
 
 

A Tokaji Borvidék fejlesztési stratégiájának alapvetései 

 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa által egyhangúan elfogadott anyag. 

 

BEVEZETŐ 

A Tokaji borvidék (a továbbiakban: Borvidék) Magyarország legnagyobb 

hagyományokkal rendelkező borvidéke. Ennek ellenére a helyi lakosság megélhetését döntő 

részben biztosítani hivatott szőlő- és borágazat a korábbi kormányzati, illetve borvidéki 

kezdeményezések ellenére jelenleg is számos problémával küzd, amelyek közül az alábbiak 

emelhetők ki: 

 alacsony tőkeerejű mikro vállalkozások domináns jelenléte a helyi gazdaságban; 

 

 a térségre jellemző az elvándorlás, elöregedés a szakképzett munkaerő rohamosan 

csökken; 

 

 pontos szőlészeti és borászati termelési adatok hiánya; 

 

 szükséges a rendszeresen elérhető minőségi szőlő alapanyag megtermelése; 

 

 a piacon nem elég keresettek az előállított termékek, a költségekhez képest 

alacsony az árszínvonal; 

 

 elégtelen a borvidéki belső ellenőrzés; 

 

 gyenge marketing tevékenység, egységes arculat hiánya. 

 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának célja a minőségi, korszerű és jövedelmező 

szőlőtermesztés és borkészítés feltételeinek megteremtése és ez által a Borvidéken élők 

helyben maradásának és a térség fenntartható fejlődésének elősegítése.  
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Jelen vitaanyag a fenti célok elérése érdekében megalkotandó borvidéki stratégia főbb 

elemeit veszi számba annak érdekében, hogy a stratégia részletes kidolgozására már úgy 

kerülhessen sor, hogy annak sarokpontjai tekintetében a borvidéki szereplők között 

konszenzus van. 

A stratégia főbb elemei a következők szerint foglalhatók össze. 

 

1. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 

 A kitűzött célok eléréséhez szükséges a 2013-ban elfogadott BOR-VIDÉK Tokaj-

Hegyalja Nemzeti Program – elsősorban szőlészeti-borászati fejezetének – 

felülvizsgálata. 

 

 Indokolt a Borvidék részére nagyobb fokú önrendelkezés biztosítása, a Borvidék 

jellegzetességeit figyelembe vevő, önálló Tokaj törvény megalkotása. 

 

 A szakmai és pénzügyi önállóság szintjének növelésével a Borvidék nagyobb 

önállóságot kapna a szőlőtermesztési és borkészítési feltételek meghatározása és 

ellenőrzése tekintetében, így hosszútávon biztosítható lenne a tokaji borok magas 

minősége és ez által a világpiacon történő értékesíthetősége. 

 

 A feltételrendszer kialakításakor a Borvidéket egy egységként szükséges kezelni, egy 

olyan struktúra kialakításával, melyben biztosított a szőlőtermelők és a különböző 

üzemméretű vállalkozások fenntartható fejlődése. 

 

2. SZERVEZETI KERETEK, ADMINISZTRÁCIÓ 

 A hegyközségek jelenlegi szakmai önkormányzatiságát megőrizve az adminisztrációs, 

ellenőrzési és szolgáltatási feladatokat hatékonyan, a közösség céljait és érdekeit 

szem előtt tartva kell megszervezni. 

 

 E projekt mentén új, központi, költséghatékony adminisztrációs humán struktúra 

kialakítása szükséges, felváltva a hegyközségek jelenlegi decentralizált 

adminisztrációs rendszerét. A hatékony piacszabályozáshoz szükséges egy önálló, az 

adminisztrációs terheket jelentős mértékben csökkentő, borvidéki szintű 

elektronikus adminisztrációs rendszer kialakítása, amely a jelenlegi rendszert 

felváltva ellátja a Borvidék teljes szőlészeti-borászati adminisztrációját, valamint 

lehetőséget ad döntéstámogató adatok kinyerésére. Párhuzamosan csökkenteni kell 

továbbá a termelőkre rótt adminisztrációs kötelezettségeket és pénzügyi terheket. 
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 Önálló, hatékony, a Hegyközségi Tanács irányítása alá tartozó borvidéki központi 

ellenőrzési rendszer megszervezése indokolt. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedni a 

szőlőültetvényekre, a szőlő- és aszúszem termésre, valamint a borkészítésre is. Az 

ellenőrzéseket mérettől függetlenül egységes szempontok szerint kell elvégezni a 

termékpálya valamennyi pontján (szőlőültetvényekben, borászatoknál, kereskedelmi 

egységek polcain), az bor önazonosság ellenőrzésére megkérdőjelezhetetlen 

rendszert kell kiépíteni. 

