszönöm a figyelmet!

Szőlészeti-borászati Konferencia, Lakitelek, 
2008. február 13.
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