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A tantárgy célja 

A bor ősi, mint az emberiség bölcsessége. 

A tantárgy szintetizálja a turisztikai, szállásadási, vendéglátási, gasztronómiai és 

protokollismeretek legfontosabb – a borosgazda számára a gyakorlatban leginkább használatos 

– alapszabályait, praktikus tudnivalóit. 

A vendég fogadása, étellel, itallal való ellátása, ételsorok összeállítása, felszolgálásuk, az 

étkezésnél szükséges eszközök megismerése mellett az elszállásolás teendőit is elsajátítják a 

hallgatók. A kurzus része továbbá a programok szakszerű összeállítása, piacra vitele mellett a 

közvetítő szervezetekkel való együttműködési lehetőségek is. 

Kapcsolódó tantárgyak a képzésben:  

 Vidékfejlesztés és kultúrtáj-védelem  

 Borgasztronómia  

 Borpiaci ismeretek 

 Magyarország borrégiói 

 Borok érzékszervi értékelése 

 Szőlőfeldolgozás munkafolyamatai, eszközei 

Kapcsolódó szakok:  

 Szőlész-borász FOKSZ 

 Szőlész-borász BSc 

 Üzleti szakoktató 

 Borturizmus és borgasztronómia szakirányú továbbképzés 

 

A számonkérés módja:  

Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 

A kurzus végén átfogó teszt a tananyag egészét számon kérve, valamint 

egy átfogó esszé/esettanulmány/projektfeladat elkészítése. 

 A kurzusban összesen 100 pont szerezhető. A teljesítéshez szükség van minden egyes 

feladat megfelelő színvonalon a megadott határidőre történő elvégzésére. 

 A minősítési ponthatárok: 

o 100-90: jeles, kiváló 

o 89-80: jó 

o 79-70: közepes 

o 69-60: elégséges 

o 59-0: nem teljesítette 

 Az egyes feladatok súlya: 

o Összefoglaló esszé: 40 pont 

o Záróteszt: 60 pont 

 

A tananyag felépítése, szerkezete 

 

1. Bevezetés, tantárgyi követelmények, ajánlott irodalmak 

2. A vendégfogadás előnyei 

3. A borászatoknál jellemző vendéglátóegységek, szálláshelyek – Vendéglátó és 

szállodai alapismeretek 

4. A vendégfogadó terek létrehozásának gazdasági és jogi feltételei – engedélyeztetés 

5. Személyi feltételek, munkakörök, munkaerő-gazdálkodás – vendéglátásban, 

szálláshely-szolgáltatásban 
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6. Szállásadás a borosgazdánál – teendők a vendégciklus különböző szakaszaiban 

7. A vendéglátó rendezvények csoportjai, jellemzőik 

8. A borkóstoló szervezésének lépései: előkészítés, borsor összeállítása, árkalkuláció, 

ajánlat készítése  

9. Tárgyi feltételek: a vendégfogadó helyiség berendezése, szükséges eszközök 

10. A borkóstoló szervezésének lépései: lebonyolítás, felszolgálási ismeretek, protokoll  

11. A borkóstoló szervezésének lépései: a rendezvény utáni teendők, számlázás, 

vendégelégedettség mérése 

12. Gasztronómiai alapismeretek, borvacsora összeállítása 

13. A szolgáltatások minősítése 

14. Záróteszt 

 

Tananyag kiegészítő tartalmai 

Helyszíni bejárás egy borturisztikai szolgáltató területén 

 

 

Szekszárd, 2019.         Angler Kinga 

 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

Vidékfejlesztési Intézet 

          Élelmiszergazdasági és Turisztikai Tanszék 

 

 

 

A tananyag készült az EFOP 3.4.3.-16-2016-00005 számú "Korszerű egyetem a modern 

városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi modellben" 

pályázat B3 komponense "Rövid ciklusú képzések és szakfejlesztés az agrárképzési 

területen a fenntarthatóság jegyében" projektelem keretében. 
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Bevezetés 

 „A bor ízében, a szivarokban, a költészetben, a prózában… stb. nincsenek normák. 

