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Útmutató a borászati termék származási bizonyítvány kiadásához kapcsolódó 

adminisztratív és jogszabályi előírásokról 

 

 

Származási bizonyítvány: A hegyközségi információs rendszerben nyilvántartott adatok 

alapján kiállított hatósági bizonyítvány, amely a borszőlő vagy borászati termék eredetének 

igazolását szolgálja.  

Származási bizonyítvány nem állítható ki olyan tételre, amely nem felel meg a hatályos 

jogszabályokban és rendeletekben foglalt általános és specifikus előírásoknak.  

Borászati termék származási bizonyítvány kizárólag abban az esetben adható ki, ha az adatai 

a borászati termék nyilvántartó lapján szereplő adatokkal megegyezik.  

 

A borászati termék származási bizonyítványoknak három típusát különböztetjük meg: 

 

1) készletigazolás céljából kiadott -„A” típusú- származási bizonyítvány, kiállításának esetei: 

➢ Első seprős bor/ első borászati termék 
➢ készletigazolás (minden borászati termék); 
➢ bértárolás; 
➢ betárolt (import) bortétel készletigazolása 
➢ forgalomba hozatali engedély részbeni megbontása/ teljes visszavonása 

 
 

• az első bor származási bizonyítványt minden esetben seprős újbor mennyiségben 

készletigazolásként kell kérelmezni és kiadni. Első bor származási bizonyítvány kérelem 

esetében függetlenül attól, hogy a kérelmezés időpontjában a borseprő kivezetése már 

megtörtént, a pincekönyv tételre vonatkozó seprős újbormennyiséget tartalmazó mellékletét 

kell a bevonandó szőlőszármazási bizonyítvány mellett a kérelemhez csatolni.  
(127/2009 FVM rendet 14§2) 

 

 

• forgalomba hozott tétel részben megbontása vagy egészben történő visszavonása 

kizárólag NÉBIH által kiállított forgalomba hozatali engedély visszavonásáról szóló határozat 

alapján lehetséges. Ez vonatkozik azokra a borászati üzemekre is, amelyek forgalomba hozatali 

engedéllyel már rendelkező vásárolt tételre kérnek készletigazolást.  
(127/2009 FVM rendet 39/A§) 
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• bértárolás: Bértárolás esetén a borászati tétel tulajdonosa (bértároltató), egy másik 

tulajdonos (bértároló) adóraktárában tárolja a borászati termékét. A bérmunkára átvett, 

bérmunkában tárolt mennyiséget a pincekönyvben nyilván kell tartani. A bértárolásról kötött 

szerződés (bértároló és bártároltató között) a származási bizonyítvány kérelemhez bekérhető.  

Fontos megemlíteni, hogy a kisüzemi bortermelő bérmunkát, bértárolást nem végezhet. 

Lehetősége van arra, hogy csendes borát egyszerűsített adóraktár engedélyes 

bérmunkában lepalackozza, és azt bérmunkából visszaszállítva betárolja.  
(Jöt: 3§ 3 bek.  16 c,  136 §(2)) 

 

 

• import (betárolás): A továbbfeldolgozási vagy kiszerelési céllal Magyarország területére 
behozott, az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában közfogyasztásra 
forgalomba még nem hozott borászati termék bor származási bizonyítványának 
kiállítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a borászati hatóság igazolását a bortétel 
és a kísérődokumentumban foglaltak egyezőségéről, ezalapján az igazolás alapján 
állítható ki az ,, A” típusú borászati termék származási bizonyítvány.  

 (2004. évi 18. tv. (bortv.) 22§ ) 

 

2) másik borászati üzembe történő átszállítás „B” típusú származási bizonyítvány kiállítás esetei: 

➢ Tétel tulajdonosa változik: másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati 
üzemébe történő átszállítás. 
 

➢ Tétel tulajdonosa nem változik: hegyközségi tag másik borászati üzemébe történő 
átszállítás: 

 
▪ ugyanazon GA számmal hegyközségi tag másik borászati üzemébe történő átszállítás, 

ugyanazon hegyközség illetékességi területén; 
 
▪ ugyanazon GA számmal hegyközségi tag másik borászati üzemébe történő átszállítás, 

másik hegyközség illetékességi területén. 
 

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező (forgalomkész) tételre B típusú származási bizonyítvány 

nem adható, ebben az esetben is szükséges az értintett tétel vonatkozásában a NÉBIH által kiállított 

forgalomba hozatali engedély visszavonásáról szóló határozat. 

 

3) forgalomba hozatali engedély igénylése „C” típusú származási bizonyítvány kiállításának esetei: 

➢ Forgalomba hozatali engedély igénylése 
➢ Közfogyasztásra forgalomba hozott must  

 (forrás: 127/2009 FVM rendelet) 
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Minősítési kategóriák 

Kategória borkészítésre 
engedélyezett fajta: 
56/2014.  VM rendelet a 
borkészítésre alkalmas szőlőfajták 
osztályba sorolásáról tartalmazza 

legfeljebb 
előállítható 

seprős 
újbor 

(hl/ha) 

legfeljebb 
szüretelt szőlő 

mennyisége 
(q/ha) 

minimális 
természetes 

alkoholtartalom 
(% vol) 

tényleges 
alkoholtartalom 

(% vol) 
 

bornál 

FN bármely a 56/2014-es VM 
rendeletben feltüntetett 
engedélyezett  fajta 

- - 7,5 
(12,75MMo) 

9 - 18 

OFJ a Vitis vinifera fajból vagy 
 Vitis vinifera és a Vitis 
nemzetséghez tartozó fajta  
keresztezéséből 

160 240 8 
(13,5MMo) 

9-18 

OEM  
kizárólag Vitis vinifera fajok 

100 143 9 
(14,9MMo) 

9-18 

Megjegyzés: alkoholtartalom-növeléssel előállított bornál legfeljebb 15(% vol) lehet a tényleges alkoholtartalom  
 (forrás: 2016. évi LXVIII. törvény (jöt) 3.§ (3) 8.) 

 

Direkttermő szőlőfajtákból árubort az EU-ban nem lehet előállítani, ilyen borkészítésre nem 

engedélyezett szőlőfajták pl : Noah, Othello,  Isabelle (Izabella), Jacquez, Clinton, Herbemont , 

Delaware, Elvira és Zamfira    (forrás: 479/2008/EK 24§ ; Bortv.2§ ) 

 

I. Földrajzi jelzés nélküli borászati termék (FN): 

A földrajzi jelzés nélküli borászati termékekre az általános borászati rendelkezések 

vonatkoznak.   

Közösség rendelete például leszabályozza az egyes borászati termékek -mint például a bor- 

fogalmát, ahol a leszüretelt szőlőből előállított bor tényleges alkoholtartalma legalább 9 

térfogatszázalék (tf%)lehet.  Ebből következik az, hogy FN bor kategóriának nevezhető legyen 

egy tétel, a természetes alkoholtartalmának legalább el kell érnie a 7,5  (% vol), ami mellett 

még 1,5% alkoholtartalom- növelést is végre kell hajtani  a 9 tf%  a tényleges alkoholtartalom 

eléréséhez.  A természetes alkoholtartalom a 1,5 % növeléssel legfeljebb 12,5 tf%-ra 

emelhető. Kedvezőtlen időjárás esetén Európai Bizottsági jóváhagyással megengedett a 

maximum 2%vol alkoholtartalom-növelés, ebben az esetben  elég a 7%vol természetes 

alkoholtartalom. 

  

Mintavételi jegyzőkönyv: A borászati termékek forgalomba hozatalához szükséges a 
földrajzi jelzés nélküli borok esetén a mintavételről jegyzőkönyvet készíteni, a szükséges 
minták: 
a) csak a hegybíró jelenlétében vehetők, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le, vagy 
b) forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi.  

(127/2009 FVM rendelet 31.§) 

 
Évjárat tekintetében az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel 

nem rendelkező borok (FN) esetében az évjárat abban az esetben tüntethető fel, ha a 
borkészítésre alkalmas szőlő legalább 85%-át az adott évben szüretelték.  

 Megjegyzés: Földrajzi árújelzővel ellátott boroknál (OFJ, OEM) a termékleírások a mérvadók. 
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 Fajtajelölés tekintetében az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel 
nem rendelkező borok (FN) esetében fajtanév abban az esetben tüntethető fel, ha a 
borkészítésre felhasznált szőlő legalább 85%-a az adott szőlőfajtából származik. 
Megjegyzés: Földrajzi árújelzővel ellátott boroknál (OFJ, OEM) a termékleírások a mérvadók. 

 
FN borok címkéjén egy szőlőfajtának bármely olyan névváltozata (szinonim neve) nem 

tüntethető fel, amely: 

• tartalmaz teljes mértékben egy oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi 

jelzést, 

• szerepel a 607/2009/EK bizottsági rendelet XV. Mellékletének listáin, 

• az adott tagállam tiltja meg jelölését, Magyarországon a 127/2009 FVM rendelet 54.§ 1) 

• és nem szerepel az adott tagállam osztályba sorolt szőlőfajtáinak szinonim nevét 

tartalmazó listán, Magyarországon 56/2014. (IV. 30.) VM rendeletben szabályozott 

Bármelyik engedélyezett borszőlőfajta felhasználásával készülhet földrajzi jelzés nélküli (FN) 

borászati tétel, a származási bizonyítványon a fajtaösszetételnél feltüntetendő, hogy milyen 

borszőlő fajtából készült az adott borászati termék, de forgalomba hozatali engedéllyel 

érintett tétel címkéjén nem lehet feltüntetni azon szőlőfajták nevét, melyeket tartalmaz az 

alábbi listák valamelyike:  

 
1. a 607/2009/EK bizottsági rendelet XV. Mellékletének  „A” és „B” része: 

Teljesség igénye nélkül például nem tüntethető fel FN borok cimkéjén: 

• Burgundi, Fehér Burgundi, Weißburgunder, Kisburgundi kék, Nagyburgundi, 
Grauburgunder, Spätburgunder, de a „Pinot noir” feltüntethető 

• Kékfrankos (Blaufränkisch, Frühburgunder, Grauburgunder,) 
• Rajnai rizling (Rheinriesling, Rizliling ryzsky, Riesling renano bianco,) ellenben a szinonim 

nevek közül a   Riesling alakban  feltüntethető, mivel nem szerepel EK rendelet listán! 

• Budai 

• Duna gyöngye 

• Zalagyöngye 

• Izsáki sárfehér 
 

 

2. a 127/2009. FVM rendelet 54. §-a. alapján FN-borászati termékek címkéjén az alábbi 

szőlőfajták nevét tilos feltüntetni: 

• Arany sárfehér, 

• Cirfandli, 

• Furmint, 

• Juhfark, 

• Kabar, 

• Kadarka, (de pl. a „törökszőlő” feltüntethető), 

• Kéknyelű, 

• Kövérszőlő, 

• Zéta 

Felül olvasható fajtanevek (fajtanév-változatok) feltüntetése csak OEM és OFJ borok esetén 
lehetséges.  

(forrás: 607/2009/EK 62. és 63. cikk, 127/2009 FVM rendelet 54§ ) 
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FN borászati tétellel történő házasítás: házasítás alatt a különböző eredetű, különböző 

szőlőfajtákból nyert, különböző szüreti évből származó vagy különböző bor- vagy 

mustkategóriákhoz tartozó borok vagy mustok összekeverése értendő. Bor csak abban az 

esetben készülhet összekeverés vagy házasítás útján, ha az összekeveréshez vagy a 

házasításhoz felhasznált összetevők rendelkeznek a borkészítéshez szükséges valamennyi 

jellemzővel, és a borkészítésre vonatkozó előírásoknak megfelelnek. 

Valamely OEM/OFJ nélküli fehérbornak egy OEM/OFJ nélküli vörösborral való házasítása nem 
eredményezhet rozé bort.  

(forrás: 606/2009 EK 8. cikk) 

 

Magyarországon   tilos a fehér- és vörösborok házasításával elállított borászati terméket 
földrajzi árujelzővel (OFJ/OEM) forgalomba hozni,  kivétel:  
- OFJ esetén: a pezsgők, minőségi pezsgők és illatos minőségi pezsgők  
-  OEM esetén: a pezsgők, minőségi pezsgők, illatos minőségi pezsgők, szén-dioxid 
hozzáadásával készült habzóborok, gyöngyözőborok és szén-dioxid hozzáadásával készült 
gyöngyözőborok  

(forrás: 606/2009 EK 8. cikk  1 bek 3. albekezdés; 127/2009 FVM 28-29§) 

 

 

A következő eljárások nem tekintendők házasításnak:  

1, alkoholtartalom-növelés sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény 

hozzáadásával vagy 

2, az édesítés. 

Fontos megemlíteni, hogy évjárat, valamint fajtajelölés tekintetében nem kell vizsgálni az 

alkoholtartalom -növelés vagy édesítés céljából hozzáadott sűrített szőlőmust, vagy finomított 

szőlőmust sűrítmény összetételét.  

Ez azt jelenti, hogy a 15 % -os fajtaazonossági aránynál, a finomított szőlőmust és a sűrített 
szőlőmust mennyiségét nem kell figyelembe venni. 
De:  
Az édesítés céljából hozzáadott szőlőmust (fojtott szőlőmust) összetétele már 

befolyásolhatja az évjáratot és/ vagy a fajtajelölést.  

(forrás: 606/2009 EK 7. cikk) 
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Itt említeném meg továbbá, hogy egy forgalomba hozatali tétel megbontása esetén, a 

tovább feldolgozás céljából visszavont tétel évjárat és fajta összetétele nem változhat a 

forgalomba hozatallal érintett tételhez képest.  

Például: 140 hl-es tételből (amit 74 hl 2017-es Biancából, 45 hl 2017-es Alettából és 21 hl 2016 

Biancából házasítottak össze) 32 hl tovább feldolgozás céljából visszaigényeltek. A 32 hl -re 

kiállított tétel összetétele semmiben nem változhat a mennyiségen kívül a „C” típusban 

kiadott 140 hl -es tételhez képest.  Vagyis 

 Fajta összetétele: Bianca 74+ 21 = 95 hl ->95/140=0,6778 és Aletta 45 hl -> 
45/140=0,3214     Mivel 67,78%-ban tartalmaz Biancát, így fajtajelölés nélküli a tétel.  
 