 

 Hegyközségi rendszerünk szolgáltatási feladatait erősítenünk kell. A Közösségi 

Infrastruktúra keretin belül meg kell szerveznünk a közösségi beszerzés, a közösségi 

szőlészeti és borkészítési szolgáltatás, valamint a Tokaji Borvidék Szőlészeti és 

Borászati Kutatóintézet keretein belül a szőlészeti és borászati szaktanácsadás 

rendszerét. 

 

3. SZŐLŐTERMESZTÉS 

 

 Fel kell térképezni a jelenlegi termelési struktúrát és a szőlőtermesztés potenciálját 

és az ez által nyert adatokból pontos adatbázist kell létrehozni. Az ültetvény 

felmérési adatbázist évente aktualizálni kell a légi távérzékelés és a helyszíni területi 

szemlék alapján. 

 

 A piaci igényekhez alkalmazkodva és a termelékenység javítása, így a 

versenyképesség növelése érdekében elő kell segíteni a fenntartható 

ültetvényszerkezet kialakítását és meg kell határozni az optimális ültetvény 

szerkezetet, illetve fajtaszerkezetet.  

 

 Meg kell határozni azokat a szőlőültetvényeket, amelyekről Tokaj OEM bor 

alapanyagául szolgáló, jó minőségű szőlő hatékonyan előállítható. A Tokaj OEM 

kategóriába csak annyi és olyan szőlő csatornázható be, amelynek magas árú piaci 

értékesítése biztosított. 

 

 A szőlőtermesztés tekintetében szükséges egy Borvidéket átfogó, ültetvény-

megújítási program, amelynek keretében a világörökségi helyszínen megvalósuló 

szőlőtelepítések támogatás-intenzitása kiemelt legyen, célként kitűzve az elavult 

művelési módú, illetve fajtájú szőlőültetvény terület teljes megújítását. E körben a 

régi, történelmi dűlők rehabilitációja kiemelt jelentőségű. A szőlőtelepítéshez 

kapcsolódó meliorációs feladatok megvalósítása szintén kiemelt támogatás-intenzitás 

mellett lehetséges. Az egész borvidékre kiterjedően meg kell tervezni a vízelvezető 

rendszerek és a közlekedést szolgáló útrendszer hálózatát. 



4 
 

 

 A nem művelt ültetvények kérdését rendezni szükséges. 

 

 Borszőlő értékesítő termelők esetében, a tartós, magas szintű szőlészeti művelés és a 

kiszámítható piaci értékesítés eléréséhez ajánlott egy ezt elősegítő termeltetési 

rendszer borvidéki szinten történő elterjesztése.  

 

 A szőlőültetvények következetes ellenőrzése szükséges. Borvidéki szinten be kell 

vezetni az egész évben rendszeres ültetvényellenőrzést.  

 Kiemelt fontosságú egy borvidéki szintű ajánlott szőlőfelvásárlási ár bevezetése, 

amely a tokaji minőségű bor készítésére alkalmas szőlő esetében – a valós piaci 

viszonyok figyelembevételével – határozná meg az ajánlott felvásárlási árat. Ehhez 

meg kell határozni a szőlő önköltségi átlagárát szőlőfajta, művelésmód és 

ültetvénykondíció függvényében. 

 

4. BORKÉSZÍTÉS 

 

 A valós piaci igények és a természeti adottságok figyelembevételével meg kell 

határozni a Borvidék termelési és termékstruktúráját és a hagyományokra 

támaszkodó, de a piac által is érthető termékelnevezéseit. A kategóriák 

keretparamétereinek meghatározása szükséges, amihez a termelők és a fogyasztók is 

igazodni tudnak. 

 

 A Borvidék borkészítésének szabályozási alapja a termékleírás, amelynek végleges – 

hagyományokat is figyelembe vevő borászati minőségi és gazdasági érdekeket is szem 

előtt tartó – kialakítása szükséges.  

 

 Tovább kell erősíteni, ugyanakkor objektívebbé kell tenni a Tokaji Borbíráló Bizottság 

(a továbbiakban: TBB) tevékenységét; azon borkategóriáknál, ahol ez nem 

egyértelmű, meg kell határozni a kizárás paramétereit és azokat meg kell ismertetni a 

termelőkkel. 

 

 Szükséges a Közösségi Infrastruktúra önfenntartó működésének biztosítása. 