Minden embernek saját ízlése a norma, s a többség szavazata sem tudhatja őt meggyőzni, 

vagy akár a legkisebb mértékben is eltéríteni a saját normáinak elsőbbségétől.” 

Mark Twain 

A bor több évezredes civilizációs, kulturális termék, élvezeti cikk, az életöröm kifejezője, 

ugyanakkor mezőgazdasági portéka, eladásra szánt áru. A bor szakrális szerepe, történelmi 

hagyományai miatt a magas-kultúra részévé vált a világ legtöbb pontján, – így a magyar 

kultúrának, történelmi örökségünknek is szerves részét képezi. 

A bor az italok között ugyancsak kivételes helyet foglal el, hiszen maga az alapanyag, – a 

kizárólag a megfelelő éghajlattal és talajjal rendelkező helyeken megtermő – szőlő is 

különleges. De fokozza értékét a szőlőhöz, a borkészítéshez fűződő legendák, tradíciók, a 

borfogyasztáshoz kötődő rítusok sokasága, az előállításához szükséges szakértelem, a 

gasztronómiával való párosítás élvezete. Mindehhez társul továbbá a vidéki, természetközeli 

élet hangulata, a táji szépség, a kézművesség, a folklór, a helyi ételspecialitások. Mindezek 

következtében a bor termőhelye a helyiek szemében növeli az identitástudatot, a bort kedvelő 

turisták számára pedig vonzerőnek számít. 

A borfogyasztás az elmúlt két évtizedben erősen átalakult hazánkban: a mennyiségi bortermelés 

helyett fokozatosan teret hódított a nívós bortermelés és a minőségi, kulturált borfogyasztás. 

„Igénnyé vált a borok ismerete (…) a minőségi ellenőrzött termékek keresése.”(Angler, 2015) 

A bor fogyasztása ugyanakkor továbbra is a tömegkultúra része; a mindennapi 

alkoholfogyasztás-motivált kocsmázótól a kulturált, értő kóstolóig széles a skála. A bor 

mindenki által ismert, sokak számára kedvelt szeszesital. Fogyasztása elsősorban otthon, 

vendéglátóhelyeken, illetve a borvidékek felkeresése során a borosgazdák pincéiben történik. 

A kulturált borfogyasztás lényege a fogyasztás választéka, módja és mennyisége. A 

gasztronómiai élvezet teljességéhez a minőségi borokon túl, a kóstolt italokhoz fűződő 

alapvető ismeretek is hozzátartoznak. A vendéglátás keretei kedvező lehetőséget nyújtanak a 

borról alkotott általános pozitív kép kialakítására, az értő borfogyasztás elősegítésére. Ennek 

köszönhető, hogy a borhoz kapcsolódó különböző rendezvények iránti érdeklődés jelentősen 

megnőtt az elmúlt években. 

A borhoz kapcsolódó minden rendezvény megszólítja a fogyasztókat, ha az adott rendezvény 

jól szervezett, érdekes, a vendég jól érzi magát, pozitív érzelmek alakulnak ki benne a kóstolt 

borokkal, megismert termelőkkel, borvidékkel kapcsolatban. Egy jól sikerült rendezvényen 

résztvevő vendég pedig turistaként elutazik, vagy visszatér a megkedvelt borvidékre. 

Ezek az alapos felkészültséget igénylő rendezvények igazi marketingeszközként jelennek meg 

a magyar bor és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése érdekében. Mindez tehát a 

borturizmusra is ösztönző hatást fejt ki. 
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1. fejezet: A vendégfogadás előnyei 

„Menj utazni, s meglásd mit elhagytál érte, 

kárpótlásul másutt megtérül bére! 

Menj világot látni, mert az égbolt alatt, 

Igaz gyönyör csak az utazásból fakad. 