Évjárat: 2017 -es 74 +45 = 119 hl -> 119/140= 0,85 ->85% és 2016 -os 21 hl ->21/140=0,15 
Mivel 85 %-ban tartalmaz 2017-es évjáratot így 2017-es évjáratú a tétel. 
32 hl-es tovább feldolgozásra visszavont tétel esetében: (a százalékokat kell figyelembe venni) 

• Fajtaösszetétel: 32x0,6778 = 21,7 hl Bianca és 32x0,3214=10,3 hl     

• Évjárat: 2017-es 32x0,85= 27,2 hl és   2016-os 32x0,15= 4,8 hl     ->2017-es évjárat 

 

,, Amit egyszer a borász összeöntött, azt papíron szét ne válasszuk!” Egy  bor származási 

bizonyítvány egy adott borászati tételre vonatkozik, a tétel megbontása esetén kizárólag a 

mennyiség változik, a tétel összetétele nem.  Adott tételt visszabontani külön elemeire (sem 

fajtánkén, sem évjáratokként) tilos.  Házasítás következtében a bornak a fajta és évjárat 

aránya megváltozhat, ezáltal a házasított tétel fajtajelölése és/vagy évjárat jelölése 

megváltozhat, ami a keletkezett tétel százalékos összetétele alapján feltüntethető.  

 

Minősítési kategóriáknál magasabból lehet alacsonyabb, pld.: OEM-ből FN 
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II. Földrajzi jelzővel ellátott borászati termékek 

 

Termékleírás: Az egyes eredetmegjelölések és földrajzi jelzések kritériumait tartalmazó 
dokumentum. Az általános magasabb szintű jogszabályoknál szigorúbb előírásokat 
meghatározhatnak, de megengedőbbet nem.  
 
Magyarországon hatályos termékleírások www. http://boraszat.kormany.hu/eredetvedelem 
honlapon érhetők el. 
 
Termékleírás főbb tartalmi elemei: 

• körülhatárolt terület  

• különös borászati eljárások -> szőlőtermesztés szabályai (művelési mód, tőkesűrűség) 

• feldolgozható szőlőfajták 

• maximális hozam 

• borászati termékek megnevezései, bortípusok 

• borászati termékek előállítására vonatkozó szabályok 

• borászati termékek analitikai és érzékszervi jellemzői 

• termék előállítás a lehatárolt termőterületen kívül 
 

 
A termékleírás tartalmazza a lehatárolt termőhelyet (körülhatárolt terület), ahonnan a 
feldolgozással érintett szőlő származik. A szüret a körülhatárolt területen belül található 
ültetvényről történhet, a termékleírás a szőlőültetvényre és szőlőtermesztésre vonatkozó 
külön előírásokat is tartalmazhat, ebben az esetben ezen előírásoknak megfelelősége is 
feltétel ahhoz, hogy az adott borászati termék eredetmegjelölést kapjon. 
 
 
A termékleírás lehetővé teheti a termőhelyen kívüli feldolgozást és borkészítést, ebben az 
esetben meg kell nevezni a borvidéket, megyét, illetve települést, ahol lehetőség van az adott 
eredetvédelmi kategóriájú borászati termék előállítására. Amennyiben egy termékleírás nem 
tartalmaz leírást a termőhelyen kívüli feldolgozásra vagy borkészítésre, abban az esetben 
kizárólag a körülhatárolt területen belül lehet a borászati terméket előállítani.  
 
A borászati termékek előállítása a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődik, és azzal a 
kiszerelést megelőző művelettel zárul, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi 
jellemzői már nem változnak meg. Ez azt jelenti, hogy bármely a borászati termék 
összetételére ható eljárás elvégzése előállításnak minősül pl. házasítás, édesítés, 
alkoholtartalom növelés stb.  
 
Termékleírások meghatározhatják, hogy melyik körülhatárolt földrajzi területeken lehet 
elvégezni a termék előállítását, a termékelőállítás a tétel kiszerelését (palackozását, 
csomagolását) már nem foglalja magában, ezért, ha külön a kiszerelés helyéren nincs 
rendelkezés azt bármely régióban el lehet végezni.  
 

Amennyiben valamely részt egy termékleírás nem szabályoz le (nem tartalmaz) egyértelműen, úgy 

a közösségi és a hazai általános rendelkezések az irányadók! 

  

http://boraszat.kormany.hu/eredetvedelem
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Maximális hozam: 

Termékleírásaink kettős hozammércét állítanak fel, egyrészt a megtermelt szőlő mennyiségét, 

másrészt a szőlőből előállítható seprős újbor mennyiségét korlátozzák. A kettő mérce együttes 

teljesülésével felel meg az eredetvédelmi kategóriának az adott termék.  

 legfeljebb szüretelt szőlő 
mennyisége (q/ha) 

legfeljebb előállítható 
seprős újbor 

(hl/ha) 

minimális természetes 
alkoholtartalom (% vol) 

OFJ  240 160 8 

OEM 143 100 9 
(forrás: Bor tv. 13/A. §) 

Például.: 

Kunsági OEM esetében legfeljebb 100 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből 
készülhet a borászati termék és ez a hozam nem haladhatja meg 14.300 kg/ha szőlőtermést.  
Az, hogy a szüretelt szőlőtermés nem haladja meg a 143 q/ha-t még nem jelenti 
automatikusan azt, hogy a belőle előállított bor nem haladja 100hl/ha határértéket.  
Mivel a lé kinyerése és a veszteség elszámolás befolyásolja az előállított seprős újbor 
mennyiségét.  
 
Becslésre használható, megközelítő számítás alapján: ha a szüretelt szőlő 143 q/ha, akkor 
lékinyerés 70%-nál nem lehet nagyobb Kunság OEM esetében: 143x0,75=100,1 Fontos 
megemlíteni, hogy ez még csak a keletkezett must mennyiségére utal és nem a seprős újbor 
mennyisége. A bor előállításakor lehetőség van például 2% mértékig erjedési veszteség 
elszámolásra, ebben az esetben, 100,1 hl 2 % -a az 2,002 ->100,1 -2,002 = 98.09 hl/ha jön ki.  
 
Hasonló logika alapján, ha ismert a várható lékinyerése a borászati terméknek pl.: 75% 
Akkor megközelítőleg 75% lékinyerésnél 100/0,75=133,3 q/ha szőlő szüretelhető.  
Itt is figyelembe lehet venni az előállítás folyamán a mennyiségi adatokat befolyásoló 
tényezőket. például az erjedési veszteség mértékét. 100/0,75=133.3 +2% erjedési =136 hl 
 
Mustkihozatal: 

Lékinyerés % 100 hl/ ha mustkihozatalhoz 
legfeljebb szüretelt szőlő 
mennyisége  

 160 hl/ha mustkihozatal 

legfeljebb szüretelt szőlő 

mennyisége 

70 % 142,8 (q/ha) 228 (q/ha) 

75 % 133 (q/ha) 213 (q/ha) 

80 % 125 (q/ha) 200 (q/ha) 

85 % 117,6 (q/ha) 188 (q/ha) 

 
 
Fontos figyelembe venni, hogy ezen számítások, mindössze egy becsült megközelítő értéket 
adnak, a bor előállítást követő pontos elszámolás a mérvadó, mivel a bor előállítása közben 
lezajló folyamatoktól függ a ténylegesen létrejövő számérték. 
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Továbbá megemlíteném, hogy termékleírásokon belül a megállapított maximális hozam 

határok eltérők lehetnek, a szüret módja vagy az előállított bortípus függvényében.  

 

Például: 

Eredetvédelmi 
kategória 

Bortípus maximum 
szüretelhető szőlő mennyisége 

(q/ha) 

legfeljebb 
előállítható 
seprős újbor 

(hl/ha) 
Kunság OEM fehér fajta és küvé kézi és gépi szüret: 143 100 
Kunsági OEM fehér jégbor csak kézi szüret: 60 42 
Hajós-Baja OEM Prémium  kézi és gépi szüret: 60 85 
Duna- Tisza közi OFJ  vörös fajta és küvé kézi és gépi szüret: 240 160 
Felső- Magyarország OFJ fehér bor Kézi szüret: 170, gépi szüret 160 120 

 

 

Települések, illetve dűlőnevek használata 

➢ dűlő használat bejelentését a termékleírások szabályozzák  (178/2009 korm. rend. 4§) 

➢ A település, illetve dűlő neveket csak OEM borászati termékeken lehet használni.  

➢ A kisebb földrajzi egység neve akkor tüntethető fel, ha a termékleírás ezt megengedi, 

és ekkor is csak a termékleírásban foglalt módon. 

➢ Egyéb kisebb földrajzi egységek neve  OFJ borokon is feltüntethető. 

Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” szinonim nevei: 
 „védett eredetű bor”: csak a miniszteri rendeletben kihirdetett eredetvédelmi szabályzattal 
rendelkező védett eredetű borok, valamint a már elfogadott termékleírással rendelkező OEM-borok 
esetén használható (pl. Tihany) 
„minőségi bor”: csak minden más OEM-bor esetén használható (pl. Balatonfüred Csopak), addig az 
évjáratig, amíg a termékleírást el nem fogadták és alkalmazni nem kell. 
 

Az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” szinonim neve: tájbor 
(forrás : Borászati termékek jelölési útmutatója, Bor.tv. 2§ 23-26) 

 

 

Lényeges megemlíteni, hogy a borászati termék származási bizonyítványok a terméket a 

forgalomba hozatali engedély kikéréséig követik nyomon. A borászati termék jelölésének 

,,címkéjén szereplő adatok” a származási bizonyítványon szereplő adatokkal szinkronban kell 

lenni, egymásnak ellentmondó adatot nem tartalmazhatnak.   

 

A  borászati termékek jelölésével kapcsolatban az borászok részére  Dr Brazsil Dávid, Dr 
Sidlovits Diána, Gál Péter által készített  Borászati termékek jelölési útmutatója  nyújthat 
komoly szakmai  segítséget, ami az alábbi linkeken elérhető:  
http://boraszat.kormany.hu/utmutatok  vagy  http://hnt.hu/magyar-jogszabalyok/tajekoztatok/ 

 

http://boraszat.kormany.hu/utmutatok
http://hnt.hu/magyar-jogszabalyok/tajekoztatok/
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1. Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM): 

Eredetmegjelölés: valamely régió vagy meghatározott hely neve, amelyet bor, pezsgő, 

minőségi pezsgő, illatos szőlőfajtákból készült pezsgő, gyöngyözőbor, szén-dioxid 

hozzáadásával készült gyöngyözőbor, részben erjedt szőlőmust, töppedt szőlőből készült bor 

és túlérett szőlőből készült bor jelölésére használnak. (479/2008/EK 34. cikk a) bekezdés) 

Ez egyben azt is jelenti, hogy a felsorolásban nem szereplő borászati termékekre 

eredetmegjelölés nem alkalmazható, ilyen kategória a még erjedésben lévő újbor, a habzóbor, 

a szőlőmust, a töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust, sűrített szőlőmust, a 

finomított mustsűrítmény valamint a borecet. 

Eredetmegjelöléssel kizárólag azok a tételek láthatók el, amelyek 

➢ a felhasznált szőlő 100%-ig az eredetmegjelöléssel érintett földrajzi területről származik 

 

➢ a termék előállítását az adott földrajzi területen végzik, ettől eltérő előírást a 

termékleírás tartalmazhatja az érintett körülhatárolt terület közvetlen szomszédságában 

lévő terület; vagy ugyanazon a közigazgatási egységen belül vagy valamely szomszédos 

közigazgatási egységen belül található terület, vagy tagállamok közit megállapodás esetén 

a határon átnyúló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések pontos meghatározását. 

 

Ez azt jelenti, hogy ha egy OEM tételt házasítanak egy eltérő OEM tétellel, a keletkezett házasított tétel az 

eredetmegjelölését elveszti, függetlenül a házasítás mértékétől, kivéve ha az előállítás földrajzi területe 

megegyező a két eredetmegjelöléses tétel esetében.  

Például:  

Kunsági OEM    Duna OEM (engedélyezett szőlő fajta megegyezés esetén) 

A Kunsági OEM termékleírás és a Duna OEM termékleírás körülhatárolt földrajzi területei 

részben megegyeznek, ezért a bortétel tulajdonosa amennyiben a Duna OEM termékleírásban 

megtalálható engedélyezett szőlőfajtákból készült a terméke, kérhet Kunság OEM megjelölésű 

készletigazolás származási bizonyítvány bevonásával egy Duna OEM forgalomba hozatali 

engedélyes származási bizonyítványt, mivel a Duna OEM termékleírás körülhatárolt területe 

között szerepel az összes Kunság OEM termékleírásban feltüntetett körülhatárolt terület.  

Vagy: 

Duna OEM    Kunsági OEM (földrajzi terület megegyezés esetén) 

Duna OEM termékleírás körülhatárolt területei között szerepel a Csongrádi és a Hajós-Bajai 

borvidék települései is, ami viszont a Kunsági OEM termékleírásában (TL) nincs feltüntetve, 

ezért ha a Duna OEM termékleírásnak megfelelő borászati tétel részben vagy egészben 

tartalmaz például Hajós-Bajai borvidékről származó szőlőt abban az esetben már nem 

feltüntethető Kunsági OEM a borászati tételen. 
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Viszont: 

Kunsági OEM pl Chasselas Duna OEM nem lehet (Duna OEM nem tartalmazza a Chasselast) 

Duna OEM pl Hajós termőhely   Kunsági OEM nem lehet (nem egyezik a termőhely) 

Duna OEM pl Hajós feldolgozási hely  Kunsági OEM (kizárólag abban az esetben, ha a 

termőhely Kunság OEM lehatárolt területéről származik, mivel a TL szerint a feldolgozási hely lehet Hajós) 

 

Édesítés: OEM bor esetén a szőlőmustnak és sűrített szőlőmustnak ugyanarról a 

termőhelyről kell származnia, mint ahonnan az a bor származik, amelynek édesítésére 

használják őket. 