 

 Kiemelt fontosságú egy borvidéki szintű ajánlott borértékesítési minimum ár 

bevezetése, amely a valós piaci viszonyok figyelembevételével határozná meg az 

ajánlott felvásárlási árat. Ehhez meg kell határozni kategóriánként a bor önköltségi 

átlagárát. 
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5. ÉRTÉKESÍTÉS ÉS PIACÉPÍTÉS, MARKETING 

 A piaci alapú értékesítés és a következetes piacépítés a legfontosabb borvidéki 

feladat, csak a sikeres értékesítés oldhatja meg a Borvidék problémáit. Ki kell jelölni a 

tokaji borok fő piacait, reális értékesítési csatornáit és célcsoportjait. 

 A tokaji borok, illetve a Borvidék egyedisége folytán helyi irányítású, önálló közösségi 

marketing-rendszer kiépítése szükséges. Ennek rövid távú állami finanszírozása 

elengedhetetlen, ugyanakkor hosszútávon a rendszernek önfenntartóvá kell válnia. 

 

 Borvidéki szintű, összehangolt és hatékony piacépítést, marketing tevékenységet 

kell végezni profi helyi és nemzetközi szereplők irányításával, transzparens 

költségvetéssel és előre kidolgozott hosszú távú programmal. 

 

 Fontos a tokaji bor értékesítését támogató turisztikai stratégia kialakítása. Ezzel 

összefüggésben indokolt, hogy a regionális fejlesztési programokban a borturisztikai 

fejlesztések a HT által megfogalmazott fejlesztési célok alapján kerüljenek 

kiválasztásra és támogatásra. 

 

 A tokaji szőlő- és borpiac szabályozása érdekében erősíteni kell az ún. krízis akciók 

hatékonyságát (nem Tokaj OEM borok készítése, egyéb alternatív 

terméklevezetések). A hatékony borvidéki marketing megvalósulása esetén 

ugyanakkor középtávon ilyen jellegű rendelkezésekre nem kell, hogy sor kerüljön. 

 

6. EREDETVÉDELEM 

 Ki kell dolgozni egy jól átlátható, ellenőrizhető, hiteles eredetvédelmi rendszert, 

amelynek alapja – többek között – a TBB megfelelő, egységes, objektív kritériumok 

szerinti tevékenysége és a Borvidék tulajdonában lévő egyedi megjelenésű 

borospalack használata. 

 

 Szükséges egy adatbázis kialakítása és vezetése a Tokaj OEM borokról annak 

érdekében, hogy valamennyi forgalmazni engedélyezett bor katalogizálása 

megtörténjen. Az adatbázisnak tartalmaznia kell az értékesítési adatokat is 

(kategória, piac, átlagár).  

 

 A feltételek be nem tartására egységes és következetes szankciórendszer 

kidolgozása és alkalmazása szükséges. 
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7. KUTATÁS, KÉPZÉS 

 A gyakorló szakma, a kutatás és oktatás szerves együttműködése létfontosságú 

annak érdekében, hogy a gyakorlat orientált képzésekkel és a szakma oldaláról 

felmerülő kérdésekre válaszokat adó, alkalmazott kutatásokkal segíthessük a 

Borvidék fejlődését. 

 

 Kiemelt fontosságú a Borvidék szőlészeti-borászati szak-, felsőoktatási szakképzési 

és felsőfokú képzésének új alapokra történő helyezése, többszintű, világszínvonalú 

oktatási struktúra létrehozása.  

 

 

 Az oktatás megfelelő színvonala és a helyi munkakínálat segítse a Borvidék humán 

megtartó erejének növelését. Kiemelt feladat az Életpálya Program beindítása, 

amelynek kezdeti bázisa a jelenlegi állami szőlőterületek lehetnek. 

 

 A Borvidéket érintő kutatási, oktatási és fejlesztési programokat a HT 

jóváhagyásához kell kötni. 

 

 A kutatás szakmai tudáshátterét a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati 

Kutatóintézetének kell biztosítania, melyet nemzetközi szintű szakmai intézménnyé 

kell fejleszteni. 

 

 Elő kell segíteni a borászati üzemek K+F tevékenységét és annak eredményét be kell 

csatornázni a gyakorlatba. 

 

 A Borvidék igényeit kiszolgáló kutatások finanszírozásához belső és külső forrásokat 

is kell bevonni. 

 

 Kutatói és szolgáltatási programot kell kialakítani, szőlészeti és borászati 

szaktanácsadói rendszert kell beindítani.  

 

 A termelők számára rendszeres továbbképzéseket kell szervezni. 

 

 Fontos a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a közös képzési struktúra kialakítása. 