Kinek van ízlése, s eszes, okos ember: 

Ha megül egy helyen, dicsőséget nem nyer! 

Menj lakóhelyedtől messzi tájra, 

Ismeretlen földre, idegen világba! 

Mert úton lenni a boldogság!” 

Perzsa vers (Fordította: Erődi Béla) 

A világ turizmusában az elmúlt években jelentős változások következtek be. Ezeknek okaiként 

többek között a felgyorsult tempójú, feszültségekkel teli mindennapokat, a világ 

globalizációját, a rohamos technikai, technológiai fejlődést, a demográfia, a családszerkezet 

változását, az egyre kiszámíthatatlanabbá váló időjárást tekintjük. 

Néhány – a hazai turizmusban is erőteljesen mutatkozó – trend: 

 A turisták egyre inkább az élményalapú utazásokat keresik, egyedi élményekre 

vágynak, korábban ismeretlen, számukra kihívást jelentő dolgokat próbálnak ki. 

Utazásaik egyik legfontosabb motivációja az élményszerzés, az élményszerűség. 

 Látványosan megnőtt a turisztikai kereslet a főszezonon kívüli, korábban kevésbé 

népszerű időszakokban. 

 A hosszú vakációk mellett gyakorivá váltak a rövid utazások: nőtt a hétvégi 

kiruccanások, a városlátogatások és a pár napos bel- és külföldi utazások iránti kereslet. 

 Népszerűbb lett az utazók otthonának közelében való kikapcsolódás; néhány nap alatt 

felfedezhető helyeket keresnek fel, amik gyorsan elérhetőek és nyugodt pihenést 

tesznek lehetővé. 

 Új helyszínek kerültek reflektorfénybe: a kevésbé zsúfolt, olcsóbb, eldugottabb helyek 

is felkerültek a turisztikai térképre. 

 Nőtt a desztinációk regionális jellegének jelentősége.  

 Hangsúlyos szerep jut a helyi lakosság turistákat szívesen fogadó szemléletének. 

 Az utazók intenzívebben keresik a kalandokat: a kaland mára az utazási iparág egyik 

kulcsszavává vált.  

 A szabadidő aktív eltöltése és az aktív turizmus népszerűsége erősödik, és egyre nő a 

kereslet az ilyen típusú kikapcsolódásra alkalmas létesítmények iránt. 

 A turisták tapasztaltabbá, kritikusabbá váltak: szívesen visszamennek a korábban már 

pozitív élményeket nyújtó desztinációkra. 

 Az évek során csökkent a desztinációk iránti lojalitás. 

 A kulturális látnivalók megtekintése egyre szélesebb rétegeket vonz, egyre gyakoribb 

a kulturális turizmus és egyéb szabadidős termékek összekapcsolása. A turisták egyre 

jobban igyekeznek megismerni a felkeresett desztináció kultúráját, ami később saját 

életstílusukat is befolyásolja. Emiatt népszerűbbé váltak a kiadó lakások és a 

butikszállodák, és az utazók jobban fognak érdeklődni a speciális fesztiválok, kulturális 

hotspotok és az egyedi tapasztalatok iránt. 

 Az utazási tapasztalatokkal, élményekkel párhuzamosan nő az utazás iránti vágy, ami 

újabb és újabb turisztikai élményekben testesül meg.  

 A turisztikai termékek közül emelkedett a természeti környezetben nyújtott, a 

hagyományos életkörülmények megismerését célzó utazási formák (pl. ökoturizmus, 
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falusi turizmus, természeti turizmus, stb.) iránti kereslet. Tradíciók megőrzése 

„létszükséglet” A túlzottan beépített régiók vonzereje egyre erőteljesebben csökken. 