Ez azt jelenti, hogy a finomított szőlőmust sűrítménnyel történő édesítés esetén nem kell 

figyelembe venni a termőhelyre vonatkozó korlátozást, de a sűrített szőlőmust esetében már 

igen.  

Fontos megemlíteni, hogy vannak olyan termékleírások, amelyek tiltják édesítést egyes 
bortípusok előállításánál például: Kunság OEM és Hajós-Bajai OEM jégboroknál és késői 
szüretelésű bortípusainál, Szekszárd OEM a Bikavérnél, Tokaj OEM minden bortípusnál. 
 

Fajtajelölés: Ha az adott termékleírás másként nem rendelkezik, akkor bármennyi fajta 
házasítható, ami összeségében nem haladja meg a 15%-ot, ezt csak az adott eredetvédelmi 
kategóriába tartozó bor esetén tehető meg. Ez azt jelenti, hogy OEM eredetvédelmi kategóriát 
szeretnénk megtartani, akkor OEM nem házasítható FN vagy OFJ borral, mert az más 
eredetvédelmi kategóriába esik. 
 
Mintavételi jegyzőkönyv forgalomba hozatali engedély igénylésnél: 

Amennyiben a termékleírás tartalmazza, a  borászati termékek forgalomba hozatalához 
szükséges a mintavételről, hegybíró által ellenjegyzett  jegyzőkönyvet készíteni. 

Termékleírások Mintavételi jegyzőkönyv  

Izsáki Arany Sárfehér OEM hegybíró által ellenjegyezve 

Monor OEM hegybíró által ellenjegyezve 

Soltvadkerti Ezerjó OEM hegybíró által ellenjegyezve 

Kunsági OEM termelő által készített, nem kell ellenjegyezni a hegybírónak 

Duna OEM termelő által készített, nem kell ellenjegyezni a hegybírónak 

Hajós-Baja OEM termelő által készített, nem kell ellenjegyezni a hegybírónak 

Csongrád OEM termelő által készített, nem kell ellenjegyezni a hegybírónak 

(127/2009 rendelet 31§) 

 

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) részletes leírását tartalmazó egyes 

termékleírások, a fent említett általános rendelkezéskénél szigorúbb előírásokat is 

meghatározhatnak, de megengedőbbet nem! 
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2. Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ): 

Földrajzi jelzés: valamely régió vagy meghatározott hely neve, amelyet bor, pezsgő, minőségi 

pezsgő, illatos szőlőfajtákból készült pezsgő, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült 

gyöngyözőbor, részben erjedt szőlőmust, töppedt szőlőből készült bor és túlérett szőlőből 

készült bor jelölésére használnak. (479/2008/EK 34. cikk b) bekezdés) 

Földrajzi jelzéssel kizárólag azok a tétel látók el, amely esetében 

➢ a felhasznált szőlő legalább 85%-ig az érintett földrajzi területről származik 

 

➢ a termék előállítását az adott földrajzi területen végzik, ettől eltérő előírást a 

termékleírás tartalmazhatja az érintett körülhatárolt terület közvetlen szomszédságában 

lévő terület; vagy ugyanazon a közigazgatási egységen belül vagy valamely szomszédos 

közigazgatási egységen belül található terület, vagy tagállamok közit megállapodás esetén 

a határon átnyúló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések pontos meghatározását. 

 

Ez azt jelenti, hogy egy OFJ megjelölésű borászati tétel esetében 85% vagy annál nagyobb 

százalékban a termékleírásban meghatározott körülhatárolt előállításra engedélyezett 

területről kell származnia az adott tételhez felhasznált szőlőnek. Vagyis, ha a termékleírás 

külön nem szabályozza, akkor bármilyen másik földrajzi területről származó OFJ vagy OEM 

földrajzi jelzésű bor házasítható 15%-ig az adott OFJ termékleírásának megfelelő bortételéhez. 

 Házasítani lehet másik árujelzővel, de a keletkezett tételben 15%-nál nagyobb mennyiségben 

tartalmaz a tétel földrajzi területtől eltérő származású szőlőt, akkor elveszti a földrajzi 

jelzését és földrajzi jelzés nélküli (FN) borként kell megjelölni.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a házasításkor a fajta összetételre, kizárólag az adott 

termékleírásban a bortípusnál engedélyezett fajtákból tevődhet össze az adott 

eredetvédelmi kategóriával ellátott borásztati termék.   

 

Házasítás: házasítás alatt a különböző eredetű, különböző szőlőfajtákból nyert, 

különböző szüreti évből származó vagy különböző bor- vagy mustkategóriákhoz tartozó borok 

vagy mustok összekeverése értendő. Bor csak abban az esetben készülhet összekeverés vagy 

házasítás útján, ha az összekeveréshez vagy a házasításhoz felhasznált összetevők 

rendelkeznek a borkészítéshez szükséges valamennyi jellemzővel, és a borkészítésre 

vonatkozó előírásoknak megfelelnek. 

(forrás: 606/2009 EK 8. cikk 1 pont 3. albekezdés.) 

A következő eljárások nem tekintendők házasításnak:  

1, alkoholtartalom-növelés sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény 

hozzáadásával vagy 

2,   az édesítés 
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Házasításkor a keletkező eredetvédelmi kategória megállapításánál az alábbi szempontokat 

kell vizsgálni: 

➢ felhasznált szőlő mennyisége ---> házasítással létrejövő OFJ borászati tételnek 

legalább 85%-nak az érintett földrajzi területről kell származni, ettől szigorúbb arányt 

a feltüntetendő eredetvédelmi kategória termékleírása meghatározhat.    

 /OEM esetében a felhasznált szőlő mennyiség 100% -nak a feltüntetendő eredet 

megjelöléshez tartozó földrajzi területről kell származnia, ebbe bele tartozik az 

édesítésre használt szőlőmust és sűrített szőlőmust előállításához használt szőlő is/ 

 

➢ termékelőállításra engedélyezett lehatárolt terület ---> a házasítás kizárólag azon a 

területen belül végezhető el, amely a feltüntetendő eredetvédelmi kategória 

termékleírásában a termékelőállításra engedélyezett lehatárolt területtel megegyezik 

(ezáltal a feltüntetendő OFJ eredetvédelmi kategóriától, a 15%-ig eltérő más 

eredetmegjelölés esetén , házasított tételek termékleírásaiban feltüntetett előállításra 

engedélyezett területet nem kell vizsgálni) 

 

➢ Árújelző szintje (OEM/OFJ): Termékleírásnak való igazolt megfelelőség fennállása 

esetén állapítható meg.  Házasításkor termékleírástól függően, házasított tételekkel 

azonos vagy alacsonyabb eredetvédelmi kategória keletkezik, ha a keletkezett 

házasított tétel a termékleírásban foglaltaknak teljes mértékben megfelel. 

OEMOFJFN 

Földrajzi jelzés nélküli (FN) kategóriának megfelelő szőlőből készült bor bármekkora 

mértékű házasításával, kizárólag FN borászati termék keletkezhet.  

 

➢ fajtaösszetétel: a házasítással keletkezett tétel, kizárólag az adott termékleírásban a 

bortípusnál engedélyezett fajtákból tevődhet össze. 

 

➢ borászati eljárások: a házasítással keletkezett tétel, kizárólag a keletkezett tételre 

vonatkozó termékleírásban engedélyezett borászati eljárásokkal érintett tételekből 

tevődhet össze. 

/ csak a termékelőállításra engedélyezett lehatárolt területen történhet pl. házasítás, 

édesítés, alkoholtart. -növelés, savtart. -növelés és savtompítás stb./ 

Fontos megjegyezni, hogy vannak olyan termékleírások, melyek a palackozás,  

kiszerelés helyét is leszabályozzák. pl. Tokaj OEM/ 

    (127/2009 FVM 28-29§) 

Továbbá fontos megemlíteni azt is, legfeljebb 15% ot kitevő körülhatárolt területen kívülről 
származó szőlőnek, abból az érintett tagállamból vagy harmadik országból kell származnia, 
amelyben a körülhatárolt terület található. (479/2008/EK rendelet 34. cikke (1) b) ) 
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 Például: Duna – Tisza közi OFJ termékleírásban nem szerepel a Bacchus szőlőfajta ezért, ha bármennyi  

%-ban is tartalmaz a házasítandó tétel Bacchus szőlőfajtát, akkor már nem lehet Duna-Tisza közi OFJ a 

keletkezett tétel, mivel nincs olyan Duna-Tisza közi OFJ bortípus amiben az adott fajta engedélyezve lenne.  

Duna-Tisza közi OFJ (98%) + Balaton OFJ (2%) Bacchus Földrajzi jelzés nélküli (FN) 

 

Keletkezett bortípusnak megfelelő és termékelőállításra engedélyezett lehatárolt területen házasítanak: 

Duna-Tisza közi OFJ (85%)+ Eger OEM (15%)  Duna -Tisza közi OFJ 

Duna-Tisza közi OFJ (85%)+ Balaton OFJ (15%)  Duna -Tisza közi OFJ 

Duna-Tisza közi OFJ (85%)+ Balatonmelléki OFJ (15%)  Duna -Tisza közi OFJ 

Balatonmelléki OFJ (85%) + Duna-Tisza közi OFJ (15%)  Balatonmelléki OFJ  

Balaton OFJ (85%) + Duna-Tisza közi OFJ (15%)  Földrajzi jelzés nélküli (FN)   

• Balaton OFJ termékleírása meghatározta, hogy kizárólag (100%-ban) a körülhatárolt területéről 

származhat a felhasznált szőlő! 

Megjegyzés: Balatonmelléki OFJ, Dunántúli OFJ, Zemplén OFJ, Duna-Tisza közi OFJ, Felső-Magyarország OFJ -

nél 85% kell a körülhatárolt területről származnia a felhasznált szőlőnek! 

 

Duna-Tisza közi OFJ (84,5%)+ Eger OEM (15,5%)  Földrajzi jelzés nélküli (FN)  

• Mivel több mint 15%-a felhasznált szőlőnek nem ugyan azon körülhatárolt területről származik. 

 

Balatonmelléki OFJ (50%) + Balaton OFJ (50%)  Balatonmelléki OFJ  

• Mivel a Balatonmelléki OFJ lehatárolt területe a Balaton OFJ lehatárolt területeit magában foglalja, a 

Balatonmelléki OFJ -nek a Balaton OFJ-n kívül is van lehatárolt területe. 

 

A Kunsági OEM termékleírás és a Duna-Tisza közi OFJ termékleírás körülhatárolt földrajzi területei 

megegyeznek, ezért Kunság OEM megjelölésű készletigazolás származási bizonyítvány bevonásával egy 

Duna-Tisza közi OFJ forgalomba hozatali engedélyes származási bizonyítvány kiállítható. Oltalom alatt álló 

földrajzi jelzővel (OFJ) ellátott tételből nem lehet Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses (OEM) tétel.  

Kunsági OEM   Duna-Tisza közi OFJ  

Kunsági OEM +Duna -Tisza közi OFJ   Duna-Tisza közi OFJ  

De: 

Duna-Tisza közi OFJ   Kunság OEM nem lehet (nem lehet magasabb árujelző) 

Fontos megemlíteni, hogy egy földrajzi árujelzővel ellátott bortétel földrajzi jelzés nélküli (FN)borral 

történő házasítás esetén, minden esetben elveszíti az árujelzőjét a bortétel.  

Duna-Tisza közi OFJ (99%-ban)+ FN bortétel (1%-ban)   Földrajzi jelzés nélküli (FN) tétel 
Duna-Tisza közi OFJ + FN sűrített szőlőmust édesítésre (nem házasítás)  Duna-Tisza közi OFJ   
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Forgalomba hozatali engedély igénylésére céljából kiadott „C” típusú származási 

bizonyítványon feltüntetendő minimális alkoholtartalmak OFJ-k esetében: 

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés lefeljebb szüretelt szőlő  
(t/ha) 

minimális  összes 
alkoholtartalom (% vol) 

 

Duna-Tisza közi OFJ kézi és gépi 24 t/ha 8 
Balatonmelléki OFJ (Közép-Dunántúl) kézi 17 t/ha gépi 16,3 t/ha 8 
Balaton OFJ kézi 17 t/ha gépi 16,3 t/ha 9              
Dunántúli OFJ kézi 22,7 t/ha gépi 21,7 t/ha 9 
Felső – Magyarország OFJ kézi 17 t/ha gépi 16 t/ha 9,5      gyöngyözőbor 9 
Zemplén OFJ kézi 17 t/ha gépi 16 t/ha 9            jégbor 16,66 

Megjegyzés.: Földrajzi jelzés nélküli (FN) bor esetén 9 (% vol) kell feltüntetni a „C” típusú 

származási bizonyítványon 

 

 

Interspecifikus hibridek: 
 
OFJ megjelöléssel rendelkezhetnek legfeljebb (jelenleg)  a Vitis vinifera fajból és a Vitis 
nemzetséghez tartozó más fajoknak (a fajok közötti= interspecifikus) a keresztezéséből 
származó engedélyezett borszőlőfajtákból előállított borászati termékek. Leggyakoribb 
interspecifikus hibridek például:  
 
Aletta, Bianca, Csillám, Duna gyöngye, Göcseji zamatos, Kunleány, Lakhegyi mézes, Medina, 

Nero, Palatina, Pölöskei muskotály, Teréz, Vértes csillaga, Viktória gyöngye, Zalagyöngye 

 

 

 

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) részletes leírását tartalmazó egyes 

termékleírások a fent említett általános rendelkezéskénél szigorúbb előírásokat is  

meghatározhatnak, de megengedőbbet nem! 
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III. Borászati termék származási bizonyítványon feltüntetett adatok 

 

Szín:      Fehér, Rozé (rosé), Vörös   színű borokat különböztetünk meg egymástól,  

 jogszabályban nincs jelenleg leszabályozva a színtartományuk. 
 
A borászati tétel keletkezett színe, függ egyrészt a felhasznált borszőlőfajtától, másrészt az 

előállítás folyamán végrehajtott borászati eljárásoktól. Például a rozé színt általában a 

kékszőlő gyorsfeldolgozásával vagy rövid idejű héjon áztatásával érik el. 

