
Termékleírás-módosítási kérelem 

I. A kérelem benyújtója 
Név: Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
Cím:  3301 Eger, Kőlyuktető. Pf.: 83. 
Telefonszám: +36-36-518-422 
Fax: +36-36-518-423 
E-mail cím: ebht@t-online.hu 
Képviselő: Pál Sándor, elnök 
 
Név: Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
Cím:  3423 Tibolddaróc, Széchenyi u. 7. 
Telefonszám: +36-49-337-023 
Fax: +36-49-337-023 
E-mail cím: mateandszente@t-online.hu 
Képviselő: Szente Imre, elnök 
 
Név: Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
Cím:  3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 118. 
Telefonszám: +36-37-500-663 
Fax: +36-37-500-663 
E-mail cím: dominika@matrahkt.axelero.net 
Képviselő: Nyilas János, elnök 
 
Név: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
Cím:  3910 Tokaj, Dózsa Gy. u. 2. 
Telefonszám: +36-47-352-623 
Fax: +36-47-352-623 
E-mail cím: szolyak@tokajhkt.t-online.hu 
Képviselő: Prácser Miklós, elnök 
 

II. Földrajzi árujelző: Felső-Magyarország/Felső-Magyarországi (oltalom alatt álló földrajzi 
jelzés) 

III. A módosítás tárgya 

A. AZ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁVAL JÁRÓ LÉNYEGES MÓDOSÍTÁSOK 

(A módosítás megváltoztatja az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági 
rendelet 20. cikk (4) bekezdésének megfelelően nem minősül kisebb jelentőségűnek) 

1. A körülhatárolt terület kiegészítése a Mátrai borvidék egészére 

a) a termékleírás érintett fejezetei: IV. Körülhatárolt terület  

b) indoklás: A Felső-Magyarország földrajzi jelzéssel ellátott borok termőterülete négy 
borvidék területét fedi le, azonban a megyealapú körülhatárolás miatt sajnálatosan 
kimaradtak a termőterületből a Mátrai borvidék egyes részei. 



Az érintett települések egy földrajzi egységet képeznek a jelenlegi termőterülettel, ezért 
ezeken a területeken is ugyanolyan karakterű borászati termékek állíthatóak elő, mint a 
jelenlegi termőterületen. 

c) a módosítás alkalmazása: 2014/2015. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült 
termékek 

2. A lehatárolt termőterületen kívüli előállítás területének bővítése 

a) a termékleírás érintett fejezetei: VIII. További feltételek 

b) indoklás: A versenyképesség, valamint az itt termelt szőlő felhasználási lehetőségeinek 
bővítése érdekében érdemes a lehatárolt termőterületen kívül történő előállítást az 
összes jogszabályban engedélyezett területre kiterjeszteni. 

c) a módosítás alkalmazása: 2014/2015. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült 
termékek 

3. A szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor termékkategória felvétele 

a) a termékleírás érintett fejezetei: 
- II. A borok leírása 
- III. Különös borászati eljárások 
- VI. Engedélyezett szőlőfajták 
- VII. Kapcsolat a földrajzi területtel 
- VIII. További feltételek 

b) indoklás: a piaci igényeket folyamatosan figyelemmel kísérve és a versenyképes 
technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a borászatok már több éve készítenek szén-
dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbort a borvidékeken. A versenyképesség 
megőrzésének, a megbízható minőség biztosításának és a piaci igények kielégítésének 
fontos pontja a Felső-Magyarországi szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 
készítésnek biztosítása. 

c) a módosítás alkalmazása: 2014/2015. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült 
termékek 

4. Fehérbor készítésének lehetősége pinot noir szőlőfajtából 

a) a termékleírás érintett fejezetei: VI. Engedélyezett szőlőfajták 

b) indoklás: A pinot noir szőlőfajta nagyon jó minőségű bort tud adni a körülhatárolt 
területen. Az itt működő bortermelők már eddig is készítettek ebből a fajtából fehérbort, 
amely rendszeresen a piacon van. A Felső-Magyarország oltalom alatt álló földrajzi jelzés 
használatának lehetővé tétele e borok esetében tovább növeli a név reputációját. 

c) a módosítás alkalmazása: 2014/2015. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült 
termékek 

B. AZ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁVAL JÁRÓ KISEBB MÓDOSÍTÁSOK 

(A módosítás megváltoztatja az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági 
rendelet 20. cikk (4) bekezdésének megfelelően kisebb jelentőségűnek minősül) 

Nincs. 



C. AZ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁVAL NEM JÁRÓ KISEBB 
MÓDOSÍTÁSOK 

(A módosítás nem változtatja meg az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK 
bizottsági rendelet 20. cikk (4) bekezdésének megfelelően kisebb jelentőségűnek minősül) 

5. A borászati hatóság névváltoztatása miatti változtatások 

a) a termékleírás érintett fejezetei: 
- VIII. További feltételek 
- IX. Ellenőrzés 

b) indoklás: technikai jellegű módosítás. 

 
 