 Az utazók tudatosságának emelkedésével tovább erősödik a környezet iránt érzett 

felelősség. A turizmusban ez a fenntartható desztinációk iránti kereslet 

növekedéséhez vezetett, amiben egyre hangsúlyosabb szerep jut a természeti 

környezetnek és a lakosságnak (a kulturális és természeti örökség támogatása, helyi 

közösségek társadalmi és gazdasági előnyeinek szem előtt tartása) A mesterségesen 

kialakított kínálattal szemben előnyben részesítik az autentikusabb kínálatot. 

 A szervezett formákkal szemben a turizmus egyéni formáira helyeződik a hangsúly. 

A tapasztalt turisták az egyes elemek közvetlen foglalása révén egyre gyakrabban saját 

maguk állítják majd össze saját utazásukat. Az utazási irodák szerepe visszaszorul, mert 

a teljes csomagtúrát az utasok egyre inkább közvetlenül a világhálón keresztül 

vásárolják meg.  

 Emelkedett a tudás és ismeretek iránti igény  

 Fontos szerep jut az egészségtudatosságnak az utazások során is. 

 Az internetes „vásárlás” lehetősége növeli a késői foglalások gyakoriságát.  

 Nő a minőség, a kényelem és a biztonság iránti igény. A turizmuson belül is egyre 

nagyobb szükség van a biztonságra, így a turisták elkerülik a veszélyesnek ítélt 

desztinációkat. Az utazás céljának kiválasztása szempontjából nagyobb jelentőséget kap 

a vízminőség (a tavak, úszómedencék és az ivóvíz tisztasága), ami fokozott védelmet 

tesz szükségessé. az idei utazási trendeket a technológia fejlődése és az új, egyedi 

élmények iránti vágyak is alakítják. 

 Nő a személyre szabott termékek iránti kereslet 

 Mivel a „státusz” immár kevésbé fontos, mint korábban, a szabadidős viselkedésben a 

személyre szabottság egyre fontosabbá válik, ami növeli a kisebb szálláshelyek (pl. a 

kisebb, autentikus családi hotelek és falusi szálláshelyek) iránti keresletet. 

 A hotelek már nem a szobák méretének növelésével, hanem nagy, központi, közösségi 

terek létrehozásával versengenek egymással.  

 A foglalásokat, a helyi közlekedést és kommunikációt megkönnyítő vagy az utazások 

személyre szabását támogató applikációk mindennapossá váltak. Ahogy a 

nagysebességű WiFi, a mesterséges intelligencia, vagy az automatizált be- és 

kijelentkeztetés is egyre jobban terjed. 

 Az online ár-összehasonlító oldalak a minőséget is azonnal összehasonlíthatóvá teszik  

 A szolgáltatók piacképességük megőrzése, növelése érdekében új termékeket, 

szolgáltatásokat, vagy koncepciót igyekeznek létrehozni, amelyek hozzáadott értéke 

különböztetheti meg őket a versenytársaiktól. 

 A szolgáltatók – hobbik és érdeklődési körök szerinti – specializációja egyre fontosabbá 

válik, és ez egyre nagyobb jelentőségű lesz a szabadidős célú utazások esetén is. 

(https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/ezek-lesznek-2018-legfobb-utazasi-trendjei-

1155428,  

https://turizmus.com/desztinaciok/nyolc-utazasi-trend-2019-re-1161575) 

A gasztronómiai turizmus világviszonylatban felértékelődő szerepe az utóbbi években 

világszerte népszerű. Önálló utazási döntést megalapozó tényezővé váltak a gasztronómiával 

kapcsolatos attrakciók (Gonda, 2018). Az UNWTO1 2016-os kutatása alapján a megkérdezett 

válaszadók 87%-a véli úgy, hogy a gasztronómia megkülönböztető és stratégiai elem a 

desztinációról szóló kép kialakításában. Az utazási motivációt meghatározó tényezők 

                                                           
1 A Turisztikai Világszervezet (angolul: World Tourism Organization (rövidítve: UNWTO) 1975-ben jött létre az 

ENSZ turizmusra szakosodott szervezeteként. 

https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/ezek-lesznek-2018-legfobb-utazasi-trendjei-1155428
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/ezek-lesznek-2018-legfobb-utazasi-trendjei-1155428
https://turizmus.com/desztinaciok/nyolc-utazasi-trend-2019-re-1161575
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versenyében a válaszadók a kulturális tényezők és a természeti vonzerők után a 3. helyre 

sorolták a gasztronómiai kínálatot. 