➢ Siller: A rövid áztatási időnek köszönhetően nagyon világos színű vörösbor. A rozénál 

sötétebb, a vörösbornál halványabb. Vörösbor típusai közé tartozik, ezért az ilyen 

néven forgalmazott bor származási bizonyítványán vörösborként feltüntethető. 

 
➢ Vörösbor és rozébor egymással házasítható, viszont fontos figyelni arra, hogy egyes 

termékleírások a rozé és vörös bortípusoknál különbséget tesznek fajta és/vagy a kötelezően 
alkalmazandó borászati eljárások között. Ha a keletkezett házasított bortípus nem felel meg  egyik 
termékleírásnak sem, akkor FN árujelzést kap.   

 
➢ Amennyiben a bortétel színe megváltozik, vörösből rozé vagy rozéból vörös lesz, úgy 

abban az esetben a hegybíró bekérhet a borászati hatóság által a változással érintett tételre 
vonatkozóan kiállított jegyzőkönyvet a tényállás igazolása érdekében, a vörös vagy rozé bor 
színének származási bizonyítványon történő megváltoztatásához. 

 

Érdekességként:  
Duna-Tisza közi OFJ termékleírás alapján a kékfrankos szőlőből fehér és vörös bortípus is 
előállítható. 
 
 
A színeket borbírálatkor általában színárnyalat, színmélység, színintenzitás, beütés (reflexek) jelzőkkel, 

valamint világos – sötét tónusokkal fejezik ki.  Például: fehérbort: ezüstös, sárgás-zöld, sárga, arany,  

borostyán, világosbarna; a rozébort: a halvány rózsaszíntől (hagymahéjszín) a világospirosig, a 

vörösbort: a világospirostól, bíbor, rubin, vörös, és  mélybordó, barna árnyalatokkal jellemzik 

többnyire. 

 

Származási ország:  

Harmadik országból származó bort tilos a Közösségből származó borral házasítani, valamint 

tilos a harmadik országokból származó borokat egymással a Közösség területén házasítani. 

Több egymástól eltérő Közösségen belüli országból származó borok házasítása esetén 

származási országként EU -t kell feltüntetni.  

Származási ország feltüntetésnél nem kell figyelembe venni az édesítésre használt szőlőmust; 

sűrített szőlőmust; finomított szőlőmustsűrítmény származási helyét.  

(forrás: 606/2009 EK 55. cikk)  
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Évjárat: 

Évjárat feltüntetése csak abban az esetben lehetséges, ha a szőlő legalább 85%-át az adott évben 
szüretelték A édesítésre felhasznált szőlőmustot is figyelembe kell venni az évjáratnál. A január-
február hónapban szüretelt szőlők (pl.: jégbornál) esetében évjáratként az előző évet kell feltüntetni. 
A borászati termék származási bizonyítvány minden esetben tartalmazza a feltüntethető évjáratot, 
forgalomba hozatali engedély esetén is, függetlenül attól, hogy a tétel tulajdonosa évjárat nélkül 
kívánja forgalomba hozni a tételt. 

(forrás: 607/2009/EK 61. és 63 cikk) 

 
Az évjárat-azonosság számításakor nem kell figyelembe venni: 
• az édesítésre felhasznált sűrített szőlőmustot vagy finomított szőlőmustsűrítményt, 
• a tirázslikőrt, 
• az expedíciós likőrt és 
• az erősítéshez használt alkoholt (likőrborok készítésekor). 
 
Származási bizonyítvány kiadásakor a potenciális (jelölhető) évjáratot fel kell tüntetni minden esetben, 
a „C” típusú származási bizonyítványon is, függetlenül attól, hogy az ügyfél a forgalomba hozatali 
engedély kikérésekor nem tüntet fel évjáratot.  

(forrás: 479/2008 EK IV. melléklet 3) 

 

Fajtajelölés: 

Fajtanév feltüntetése csak abban az esetben lehetséges, ha a bor legalább 85%-ban az adott fajtából 
készült.  

Szinonim nevek használata: 
Magyarországon 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet 1. számú melléklet 2. pontjában nyilvántartott 
szinonim neveket lehet használni egy -egy borszőlő fajta vonatkozásában, ezek a nevek a származási 
bizonyítványok megnevezés rovatában is feltüntethetők. Ez azt jelenti, hogy egy szőlőfajta idegen 
nyelvű neve (fordítása) sem használható, amennyiben nem szerepel ezen a listán. 
Szinonim neveket jelen tájékoztató 4-5. melléklete  tartalmazza.  

 
Két vagy több szőlőfajta feltüntetése esetén a bor előállításához felhasznált valamennyi fajtát fel kell 
tüntetni, százalékosan csökkenő sorrendben a borászati termék címkéjén.  
Ez alól a szabály alól kivételt jelent: 
• az édesítésre felhasznált sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény, 
• a tirázslikőr, 
• az expedíciós likőr és 
• az erősítéshez használt alkohol (likőrborok készítésekor). 

 
 
Muskotály 
a 127/2009. FVM rendelet 15. melléklet 8. pontja alapján „Muskotály” megjelölés azon a bor (OEM és 
OFJ), pezsgő, valamint szén-dioxid hozzáadásával készült habzóboron tüntethető fel, amely legalább 
85%-ban az alább felsorolt fajtá(k)ból készült(ek) : 
 
• Aletta (csak OFJ), 
• Csaba gyöngye, 
• Cserszegi fűszeres, 
• Generosa, 
• Hamburgi muskotály,

 
• Irsai Olivér, 
• Mátrai muskotály, 
• Nektár, 
• Ottonel muskotály, 
• Pölöskei muskotály (csak OFJ),

 
• Sárga muskotály, 
• Szirén, 
• Trilla, 
• Zefír 

 
Fontos megjegyezni, hogy az OEM Muskotály borok csak Vitis vinifera fajtákból állítható elő. 
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IV. Feltüntetendő borászati eljárások a borászati termék származási bizonyítványon 

 

A származási bizonyítványon kötelezően fel kell tüntetni, ha egy terméken végrehajtottak 

alkoholtartalom -növelést, édesítést, savtartalom növelést vagy savtompítást.  

Fontos kiemelni, hogy házasítás esetén, amennyiben bármelyik házasítandó borászati tétel a 

felsorolt eljárással érintett, úgy abban az esetben a keletkezett borászati termék származási 

bizonyítványon is fel kell tüntetni az eljárást.  

Kiadott borászati termék származási bizonyítványon akkor is fel kell tüntetni az 

alkoholtartalom-növelés , savtartalom -növelést vagy tompítást illetve  az édesítés tényét, 

ha azt nem azon a tételen végezték, amelyre a borszármazási bizonyítványt kérik, hanem egy 

vagy több résztételnél, amiből a végső borászati termék tétel áll. 

(forrás: 127/2009 FVM 14§ 10.) 

Tilos ugyanazon terméken savtartalom-növelést és alkoholtartalom-növelést, illetve 

savtartalom-növelése és savtompítást végezni. 

 

Például:  

3 bortétel házasítása esetén, ahol 1 hl édesített Merlot, 80 hl Kékfrankos és 2 hl 

alkoholtartalom- növelt Zweiget házasítását hajtják végre, a keletkezett küvé származási 

bizonyítványán mindenképpen jelölni kell a két eljárás típust, vagyis az édesítést és az 

alkoholtartalom növelést.  

Nem engedélyezett borászati eljárások 

Az eredetvédelmi kategória megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a Termékleírások 

tartalmazhatnak nem engedélyezett borászati eljárásokat: pl.: 1. alkoholtartalom-növelés, 2. 

édesítés, 3. savtartalom növelés vagy csökkentés, 4. termőhelyen kívüli palackozás  

Nem engedélyezett borászati eljárások a hatályos jogszabályokon túl: (x-el jelölve) 
 borok, bortípusok Alkoholtartalom-

növelés  

(must javítás) 

Édesítés Savtartalom 
növelés vagy 
csökkentés 

Termőhelyen 
kívüli 
palackozás 

Csongrád OEM nincs ilyen eljárás  - - - - 
Duna OEM nincs ilyen eljárás  - - - - 

Hajós-Baja 
OEM 

Prémium (fehér, vörös,rosé) - x - - 
Késői szüretelésű szőlőből x x - - 
Jégbor (fehér, vörös) x x - - 

Kunság OEM Késői szüretelésű szőlőből x x - - 
Válogatott szüretelésű x x - - 
Töppedt szőlőből készült bor x x - - 
Jégbor x x - - 

Duna-Tisza közi  OFJ nincs ilyen eljárás - - - - 
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1. Az alkoholtartalom-növelés: 

Bejelentési kötelezettség: 

A borászati üzem az alkoholtartalom-növelést köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási 

helye szerint illetékes hegybíró részére, a művelet megkezdése előtt legalább két munkanappal. A 

bejelentés több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is kiterjedhet. 

Pincekönyvbe, legkésőbb a művelet elvégzését követő hét első munkanapján belül be kell bejegyezni,  
a művelet pontos megnevezésével, a felhasznált anyagok mennyiségének feltüntetésével, a művelet 
elvégzésének dátumával. (27/2011 VM 10§ 4) 

 

Az alkoholtartalom- növelés a szüretet követő január 1-et követően nem végezhető (kivétel a 

hűtéssel  történő sűrítés) 
(forrás: 479/2008 EK 5 melléklet D pont 6 bekezdés) 

 

Alkoholtartalom növelés eljárások: 

A bor természetes alkoholtartalmának növelésére a must cukortartalmának a növelésével van 
lehetőség. Az alkoholtartalom-növelés mértéke legfeljebb 1,5 térfogatszázalék lehet -kivéve a sűrítés. 
A rendkívüli kedvezőtlen időjárású években a tagállamok kérhetik, hogy a természetes alkoholtartalom 
növelését további 0,5 térfogatszázalékkal megtoldják. A kérésről az Európai Bizottság dönt. 

(forrás: 479/2008 EK 5 melléklet A, B pont) 

 
a) friss szőlő, részben erjedt szőlőmust, illetve még erjedésben levő újbor esetében a természetes 

alkoholtartalom legfeljebb 12,5 térfogatszázalékra (tf%) növelhető alábbi anyagok hozzáadásával: 

➢ szacharóz  

➢ sűrített szőlőmust -> legfeljebb 6,5 % térfogat növekedést okozhat 

➢  finomított szőlőmustsűrítmény -> legfeljebb 6,5 % térfogat növekedést okozhat 

b) szőlőmust esetében a természetes alkoholtartalom legfeljebb 12,5 térfogatszázalékra (tf%) 

növelhető alábbi anyagok hozzáadásával 

➢ szacharóz  

➢  sűrített szőlőmust -> legfeljebb 6,5 % térfogat növekedést okozhat 

➢ finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadásával -> legfeljebb 6,5 % térfogat növekedésig 

➢ részleges sűrítéssel, beleértve a fordított ozmózist; -> legfeljebb 20% térfogat csökkenést 
okozhat, viszont ebben az esetben 2 % növekedésig lehet növelni az alkoholtartalmat 

c) bor esetében a természetes alkoholtartalom legfeljebb 12,5 térfogatszázalékra (tf%) növelhető 

alábbi anyagok hozzáadásával 

➢ hűtéssel történő részleges sűrítéssel -> legfeljebb 20% térfogatcsökkenés okozhat viszont 
ebben az esetben 2 % növekedésig lehet növelni az alkoholtartalmat 

A must összetételének javítására alkalmazható szacharóz (répa vagy nádcukor)  

Friss szőlő, részben erjedt szőlőmust, illetve még erjedésben levő újbor csak száraz cukrozással (értsd: 

a javítandó termékben oldva) végezhető. 
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A hozzáadott cukor pontos kiszámítására a 127/2009 FVM rendelet 16. melléklet B részében 
megtalálható táblázat: tömegszázalékban mért cukortartalom átszámítása alkoholfokra nyújt 
segítséget. 

 
Megközelítő számításra a következő leírás alkalmazható:  
➢ Cukor fajsúlya: 1,6 g/ml fajtérfogata: 1/1,6= 0,6 ml, ezért 1 kg cukor hozzáadásával 0,6 liter 

térfogat növekmény képződmény keletkezik     
➢ 14MMo-nál  28 g cukor adható literenként a 1,5 %vol  emelés esetén   
 Ebből következik, hogy 1 hl musthoz maximum 2,8 kg cukor adható a 1,5% alkoholtartalom növekedés 
elérésekor, ami 1,68 liter lé növekményt eredményez hektoliterenként. ~ 18,6 g cukor emel 1%vol 
alkoholt literenként. Ha 1,5%vol helyett például 1,2%vol alkoholt szeretne valaki növelni (1,86x1,2=2,232), 

akkor azt 2,2 kg cukorral érheti el hektoliterenként.  Számoláskor lefele kell kerekíteni, hogy ne lépjük túl a 
határértéket! 
 
Például: 
Ha van 140 q szőlő 75 % lé kinyeréssel: akkor 140x0,75= 105 hl = 10500 liter mustkihozatallal számolhatunk 
Adott mustfokot a 127/2009 FVM rendelet 16. számú melléklet A részében leírt táblázat alapján átváltható 
potenciális alkoholtartalomra. (jelen tájékoztató 1. számú mellékletét képezi)  

(mustkihozatal hl x hozzáadott cukor kg/hl) = hozzáadott cukormennyiség ->  
(hozzáadott cukor mennyiség kg x 0,6 kg/l térfogat növekmény) = tényleges lé növekményt liter 
105x2,8=294 x0,6 =176,4 l   -> 10500 l +176,4 l= 10676 liter= 106, 76 hl keletkezik 

Fontos, hogy a fajsúly átszámításnál a hőmérsékletet is figyelembe kell venni, fent említett 

számítások, mindössze egy becsült értéket adnak, pontos számítást 127/2009 FM rendelet 16. számú 

mellékleteiben foglalt táblázatban feltüntetett értékek segítségével kell kiszámolni! 

Mustjavításra maximálisan felhasználható cukor mennyisége 100 liter musthoz kilogrammban 127/2009 FVM 
rendelet 16. számú mellékletei alapján számolva: 

Magyar mustfok 
MMo 

13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 
18 18,5 19 

cukor g/l ~129.3 ~135.5 ~141.8 ~147.6 ~153.5 ~159.9 ~ 166 ~ 172 ~178.4 ~184.5 ~190,8 ~197,1 ~203,3 

  
Pot. 
alkohol 
 %vol 

7.68 8.05 8.42 8.77 9.12 9.5 9.87 10.22 10.6 10.97 
11,34 
javítás 
max1,16 

11,71 
javítás 
max0,79 

12,08 
javítás 
max0,42 

~ 154.4 9,18 2.76                      

~ 160.7 9,55   2.78                    

167 9,92     2.8                  

~ 172.9 10,27       2.82                

~ 178.7 10,62         2.82              

185.1 11           2.83            

~ 191.3 11,37             2.85          

~ 197.2 11,72               2.85        

~ 203.7 12,1                 2.88      

~ 209.8 12,47                   2.89    

~210,4 12,5           2,24 1,52 0,81 

14MM must 127/2009 FVM rendelet 16. számú „A” táblázat alapján -> 8,42 %vol potenciális alk. tartalmú, -> rendelet 16. 
számú „B” táblázat alapján 141,8 g/l, abból az 1,5 % növelésnél 9,92 %vol  növelnénk, ami táblázat alapján -> 167 g/l    
 167-141=25,2 g/l  a különbség  vagyis  a  Cukor: (100/ (1666-167))*25,2)*1666=2800g ->2,8kg 

(táblázat készült: Kunszeri Miklós Péter volt borászati főfelügyelő közreműködésével)  
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Egy másik fontos tényezőt is figyelembe kell venni a cukor hozzáadásakor, mégpedig azt, hogy 

maximum 12,5 térfogatszázalékra emelhető Magyarországon az alkoholtartalom.  

 

A pontos kiindulási alkoholtartalmat kizárólag hitelesített mérőműszerek méréseivel lehet 

megállapítani. Ezért, aki egy megközelítési számmal rendelkezik a must átszámításakor, és 11 

térfogatszázalék körüli alkoholtartalomról szeretné   12,5 térfogatszázalékra emelni az 

alkoholtartalmat, az „túl növelheti”  az alkoholtartalmat, a 12,5 tf% fölötti javított összes 

alkoholtartalmú  bortétel  forgalomba hozatalra nem felhasználható.    

 

 A tényleges alkoholtartalmat térfogatszázalékban (% vol) kifejezve, fél 

térfogatszázalékegységekben (tehát egész vagy fél térfogatszázalékra kerekítve) kell megadni. 

(forrás: 607/2009/EK  54. cikk)  

Forgalomba hozatali engedély igénylésére kikért származási bizonyítványon, a minimális 
összes alkoholtartalmat tüntetjük fel, vagyis azt az alkoholtartalmat, amit a kiadott 
 származási bizonyítvány eredetmegjelöléséhez kapcsolódó termékleírás előír, földrajzi jelzés 
nélküli (FN) bortípus esetén ez  9tf%.  Az „A” típusú és „B” típusú származási bizonyítványokon 
az összes alkoholtartalmat tüntetjük fel, ami a valós és a potenciális alkoholtartalom összege. 
Ebből következik, hogy a valós alkoholtartalom nem lehet magasabb az összes 
alkoholtartalomnál. 
 

Érdekességként: 

A feltüntetett és a valós alkoholtartalom közötti lehetséges eltérések címkéken 

A cimkén feltüntetett érték között maximum 0,5 % vol eltérés a megengedett.  
Az alábbi termékek esetében az eltérés maximum 0,8 % vol lehet: 
 

• három évnél hosszabb palackérlelésű OEM- és OFJ-borok, 

• pezsgők, 

• minőségi pezsgők, 

• szén-dioxid hozzáadásával készült habzóborok, 

• túlérett szőlőből készült borok, 

• gyöngyözőborok, 

• széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborok, 

• likőrborok 
(forrás: Borászati termékek jelölési útmutatója, és 607/2009 EK 54. cikk)  
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Alkoholtartalommal kapcsolatos fogalmak  

A közösségi szabályzás megköveteli, hogy a borok alkoholtartalmát térfogatszázalékban kell 

nyilvántartani, ezért van feltüntetve a szőlő származási bizonyítványokon a magyar mustfokkal 

MM0 párhuzamosan a potenciális alkoholtartalom is. A mustfok átszámítást tartalmazó 

táblázat jelen tájékoztató 1-es számú mellékletét képezi, valamit 127/2009 FVM rendelet 16. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

Tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban”: annak a tiszta alkoholnak a térfogata, 

amely 20 oC-os hőmérsékleten a termék 100 térfogategységében található. 

Tényleges alkoholtartalom tömegszázalékban”: 100 kg termékben levő tiszta alkohol 

mennyisége kilogrammban. 

Lényegében a tényleges (valós) alkoholtartalom, az ami a borászati termékben jelen van 

alkoholként és mérőműszerrel megállapítható.  

 

Potenciális alkoholtartalom térfogatban számított”: annak a tiszta alkoholnak a térfogata 20 
oC-os hőmérsékleten, amely a termék 100 térfogategységében található cukor e 

hőmérsékleten lezajló teljes erjedésével keletkezhetne. 

Potenciális alkoholtartalom tömegben számított: 100 kilogramm termékben található cukor 

teljes erjedésével készíthető tiszta alkohol mennyisége kilogrammban. 

Lényegében a potenciális alkoholtartalom az az alkoholtartalom, akkor érne el a borászati 

termék, ha a benne található cukor teljesen kierjedne, de maradékcukor mindig marad a 

borban, így a potenciális alkoholtartalom nagyobb, mint a tényleges alkoholtartalom.  

 

Összes alkoholtartalom akár térfogatszázalékban akár tömegben számított, a tényleges és a 

potenciális alkoholtartalom összege. 

Lényegében összes alkoholtartalom alatt a valós (tényleges) alkohol tartalmat és a bennlévő 

maradék cukorból kalkulált (potenciális) alkoholtartalmat értjük.   

 

Minimális összes alkoholtartalom: Azt az összes alkoholtartalmat értjük alatta, amit egyes 

eredetvédelmi kategória feltüntetése esetén az adott borászati tételnek legalább el kell érni. 

Az egyes bortípusoknak termékleírásonként változik a minimális összes alkoholtartalom 

határértéke.   

Természetes alkoholtartalom térfogatszázalékban: egy termék alkoholtartalom-növelés előtti 

összes alkoholtartalma térfogatszázalékban. 

(forrás: 607/2009/EK 54. cikke, 479/2008/EK I. melléklet) 
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2. Édesítés 

Bejelentési kötelezettség: 

A borászati üzem az alkoholtartalom-növelést köteles írásban bejelenteni a művelet 

végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére, a művelet megkezdése előtt legalább két 

munkanappal. A bejelentés több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is 

kiterjedhet. 

A borok édesítése csak a termelési és a nagykereskedelmi szakaszban engedélyezhető. 

Pincekönyvbe, legkésőbb a művelet elvégzését követő hét első munkanapján belül be kell bejegyezni,  
a művelet pontos megnevezésével, a felhasznált anyagok mennyiségének feltüntetésével, a művelet 
elvégzésének dátumával. (27/2011 VM 10§ 4) 

 

Édesítési eljárások  

1. A borok édesítése csak akkor engedélyezett, ha azt a következő termékek közül egy vagy 

több felhasználásával hajtják végre: 

a) szőlőmust; 

b) sűrített szőlőmust; 

c) finomított szőlőmustsűrítmény. 

 

A bor térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma legfeljebb 4 térfogatszázalékkal 

növelhető. Ebben az esetben az esetlegesen végrehajtott alkoholtartalom- növeléssel elért 

maximum 1,5 térfogatszázalékon felül értendő.  
A szaharózok (répacukor, nádcukor) használata borok édesítéséhez tilos! A szőlőcukor 
néven forgalmazott glükóz szirup felhasználása is tilos. 
 Kivételt képeznek a különböző pezsgőborok. 
 
Édesítéshez kapcsolódó feltételek 

2. A közvetlen emberi fogyasztásra szánt és földrajzi jelzéssel ellátott importált borok 

édesítése tilos a Közösség területén belül. Az egyéb importált borok édesítésére ugyanazok a 

feltételek vonatkoznak, mint a Közösség területén készített borok édesítésére. 

3. Az édesítés azon a termőhelyen belül történik, ahonnan a szóban forgó bor származik, vagy 

az annak közvetlen közelében levő területen. 

OEM eredetmegjelölés esetén a szőlőmustnak és sűrített szőlőmustnak ugyanarról a 

termőhelyről kell származnia, mint ahonnan az a bor származik, amelynek édesítésére 

használják őket. 

(forrás: 607/2009/EK 58. cikke , XIV. melléklet) 

 

Fontos továbbá megjegyezni, hogy egyes termékleírások nem engedélyezett borászati eljárások közé 

sorolja az édesítést egyes bortípusonként például: Szekszárd OEM, Tokaj OEM,   
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 Édességi kategóriák: 

Cukortartalom jelölése csak a pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi 

pezsgő, valamint illatos minőségi pezsgő esetében kötelező, amit az alábbiak szerint kell 

feltüntetni: 

➢ Brut nature (ejtsd: brüt natur) cukortartalma kevesebb mint 3 g/l  (nyerspezsgő) 

➢ Extra brut  (ejtsd: extra brüt) / abszolút száraz cukortartalma 0-6 g/l 

➢ Brut (ejtsd: brüt) cukortartalma kisebb mint 12 g/liter  

➢ Extra dry  (ejtsd: extra dráj) / különlegesen száraz  cukortartalma12-17g/l 

➢ Sec (ejsd szek)/ száraz cukortartalma17 -32 g/l 

➢ Demi Sec  (ejtsd: dömi szek)/  félszáraz cukortartalma 32-50 g/liter 

➢ Doux (ejtsd: du)/ édes cukortartalma meghaladja az 50 g/liter 

 

A cukortartalom (glükózban és fruktózban) az alábbi kifejezésekkel jelölhető: 

Száraz: Ha a cukortartalom nem haladja meg: 
• a 4 gramm/litert, vagy 

• a 9 gramm/litert, feltéve, hogy 2 grammnál nem nagyobb az eltérés a literenkénti 
borkősavban kifejezett összes savtartalom és a bor maradékcukor-tartalma között (pl.: 9 
g/liter maradék-cukortartalmú bor akkor száraz, ha annak savtartalma eléri a 7 g/litert). 

Félszáraz: Ha a cukortartalom meghaladja a száraz kategóriában előírt maximumot, de nem 
lépi túl: 
• a 12 gramm/litert, vagy 

• a 18 gramm/litert, feltéve, hogy 10 grammnál nem nagyobb az eltérés a literenkénti 
borkősavban kifejezett összes savtartalom és a bor maradékcukor-tartalma között (pl.: 17,8 
g/liter maradék-cukortartalmú bor félszáraz, ha annak savtartalma eléri a 7,8 g/litert). 

Félédes: Ha a cukortartalom magasabb, mint a félszáraz kategóriában előírt maximum, de 
nem több mint 45 g/liter. 
 
Édes: Ha a cukortartalom legalább 45 g/liter. 
 

(forrás: 607/2008 EK XIV melléklet) 
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3. Savtartalom-növelés és savtompítás 

 

Bejelentési kötelezettség: 

A borászati üzem a savtartalom- növelést vagy a savtompítást köteles írásban bejelenteni a 

művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére, legkésőbb az adott borászati 

évben végrehajtott első művelet befejezését követő második napon. 

Pincekönyvbe, legkésőbb a művelet elvégzését követő hét első munkanapján belül be kell bejegyezni,  
a művelet pontos megnevezésével, a felhasznált anyagok mennyiségének feltüntetésével, a művelet 
elvégzésének dátumával. (27/2011 VM 10§ 4) 

 

A savtartalom- növelés és a savtompítás a szüretet követő január 1-et követően nem 

végezhető.  

Tilos ugyanazon terméken savtartalom-növelést és alkoholtartalom-növelést illetve 

savtartalom-növelése és savtompítást végezni.        (forrás: 606/2009 13. cikk , 479/2008 EK 5 melléklet D) 

 

A friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben levő újbor, valamint 

a bor alávethető savtartalom-növelésére felhasználható anyagok:  

➢ L (+)borkősav  
➢ L-almasav, 
➢ D,L-almasav 
➢ Tejsav (forrás: 606/2009 EK I.A.melléklet 12). 

 

A friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben levő újbor, valamint 

a bor alávethető savtompításra felhasználható anyagok:  

➢ semleges kálium-tartarát, 
➢ kálium-bikarbonát, 
➢ kalcium-karbonát 
➢ kalcium-tartarát, 
➢ L(+)-borkősav -> rizling fajtánál 
➢ borkősav és kalcium-karbonát egyenlő arányú, finoman porított, homogén keveréke 

(forrás: 606/2009 EK I.A. melléklet 13.) 

Egyéb feltételek 

• A friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben levő újbor, valamint a 
bor alávethető savtartalom-növelésnek és savtompításnak  
 

• A bortól eltérő egyéb termékek savtartalmának növelése csak 1,50 g/l felső határig 
(borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 20 milliekvivalensig történhet. 

 

• A borok savtartalmának növelése csak 2,50 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy 
literenkénti 33,3 milliekvivalensig történhet. 

 

• A borok savtompítása csak 1 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 13,3 
milliekvivalensig történhet 

• A sűrítésre szánt szőlőmust savtartalma részlegesen tompítható. 
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V. Veszteség elszámolás:  

 

Kisüzemi bortermelő és az egyszerűsített adóraktáros veszteség elszámolásának módja eltérő. 

 

I. Egyszerűsített adóraktáros általány veszteség elszámolása: 

Az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes a műveletenkénti elszámolás helyett választhatja az átalány-

elszámolást is. Az átalány-elszámolás esetén gazdasági évenként legfeljebb 

a) erjedésre az erjesztésre alkalmas szőlőmustra vetítve 2% veszteség, valamint 6% borseprő, 

b) borkezelésre és -tárolásra az egyszer fejtett újbor, illetve a vásárolt és az óbor mennyiségére vetítve 

2% átalányveszteség számolható el. 

Az átalányveszteségen felül elszámolható a szőlőbor kiszerelés (palackozás, kannába töltés) veszteség 

elszámolás táblázatban meghatározott vesztesége is, ha a kiszerelt mennyiség a kiszerelés napján a 

szőlőbor-pincekönyvbe bevezetésre kerül. 

II. Műveletenkénti veszteség elszámolás: 

I. Legfeljebb elszámolható seprő mennyisége 

1 Első fejtés 

a • seprős újbor  6% 

b • szamorodni  8% 

c • aszú 10% 

2 Derítés 

a • első derítés után 3% 

b • további derítés után  1,5% 

II.  Veszteségnormák térfogatra 

1 Mustsűrítés 3,0% 

2 Deszulfitálás 0,2% 

3 Erjedés 2,0% 

4 Fejtés 

a • fahordóból fahordóba 0,2% 

b • fahordóból eqyéb tartályba 0,2% 

c • egyéb tartályból egyéb tartályba 0,1% 

5 Hordós bor szállításának veszteségnormája 0,2% 

6 Szűrés veszteségnormája 0,2% 

7 Szeparálás veszteségnormája 0,1% 

8 Palackozás veszteségnormája 2,0% 

9 Kannatöltés veszteségnormája 1,0% 

10 Tárolás veszteségnormája 

a • fahordóban 1,56%/év 

b • egyéb tartályban 0,8%/év 

( 27/2011 FM rendelet 20§, 4-5 melléklet alapján) 
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III. Kisüzemi bortermelő veszteség elszámolása: 

1. Legfeljebb elszámolható seprő mennyisége 

A seprős újbor készítéséig felmerülő veszteség megállapításához a keletkezett must vélelmezett mennyiségéből kell kiindulni. 

1.1 seprős újbor  9% 

1.2 szamorodni  11% 

1.3 máslás, fordítás  12% 

1.4 aszú 13% 

2. Kisüzemi veszteségelszámolás maximális értéke  

 ebbe tartozik a szállítási veszteség, amit a betárolás napján kell felvezetni , a kiszerelési veszteség és a tárolás veszteség 

8% /borpiaci év 

Kiszerelési veszteség: elszámolása C típusú szárm. biz. kiadását követően, a kiszerelésig felmerülő veszteséget a kiszerelt bormennyiség 

bejegyzésének dátumával a kiszerelés napján bejegyezve kell elszámolni. 

2.1. Palackozás maximális vesztesége 3,0% 

2.2. Kannatöltés maximális vesztesége 2,0% 

Tárolás maximális vesztesége: évente július 31-ig kell megállapítani, és a veszteséget legkésőbb a borpiaci év lejártát követő hét első munkanapjáig 

kell bevezetni a kisüzemi bortermelői regiszterbe. 

2.3. fahordóban 3,0% /borpiaci év  

2.4. egyéb tartályban 1,8%/év 

3. Pezsgőre vonatkozó maximális veszteség (a kisüzemi bortermelőnek egy időben a pezsgőkészlete maximum: 100 hl lehet) 

az alapbor veszteségén kívül elszámolható 

1. Palackozás 4,0% 

2. Palackozott pezsgő szállítása  0,25% 

(49/2017. (IX. 29.) FM 1melléklet D. pont alapján) 

Ha a veszteség és a melléktermék-kihozatal meghatározott határokat meghaladja, a borászati üzem 
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a kisüzemi bortermelői regiszterhez kell csatolni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a borászati üzemengedély számát, a határérték meghaladásának mértékét, valamint 
a határérték meghaladását alátámasztó szöveges indoklást.  

 

Az elszámolásnál fontos megemlíteni, hogy ezek az értékek maximum (legfeljebb) elszámolható 

határértéket állapítják meg, ettől a határértéktől lefelé el lehet térni, de felfele nem! 

 

Itt említeném meg érdekességként: 

A glikolízis, illetve az alkoholos erjedés során 2 molekula ATP keletkezik. A borélesztők által „végzett” 
alkoholos erjedés teljes kémiai anyagmérlege tehát a következő: 
C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4 -> 2 CH3-CH2-OH + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O 

(forrás: Kállay Miklós -Borászati Kémia) 
 
A must javításakor hozzáadott cukor nem csak lé növekményt okoz, hanem erjedési veszteséget is, 
habár Magyarországon maximális veszteség elszámolás korlát van, minimum korlát nincs.  
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A szőlőtörköly és borseprő kivonása  

 A kötelezettnek a kivonás tényét - az időpont, a borászati melléktermék típusa, mennyisége és 
alkoholtartalma, a szőlőtörköly és borseprő kivonás módjának feltüntetésével - a kivonás napján be kell 
jegyeznie a pincekönyvbe. Az elszállítást BKO-ra (borkísérő okmány) minden alkalommal fel kell 
vezetni. 
 
25 hl alatt előállított bormennyiségnél szőlőtörköly és borseprő kivonására nincs külön jelentési 

kötelezettség. 
 
25-500 hl közötti  előállított bormennyiségnél a borseprő kivonása,  vagy  
25-1000 hl közötti elállított bormennyiségnél a szőlőtörköly kivonása történhet: 
 
a) ellenőrzés melletti kivonással: legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint 

területileg illetékes borászati hatáskörben eljáró járási hivatal részére.  
b) lepárlóüzem részére történő leadással pl. Aranykapu Zrt. 

 
500 hl felett előállított bormennyiségnél a borseprőt kötelező lepárlás útján kell kivonni. 
 
Borászati melléktermékek kivonása: a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében 
megtermelt bor alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévő  
alkohol-mennyiségnek el kell érnie: 
a) szőlőtörköly és borseprő esetében a 10%-ot, 
b) csak szőlőtörköly esetében az 5%-ot, 
c) csak borseprő esetében az 5%-ot. 
        
  Borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonása esetén, amennyiben a borászati melléktermék 
alkoholtartalmát a kötelezett méréssel nem határozza meg, úgy alulírott értéket kell figyelembe venni: 
a) a szőlőtörköly összes alkoholtartalmának 2,8 liter/100 kg, 
b) a borseprő összes alkoholtartalmának 4 liter/100 kg 

(forrás: 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet) 

 
Amennyiben a leadott melléktermékek összes alkoholtartalma nem éri el a megtermelt bor 
alkoholtartalmának a 10%-át a hiányzó mennyiséget saját termelésű borból kell pótlói.  
 
Szőlőtörköly: az erjedt vagy nem erjedt friss szőlő préseléséből származó maradvány  
 
A „Borseprő” jelentése: 
a) az erjedés után, a tárolás folyamán vagy az engedélyezett kezelés után a tárolóedényekben 
lerakódó, bort tartalmazó üledék; és annak a szűréséből vagy centrifugálásából származó üledék; 
b) a tárolás folyamán vagy az engedélyezett kezelés után a szőlőmustot tartalmazó tárolóedényekben 
lerakódó üledék és annak szűréséből vagy centrifugálásából származó üledék  (1308/2013/EU IV. rész)  

 
A szüret módja  (kézi vagy gépi) a keletkezett törköly és mustkihozatal mennyiségét befolyásolja. 
Szüretelt szőlő (100%)= (kocsány ~3-5%) + Törköly ~12- 25% + must ~70-85%      

Becsléses számítás alapján például: 100 hl bor 9tf% összes alkoholtartalom átalánnyal számolva:  
900 hlf   Ennek a 10%-a a leadási kötelezettség 90 hlf      Ha pl a  seprő 6,3 q 4tf% , Törköly  19q 2,8tf% 

 összes 
alkoholtartalom 

mennyiség alkoholtartalom  Hektoliterfok 
(jelölése: hlf.) 

Törköly  minimum 2,8 19q 2,8 tf% 53,2hlf 

Seprő (must max 6%-a) minimum 4 6,3q 4,0  tf% 25,2hlf 

hiányzó alkohol ( bor)  1,28 hl 9 tf% 11,6 hlf 

liter x alkoholtartalom/100= hektoliterfok (1 hlf=1liter tiszta alkohol)     Összesen: 90 hlf 
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VI. Borászati termék kategóriák:  

17 borászati terméket különböztetünk meg egymástól a 479/2008/EK rendelet IV melléklete alapján. 

A borászati termék származási bizonyítványok az alul felsorolt termékek eredetének igazolására 

szolgálnak. 

1 bor; 2. még erjedésben lévő újbor; 3. likőrbor; 4. pezsgő; 5. minőségi pezsgő; 6. illatos minőségi 

pezsgő; 7. szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor; 8. gyöngyözőbor; 9. szén-dioxid hozzáadásával 

készült gyöngyözőbor; 10. szőlőmust; 11. részben erjedt szőlőmust; 12.  töppedt szőlőből nyert részben 

erjedt szőlőmust; 13. sűrített szőlőmust; 14. finomított szőlőmustsűrítmény; 15. szárított szőlőből 

készült bor; 16. túlérett szőlőből készült bor; 17. borecet 

479/2008 EK rendelet értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy Magyarország a C1 szőlőtermő 

övezethez tartozik. (IX melléklet 3 e) pontja) 

Egyes borászati termékek általános analitikai előírásai: 

1; Bor 

A bor a kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy részleges alkoholos 

erjedése által nyert termék; A leszüretelt szőlőből előállított bor tényleges alkoholtartalma legalább 9 

térfogatszázalék A bor összes savtartalma (borkősavban kifejezve) nem lehet kisebb, mint 3,5 

gramm/liter vagy 46,6 milliekvivalens/liter; 

Egyes külön rendelkezésben leszabályozott alkoholtartalom-növelés nélkül előállított borok esetében 

az összes alkoholtartalom felső határa meghaladhatja a 15 térfogatszázalékot, de nem haladhatja meg 

a 20 térfogatszázalékot 

2; Még erjedésben lévő újbor 

A még erjedésben levő újbor olyan termék, amelynek alkoholos erjedése még nem ment teljesen végbe, 

és amelyet még nem fejtettek le a seprőjéről; 

3; Likőrbor 

A likőrbor olyan termék, amelyet részben erjedt szőlőmust és bor vegyítéséből, vagy szőlőmust és bor 

vegyítéséből állítottak elő, oly módon, hogy a tényleges alkoholtartalma minimum 15 térfogatszázalék 

és maximum 22 térfogatszázalék; 

4; Pezsgő 

A pezsgő olyan termék, amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek friss szőlőből, 

szőlőmustból, borból; amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-

dioxid szabadul fel 20 Celsius fokon 3 bar-nál nem kisebb nyomáson; 

Az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb mint 8,5 térfogatszázalék; 

5; Minőségi pezsgő 

A minőségi pezsgő olyan termék, amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek friss 

szőlőből, szőlőmustból, borból; amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó 

szén-dioxid szabadul fel 20 Celsius fokon 3,5 bar-nál nem kisebb nyomáson; 

Az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb mint 9 térfogatszázalék; 
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6; Illatos szőlőfajtákból készült pezsgő 

Az illatos szőlőfajtákból készült pezsgő olyan minőségi pezsgő: amelyet kizárólag a küvé 

összeállításakor jegyzéken szereplő különleges illatos borszőlőfajtákból nyert szőlőmustból vagy 

erjedésben lévő szőlőmustból állítanak elő; 

20 oC-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 bar-nál nem kisebb túlnyomás uralkodik az 

oldott szén-dioxid jelenléte miatt; amelynek tényleges alkoholtartalma nem lehet kisebb mint 6 

térfogatszázalék; amelynek összes alkoholtartalma nem lehet kisebb mint 10 térfogatszázalék; 

 

7; Habzóbor 

A habzóbor olyan termék, amelyet oltalom alatt álló eredet megnevezéssel vagy földrajzi jelzéssel nem 

rendelkező borból nyernek; és amelyből a tárolóedény kinyitásakor szén-dioxid szabadul fel, amely 

teljesen vagy részben e gáz hozzáadásából származik; 

8; Gyöngyözőbor 

A gyöngyözőbor olyan termék, amelyet borból nyernek, feltéve, hogy annak összes alkoholtartalma 

nem kevesebb 9 térfogatszázaléknál; amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék; 

amelyben 20 oC-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva minimum 1 bar és maximum 2,5 bar 

túlnyomás uralkodik a benne oldott endogén szén-dioxid jelenléte miatt; 60 literes vagy annál kisebb 

térfogatú tárolóedényekbe töltenek le; 

9; Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 

A szénsav hozzáadásával készült gyöngyözőbor olyan termék, amelyet borból nyernek; amelynek 

tényleges alkoholtartalma minimum 7 térfogatszázalék és összes alkoholtartalma minimum 9 

térfogatszázalék; amelyben 20 oC-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva minimum 1 bar és 

maximum 2,5 bar túlnyomás uralkodik a teljes mértékben vagy részben hozzáadott oldott szén-dioxid 

jelenléte miatt; 60 literes vagy annál kisebb térfogatú tárolóedényekbe töltenek le; 

10; Szőlőmust 

A szőlőmust a friss szőlőből természetes úton vagy fizikai eljárások révén nyert folyékony termék; A 

szőlőmust megengedett tényleges alkoholtartalma legfeljebb 1 térfogatszázalék; 

11; Részben erjedt szőlőmust 

Az erjedésben lévő szőlőmust a szőlőmust erjedése által nyert termék, amelynek tényleges 

alkoholtartalma nagyobb 1 térfogatszázaléknál, de kisebb a termék összes alkoholtartalmának 

háromötödénél; 

12; Töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust 

A töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust töppedt szőlőből nyert szőlőmust részleges 

erjesztésével készített termék, amelynek erjedés előtti teljes cukortartalma legalább 272 gramm/liter, 

és amelynek természetes és tényleges alkoholtartalma nem lehet 8 térfogatszázaléknál kisebb;  

13; Sűrített szőlőmust 

A sűrített szőlőmust olyan karamellizálatlan szőlőmust, amelyet szőlőmust részleges vízelvonásával 

állítanak elő; A sűrített szőlőmust esetében 1 térfogatszázaléknál nem nagyobb tényleges 

alkoholtartalom a megengedett; 
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14; Finomított szőlőmustsűrítmény 

A finomított szőlőmustsűrítmény olyan folyékony, karamellizálatlan termék, amelyet a szőlőmust 

részleges vízelvonásával állítanak elő; A finomított szőlőmustsűrítmény esetében 1 térfogatszázaléknál 

nem nagyobb tényleges alkoholtartalom a megengedett; 

 

15; Töppedt szőlőből készült bor 

A töppedt szőlőből készült bor az a termék, amelyet alkoholtartalom-növelés nélkül, napon vagy 

részleges vízelvonás céljából árnyékon hagyott szőlőből állítanak elő; amelynek összes alkoholtartalma 

minimum 16 térfogatszázalék és tényleges alkoholtartalma minimum 9 térfogatszázalék; amelynek 

természetes alkoholtartalma minimum 16 térfogatszázalék (vagy 272 gramm cukor literenként); 

16; Túlérett szőlőből készült bor 

A túlérett szőlőből készült bor az a termék, amelyet alkohol hozzáadása nélkül állítanak elő; amelynek 

természetes alkoholtartalma nagyobb 15 térfogatszázaléknál; amelynek összes alkoholtartalma 

minimum 15 térfogatszázalék és tényleges alkoholtartalma minimum 12 térfogatszázalék; 

17; Borecet 

A borecet olyan ecet, amelyet kizárólag a bor ecetsavas erjedése által nyernek; amelynek összes 

savtartalma – ecetsavban kifejezve – minimum 60 gramm/liter 

(forrás: 479/2008/EK rendelet IV melléklet) 

Egyéb borszőlő alapú termék kategóriák 

Minden ide tartozik, ami a fentebb említett 479/2008/EK rendelet IV; melléklete alapján 

meghatározott 17 borászati kategória között nem szerepel. Leggyakoribb borszőlő felhasználásával 

készült  termékek: 

➢ szőlőlé: olyan változatlan állapotában fogyasztásra alkalmas 1tf%-nál nem nagyobb tényleges 

alkoholtartalmú nem erjesztett, de erjeszthető folyékony termék, amelyet: friss szőlőből vagy 

szőlőmustból vagy visszaalakítással (sűrített szőlőmustból/ sűrített szőlőléből)  állítottak elő.  

➢ borszőlő alapú üdítőitalokat 

➢ borpárlatok, törköly- és seprőpárlatok  Pálinka   (110/2008/EK rendelet) 

➢ bor alapú ízesített alkoholos italok:       (251/2014/EU rendelt) 

a) ízesített borok; b) ízesített boralapú italok; c) ízesített boralapú koktélok. 

 

➢ Itt emelném ki, hogy ha egy borászati terméken tiltott borászati eljárást hajtanak végre 

vagy az előállítása során felhasznált összetevők nem rendelkeznek a borkészítéshez 

szükséges valamennyi jellemzővel, vagy a borászati termék készítésre vonatkozó 

előírásoknak nem felelnek meg pl  cukorral édesítettek, akkor a termék már nem minősül 

borászati terméknek. Nem hozhatók forgalomba a Közösségben.   (479/2008/EK27cikk 4.) 

 

Fontos megemlíteni, hogy  a hegyközségi információs rendszerben nyilvántartott borászati termék 

nem borászati célú felhasználása esetén  az információs rendszerből történő kivezetés miatt 

származási bizonyítványt kell kiállítani. 
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Borok előállítási eljárásaira utaló kifejezések 

Borok előállítási eljárásaira utaló, továbbá hagyományos és egyéb, korlátozottan használható kifejezések 
Kifejezés Borászati 

termékek, 
melyek… 

A kifejezés használatának feltétele 
127/2009 FVM rendelet 15; számú melléklete alapján 

1; „barrique” bor 
 (OEM és OFJ) 

olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 350 liternél nem nagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban 

tárolták, amely esetében tölgyfadarabokat a bor érlelése és készítése során nem alkalmaztak, 

valamint a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges minősítés során az 

érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik; Használható egyéb kifejezések: 

• „barrique-ban erjesztett” 

• „barrique-ban érlelt” 

• „barrel aged” (hordóban érlelt) 

2; „első szüret” vagy 
 „virgin vintage” 

  az ültetevényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor 

3; „főbor” bor (OEM) olyan bor: 

• amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről származik 

• amelynek természetes alkoholtartalma legalább 15,12 térfogatszázalék 

• amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 11,5 térfogatszázalék 

• amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig érleltek (ebből egy évig fahordóban), és 

• termelésének további részletes szabályait a használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti; 

4; „jégbor” bor 
(OEM és OFJ) 

túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szőlőbogyók felhasználásával előállított bor 

• amelynek természetes alkoholtartalma legalább 16,66 térfogatszázalék 

• amelyet igazoltan –7 °C-os vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten szüreteltek; 

A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt be 

kell jelenteni az ültetvény területe szerinti illetékes hegybíró részére; 

5; „primőr” és „újbor”   a szüret évében palackozott bor 

6; „szemelt” bor  
(OEM és OFJ) 

teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak a kevésbé érettektől való különválogatásával nyert 

bor, melynek természetes alkoholtartalma legalább 13,59 térfogatszázalék 

7; „töppedt szőlőből 
készült bor” 

bor 
 (OEM és OFJ) 

olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott, 

a vízvesztés következtében az értékes alkotórészek betöményedésével jellemezhető szőlőtermés, 

amelyet a Botrytis cinerea még nem támadott meg és amelyek természetes alkoholtartalma legalább 

12,83 térfogatszázalék 

8; „ó” (fajtanév vagy 
 a „bor” szó elé írva) 

bor a szüretet követő legalább harmadik évben palackozott bor 

9; „szűretlen” bor olyan bor, amely hosszabb, többéves érlelés során vált palackéretté, mivel a labilitást okozó anyagok 

kiváltak belőle, vagy a derítések által kerültek tükrös állapotba, s amely esetében a technológia során 

mellőzték a szűrést 

10; „késői szüretelésű 
bor” 

bor 
 (OEM és OFJ) 

az általános szüreti időszak után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és amelynek természetes 

alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék 

11; „válogatott 
szüretelésű bor” 

bor 
 (OEM és OFJ) 

a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott, egészséges, részben túlérett bogyóiból állítottak elő, 

és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék 

12; „muzeális bor” bor (OEM) olyan bor, amelyet legalább öt évig palackban érleltek 

13; „siller” bor 
 (OEM és OFJ) 

rövid héjon erjesztés következtében élénk, halvány színű vörösbor 

14; „termőhelyen 
palackozva” 

bor  
(OEM és OFJ) 

a bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ körzetből származik, valamint a palackozás is az adott 

körzeten belül történt 
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VII. A pezsgő származási bizonyítvány kiállításhoz kapcsolódó előírások 

A pezsgő olyan termék, amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek friss szőlőből, 

szőlőmustból, borból; amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-

dioxid szabadul fel 20 Celsius fokon 3 bar-nál nem kisebb nyomáson; 

Az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb mint 8,5 térfogatszázalék 

(forrás: 479/2008/EK rendelet IV. melléklet) 

Lényegében a  bor  erjedése során keletkező szén-dioxid adja a pezsgő szénsavtartalmát. Közösségi 

rendelet  a pezsgők 3 típusát különbözteti meg egymástól a felhasznált alapanyag, az erjesztés és az 

érlelés módja alapján.  (definíciójukat lásd. borászati termék kategóriáknál) 

➢ Pezsgő 

➢ Minőségi pezsgő 

➢ Illatos szőlőfajtákból készült pezsgő 

 

 Illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgők és illatos szőlőfajtából készült, oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléssel ellátott minőségi pezsgők készítésére szolgáló küvé előállításához a 

muskotály valamennyi fajtája felhasználható, ezek a következők: Aletta, Csaba gyöngye, Cserszegi 

fűszeres, Generosa, Hamburgi muskotály, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Nektár, Ottonel 

muskotály, Pölöskei muskotály, Sárga muskotály, Szirén, Trilla, Zefír (127/2009 FVM rendelet 15. 

melléklete tartalmazza) 
 (forrás: 606/2009 EK II. melléklet 1. függelék) 

 

A pezsgő készítés során felmerülő fogalmak: 

 

➢ Alapbor ( „Küvé”) :  szőlőmustok és/vagy különböző tulajdonságokkal rendelkező borok 

keveréke, amelyeket egy konkrét pezsgőfajta készítésére szánnak.  

Tilos édesíteni a küvét vagy annak alkotórészeit! 

Alapbor összeállításához szükséges borászati tételeknek rendelkezniük kell borászati termék 

származási bizonyítvánnyal, így azok bevonásával keletkezik.   

 

➢ Tirázslikőr (erjesztőlikőr): a másodlagos erjedés kiváltására a küvéhez adott termék 

következőket tartalmazhatja: -szőlőmust, – részben erjedt szőlőmust, – sűrített szőlőmust, – 

finomított szőlőmustsűrítmény,  – szacharóz és bor 

OEM pezsgő vagy OEM minőségi pezsgő csak ugyan olyan eredetmegjelölésű tirázslikőrből 

állítható elő, ezért az erjesztőlikőr előállítása esetében a felhasznált    szőlőmust;  részben 

erjedt szőlőmust;  bor,   ugyanolyan potenciális  eredetmegjelöléssel  kell, hogy rendelkezzen 

mint az előállítandó pezsgő vagy minőségi pezsgő. 

A tirázslikőr pezsgőhöz való hozzáadása alkoholtartalom- növelést okozó borászati eljárás, 

maximum 1,5 % alkoholtartalom növekedést okozhat! 

 

➢ Expedíciós likőr: a pezsgőkhöz egy adott ízhatás elérése érdekében hozzáadott termék 

következőket tartalmazhatja: szacharóz, szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, sűrített 

szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény, bor, vagy ezek keveréke, borpárlat esetleges 

hozzáadásával. 

 Az expedíciós likőr hozzáadását (expediálás) oly módon kell végezni, hogy a pezsgő 

tényleges alkoholtartalma ne növekedjen 0,5 térfogatszázaléknál többel. 

Az illatos szőlőfajtákből készült pezsgőhöz expedíciós likört tilos hozzáadni! 

Az expedícióslikőr pezsgőhöz való hozzáadása édesítést okozó borászati eljárás. 
 (forrás: 479/2008/ EK I. melléklet 13.,606/2009 EK II. Melléklet) 
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Pezsgőkészítés: 

Az alapbor a szőlőmustok és/vagy különböző tulajdonságokkal rendelkező borok keveréke, ehhez a 

tételhez adagolják hozzá a tirázslikőrt.  A tirázslikőrt (erjesztőlikőr) általában keverés (és melegítés) 

mellett a finomított kristálycukor borban oldásával állítják elő. A likőr cukortartalma 500-850 g/l, (kb. 

2:1  cukor : bor) ez   a cukor erjed ki, és képezi a szénsavtartalmat valamint az alkoholt. Az alapborhoz 

keverik hozzá a tirázslikőrt, ez a keverék a töltőbor. A cukortartalmat és az adott ízhatást (expediálással 

= likőrözéssel) expedíciós likőr hozzáadásával állítják be. Érdekességként megemlíteném, hogy 

előfordulhat, hogy a likőrözéshez elkészített cukoroldatot attól függően, hogy a pezsgő előállítás 

melyik szakaszában adagolják,  az erjesztéshez  és az expediáláshoz is fel lehet használni, ebben az 

esetben a tirázslikőr és az expedíciós likőr ugyan az a tétel.  Brut nature (nyerspezsgőhöz) expedíciós 

likőrt nem adnak.   Általában a tirázslikőr előállításnál az alapbor egy részével oldják a tirázshoz 

felhasznált anyagot, hogy a pezsgő a stabilitását meg tudja őrizni.    
(készült: Knábel László, Izsáki hegybíró közreműködésével) 

 

Az OFJ és OEM pezsgők előállításával szemben támasztott követelményeket a 606/2009 EK rendkelet 

II. Melléklete tartalmazza: 

 

➢ A tirázslikőr és az expedíciós likőr hozzáadása nem számít sem alkoholtartalom-növelésnek, 

sem édesítésnek. A tirázslikőr hozzáadása nem eredményezheti a küvé összes alkoholtartalmának 1,5 

térfogatszázaléknál nagyobb mértékű növekedését. Ezt a növekedést a küvé térfogatszázalékban 

kifejezett összes alkoholtartalma és a pezsgőnek az expedíciós likőr hozzáadása előtti, 

térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma közötti különbség számításával kell 

meghatározni. 

➢ Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott minőségi pezsgők előállításának időtartama 

– beleértve az előállító üzemben történő érlelés időszakát is – a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési 

folyamat kezdetétől számítva nem lehet rövidebb: 

a) hat hónapnál, ha a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat zárt tartályokban megy végbe;  

b) kilenc hónapnál, ha a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat a palackokban megy végbe. 

 

A küvében végbemenő, szén-dioxid képződését szolgáló erjedési folyamat és a küvé seprőn tartásának 

időtartama nem lehet rövidebb: 

 – 90 napnál, 

 – 30 napnál, ha az erjedés keverőkkel ellátott tartályokban megy végbe. 
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VIII. Szabályozási rendelkezések (jogszabályi helyek) 

Rendelkezés 
száma és típusa 
 

Megnevezés / témakör 

2004. évi 18. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról (Bortörvény;) 

127/2009 FVM 
rendelet 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba 
hozataláról és jelöléséről 

606/2009/EK Bizottsági 
rendelet 
 

a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó 
korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról 

607/2009/EK rendelet 
 

a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és 
földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és 
kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok 
megállapításáról 

1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról 

25/2010 FVM rendelet borászati üzemek működésének engedélyezése, tevékenységének higiéniai szabályozása 

70/2012 VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és 
támogatással történő lepárlásáról 

27/2011 VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 

49/2007 FM rendelet a kisüzemi a kisüzemi bortermelői regiszterről 

56/2014 VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról 

436/2009/EK rendelet 
 

szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges 
információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, 
valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

479/2008/ EK rendelet a borpiac közös szervezéséről 

110/2008 EK rendelet szeszesitalok jelölése, oltalma 

1997; évi XI; törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

178/2009 Korm; 
rendelet 

a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára 
irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről 

158/2009 Korm; 
rendelet 

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi 
árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 

509/2006 EK rendelet hagyományos, különleges termékek         

510/2006 EK rendelet mezőgazdasági termékek földrajzi jelzésének és eredet-megjelölésének oltalma 

  

Hasznos irodalmi források: 

Eperjes Imre-Kállay Miklós – Magyar Ildikó: Borászat,  Kállay Miklós: Borászati Kémia 

Eperjesi Imre, Horváth Csaba, Sidlovits Diána, Pásti György, Zilai Zoltán: Borászati technológia 

Bényei Ferenc, Lőrincz András, Szendrődy Győző, Sz. Nagy László, Zanathy Gábor: Szőlőtermesztés 
Aki idáig elolvasta, annak vendége vagyok egy pohár borra :D 

Jogi nyilatkozat: 

Az útmutató nem teljeskörű, amennyiben a jelen leírás és a vonatkozó jogszabályok között 

ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók! Jelen útmutató a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának  jóváhagyásával nem rendelkező 

tervezet. Útmutató nem használható fel hivatalos jogértelmezésként. 

Köszönetnyilvánítás: Ezúton is szeretném megköszönni azon kollégák munkáját, akik szakmai 

tapasztalatukkal, észrevételeikkel és javaslatukkal közvetlen vagy közvetett módon  segítették jelen 

útmutató elkészítését! 
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1. számú melléklet magyar mustok MM0 átváltása   

Magyar mustok MM0  átváltása  potenciáli alkoholtartalomra  127/2009 FVM rendelet 16. számú „A” 

melléklet  alapján 

Mustfok 

17,5 oC -on 

Potenciális 

alkohol 

12,5 7,34 

12,6 7,41 

12,7 7,48 

12,8 7,54 

12,9 7,61 

13,0 7,68 

13;10 7;75 

13;20 7;83 

13;30 7;90 

13;40 7;98 

13;50 8;05 

13;60 8;12 

13;70 8;20 

13;80 8;27 

13;90 8;35 

14;00 8;42 

14;10 8;49 

14;20 8;56 

14;30 8;63 

14;40 8;70 

14;50 8;77 

14;60 8;84 

14;70 8;91 

14;80 8;98 

14;90 9;05 

15;00 9;12 

15;10 9;20 

15;20 9;27 

15;30 9;35 

Mustfok 

17,5 oC -on 

Potenciális 

alkohol 

15;40 9,42 

15;50 9;50 

15;60 9;57 

15;70 9;65 

15;80 9;72 

15;90 9;80 

16;00 9;87 

16;10 9;94 

16;20 10;01 

16;30 10;08 

16;40 10;15 

16;50 10;22 

16;60 10;30 

16;70 10;37 

16;80 10;45 

16;90 10;52 

17;00 10;60 

17;10 10;67 

17;20 10;75 

17;30 10;82 

17;40 10;89 

17;50 10;97 

17;60 11;04 

17;70 11;12 

17;80 11;19 

17;90 11;27 

18;00 11;34 

18;10 11;41 

18;20 11;49 

Mustfok 

17,5 oC -on 

Potenciális 

alkohol 

18;30 11;56 

18;40 11;64 

18;50 11;71 

18;60 11;78 

18;70 11;86 

18;80 11;93 

18;90 12;01 

19;00 12;08 

19;10 12;15 

19;20 12;23 

19;30 12;30 

19;40 12;38 

19;50 12;45 

19;60 12;53 

19;70 12;60 

19;80 12;68 

19;90 12;75 

20;00 12;83 

20;10 12;91 

20;20 12;98 

20;30 13;06 

20;40 13;13 

20;50 13;21 

20;60 13;29 

20;70 13;36 

20;80 13;44 

20;90 13;51 

21;00 13;59 

21;10 13;67 

Mustfok 

17,5 oC -on 

Potenciális 

alkohol 

21;20 13;75 

21;30 13;82 

21;40 13;90 

21;50 13;98 

21;60 14;05 

21;70 14;13 

21;80 14;20 

21;90 14;28 

22;00 14;35 

22;10 14;43 

22;20 14;51 

22;30 14;58 

22;40 14;66 

22;50 14;74 

22;60 14;82 

22;70 14;89 

22;80 14;97 

22;90 15;04 

23;00 15;12 

23;10 15;19 

23;20 15;27 

23;30 15;34 

23;40 15;42 

23;50 15;51 

23;60 15;57 

23;70 15;65 

23;80 15;73 

23;90 15;80 

24;00 15;89 
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2.  számú melléklet cukortartalom átszámítása alkoholfokra 

 

A tömegszázalékban mért cukortartalom átszámítása alkoholfokra a 127/2009 FVM rendelet  
16. számú „B”  melléklet alapján 

Alkohol- 
tartalom 

tf% 
20 °C -on 

Cukor 
g/l-ben 

6,99 117,6 

7,05 118,6 

7,11 119,7 

7,18 120,8 

7,24 121,8 

7,3 122,9 

7,37 124 

7,43 125,1 

7,5 126,2 

7,56 127,3 

7,63 128,4 

7,69 129,5 

7,76 130,6 

7,82 131,6 

7,88 132,7 

7,95 133,8 

8,01 134,9 

8,08 136 

8,15 137,1 

8,21 138,2 

8,27 139,3 

8,34 140,4 

8,41 141,5 

8,47 142,6 

8,54 143,7 

8,6 144,8 

8,67 145,9 

8,73 147 

8,8 148,1 

8,86 149,2 

8,93 150,3 

9 151,5 

9,06 152,6 

9,13 153,7 

Alkohol- 
tartalom 

tf% 
20 °C -on 

Cukor 
g/l-ben 

9,2 154,8 

9,26 155,9 

9,33 157 

9,39 158,1 

9,46 159,3 

9,53 160,4 

9,59 161,5 

9,66 162,6 

9,73 163,7 

9,79 164,8 

9,86 165,9 

9,92 167 

9,99 168,1 

10,06 169,3 

10,12 170,4 

10,19 171,5 

10,25 172,6 

10,32 173,7 

10,39 174,9 

10,46 176 

10,53 177,2 

10,59 178,3 

10,66 179,4 

10,72 180,5 

10,8 181,7 

10,86 182,8 

10,93 183,9 

11 185,1 

11,07 186,3 

11,13 187,4 

11,21 188,6 

11,27 189,7 

11,34 190,8 

11,4 191,9 

Alkohol- 
tartalom 

tf% 
20 °C -on 

Cukor 
g/l-ben 

11,47 193,1 

11,54 194,2 

11,6 195,3 

11,67 196,5 

11,75 197,7 

11,81 198,8 

11,88 200 

11,96 201,1 

12,01 202,2 

12,08 203,3 

12,15 204,5 

12,22 205,7 

12,29 206,8 

12,35 207,9 

12,42 209,1 

12,49 210,3 

12,56 211,4 

12,63 212,5 

12,69 213,6 

12,76 214,8 

12,83 216 

12,9 217,2 

12,97 218,3 

13,04 219,5 

13,11 220,6 

13,17 221,7 

13,24 222,9 

13,31 224,1 

13,38 225,2 

13,45 226,4 

13,52 227,6 

13,59 228,7 

13,66 229,9 

13,73 231,1 

Alkohol- 
tartalom 

tf% 
20 °C -on 

Cukor 
g/l-ben 

13,73 231,1 

13,8 232,3 

13,87 233,4 

13,94 234,6 

14,01 235,8 

14,08 237 

14,15 238,2 

14,22 239,3 

14,28 240,3 

14,35 241,6 

14,44 243 

14,5 244 

14,56 245 

14,64 246,4 

14,72 247,7 

14,78 248,7 

14,84 249,7 

14,9 250,7 

14,96 251,7 

15,03 253 

15,11 254,4 

15,17 255,4 

15,23 256,4 

15,32 257,8 

15,39 259,1 

15,45 260,1 

15,51 261,1 

15,6 262,5 

15,67 263,8 

15,73 264,8 

15,79 265,8 

15,88 267,2 

15,95 268,5 

16,01 269,5 
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3. számú melléklet Fehérborszőlő- fajták szinonim nevei 

Fehérborszőlő- fajták szinonim nevei   56/2014 VM rendelet 1. melléklet 2.1 alapján: 

Arany sárfehér Izsáki, Izsáki sárfehér, Fehér dinka, Német dinka, Huszár szőlő 

Piros bakator Bakar rózsa, Bakator rouge, Bakatortraube 

Budai Budai zöld, Zöld budai, Zöldszőlő, Zöldfehér 

Chardonnay Chardonnay blanc, Kereklevelű, Morillon blanc, Ronci bilé 

Chasselas Chasselas blanc, Chasselas doré, Fehér gyöngyszőlő, Fehér Fábiánszőlő, Weisser 
Gutedel, Chasselas dorato, Fendant blanc, Saszla belaja, Chrupka belia 

Cirfandli Piros cirfandli, Késői piros, Cirifai, Zierfahndler, Zierfandler rouge, Zerjavina 

Csabagyöngye Perla Czabanska, Perla di Csaba, Perle di Csaba, Perle von Csaba, Zsemcsug Szaba, 
Vengerskii muskatnii rannüj, Pearl of Csaba 

Csomorika Csomor, Szederkényi fehér, Gyüdi fehér 

Ezerjó Korponai, Tausendachtgute, Tausendgute, Trummertraube, Szadocsina, Kolmreifler 

Furmint Zapfner, Szigeti, Som, Posipel, Moslavac bijeli, Mosler, Furmint bianco 

Gohér Guhér, Körteszőlő, Sárga gohér, Török gohér, Zöld gohér 

Hárslevelű Lindeblättrige, Lipovina, Feuilles de tilleul, Garszleveljü 

Irsai Olivér Irsai, Zolotis, Muskat Olivér, Zolotisztüj rannüj 

Juhfark Mohácsi, Fehérboros, Tarpai, Lämmerschwantz 

Kéknyelű Blaustängler 

Királyleányka Dánosi leányka, Erdei sárga, Feteasca regale, Galbena de Ardeal, Königstochter, 
Königliche Mädchentraube, Little Princess 

Korai piros 
veltelíni 

Kis veltelini, Piros malvazia, Eper szőlő, Frühroter Velteliner,  Velteliner rouge précoce, 
Malvasia rossa, Crvena Babovina, Veltlinske cervené Skoré 

Kövérszőlő Grasa, Grasa de Cotnari 

Kövidinka Steinschiller, a Ruzsica, a Kamena dinka, a Dinka crvena, a Dinka mala, a Dinka rossa 

Leányka Leányszőlő, Mädchentraube, Dievcenske hrozno, Feteasca alba 

Olasz rizling Welschriesling, Taljanska grasevina, Grasevina, Riesling Italien,  Rizling Vlassky, Nemes 
rizling, Olaszrizling 

Ottonel 
muskotály 

Muscat Ottonel, Muskat Ottonel, Miszket Otonel 

Palatina Augusztusi muskotály, Prim 

Pinot blanc Fehér burgundi, Weisser Burgunder, Pinot bianco, Pinot beluj 

Piros veltelíni Nagyságos, Somszőlő, Fleischtraube, Velteliner rouge, Veltlinszki rozovij, Veltlinské 
cervené 

Pozsonyi fehér Czétényi, Czétényi fehér 

Rajnai rizling Weisser Riesling, Rizling ryzsky, Riesling blanc, Riesling renano bianco, Riesling d’Rhia, 
Johannisberger, Riesling, Rhine Riesling, Rheinriesling 

Rizlingszilváni Müller Thurgau, Rizvanac, Müller Thurgau blanc, Müller Thurgau bijeli, Rivaner 

Sárga muskotály Muscat Lunel, Muscat de Lunel, Muscat blanc, Muscat de Frontignan,  Muscat bélüj, 
Muskat weisser, Muscat zlty, Moscato bianco, Weiler, Muscat Sylvaner, Weisser 

Sauvignon Sauvignon bianco, Sovinjon, Sauvignon bijeli, Sauvignon Blanc 

Semillon Semillon weisser, Semillon blanc, Semillon bianco, Petit Semillon 

Szürkebarát Pinot gris, Ruländer, Auvergans gris, Pinot grigio, Burgundi szürke, Graumönch 

Tramini Roter traminer, Tramin cervené, Savagnin rose, Traminer rosso, Traminer, 
Gewürtztraminer 

Zöld szagos Zöld muskotály, Decsi szagos 

Zöld szilváni Grüner Sylvaner, Sylvánske zelené, Sylvaner verde, Silvanec zeleni 

Zöld veltelíni Grüner Muskateller, Veltlinské zelené, Grüner Veltliner, Zöldveltelíni 
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4. számú melléklet Vörösborszőlő- fajták szinonim nevei 

Vörösborszőlő- fajták szinonim nevei 56/2014 VM rendelet 1. melléklet 2.2 alapján: 

 

Cabernet franc Carbenet, Carbonet, Carmenet, Gros Cabernet, Gros Vidur, Kaberne fran 

Cot Malbec 

Hamburgi 
muskotály 

Miszket hamburgszki, Muscat de Hambourg, Muscat de Hamburg, Moscato 
d’Amburgo, Muszkat gamburgszkij 

Kadarka Fekete budai, Jenei fekete, Kadar, Törökszőlő, Gamza, Csetereska, Szkadarka, 
Kadarka nera, Negru moale 

Kékfrankos Blaufränkisch, Blauer Limberger vagy Lemberger, Limberger, Franconia, Frankovka, 
Frankovka modra, Moravka 

Kékoportó Portugizer, Blauer Portugieser, Porthogese, Portugalske modré, Modry Portugal, 
Portugais bleu 

Pinot noir Kék burgundi, Kék kisburgundi, Kék rulandi, Blauer Burgunder, Pino csernüj, Pinot 
cernii, Pinot nero, Pignola, Pinot Tinto, Rulandski modre, Savagnin noir, 
Spätburgunder 

Syrah Shiraz, Marsanne noir, Serine noir, Blauer Syrah, Sirac 

Szentlőrinc Saint Laurent 

Virághegyi Virághegyi kadar, Jakab kadar 

Zweigelt Rotburger, Zweigeltrebe, Blauer Zweigeltrebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