A gasztronómiai és borturizmus integrátor szerepet tölt be a nemzetgazdaság többi ágazatával, 

hozzájárulva a turisztikai értéklánc számos eleméhez. Támaszkodik a helyi élelmiszer-

termelésre, kézműiparra, támogatja a helyi közösségek fejlődését, tradicionális értékeik 

megőrzését, hozzájárul a desztinációk élménykínálatához. Csökkenti a szezonalitást és kevésbé 

ismert, látogatott területekre is látogatót vonz (Máté – Szabó, 2012). 

A gasztro-turizmus vendégkörének alapvető igénye ma már nemcsak a borok, pálinkák 

kóstolása, ízletes ételek elfogyasztása, hanem a látványvilág, az újdonság, az étterem és/vagy a 

séf, a sommelier, a borász elismertsége is. 

A többség kultúránk és hagyományaink szerves részeként, és kiváló, értékes ajándékként tekint 

a borra, amelynek mérsékelt fogyasztása beleilleszthető az egészséges életmódba is, sőt, 

kimondottan kismértékben élvezhető igazán. 

Hazánk potenciális turistái a magyar borvidékeket szívesen felkeresnék turisztikai célzattal. A 

legvonzóbb borvidékeket az 1. ábra mutatja. 

 
1. ábra: Magyar borvidékek, mint vágyott utazási célpontok (https://mtu.gov.hu/cikkek/piackutatas-

magyar-borvidekek-a-hazai-utazok-kivansaglisatjan-268) 

A felnőtt lakosság bort fogyasztó részének a kétharmada érdeklődik a borok iránt. A 

megkérdezettek 28%-a kifejezetten szívesen olvas, beszél, tanul a borról. Mivel a legnagyobb 

érdeklődés, és jelzett tudás az 50-65 év közöttieket jellemzi, a jövő egyik fontos feladata a 

fiatalabb generációk borismereti oktatása. (https://mtu.gov.hu/cikkek/piackutatas-magyar-

borvidekek-a-hazai-utazok-kivansaglisatjan-268) 

A bor a családi és baráti beszélgetések itala Vendéglátóhelyeken átlagosan az elfogyasztott 

bormennyiség 13%-át isszuk meg. Rendezvényeken, borászati eseményeken csupán a 

mennyiség 6, illetve 3%-a fogy (https://mtu.gov.hu/cikkek/bor-es-gasztroturizmus). 

A vendéglátó és a vendég kapcsolata megváltozik, az utazók „mélyebb” és „tartalmasabb” 

élményekre vágynak. Az utazási tapasztalat ugyanakkor – a globalizáció révén – a kultúrák 

iránti tiszteletet, a toleranciát és a kulturális különbségek elfogadását is erősíti. A tradicionális 

ételek mellett a helyi borok kóstolása egyre gyakoribb – és a turisták számára igen élvezetes - 

módszere a helyi kultúrák megismerésének. A turista egyben utazó fogyasztóvá válik. Keresik 

58%

53%

26%

21%

9%

8%
7%

Tokaji borvidék

Egri borvidék

Badacsonyi borvidék

Villányi borvidék

Soproni borvidék

Balatoni borrégió

Szekszárdi borvidék

https://mtu.gov.hu/cikkek/piackutatas-magyar-borvidekek-a-hazai-utazok-kivansaglisatjan-268
https://mtu.gov.hu/cikkek/piackutatas-magyar-borvidekek-a-hazai-utazok-kivansaglisatjan-268
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az egyedi (tradicionális) kulturális és természeti értékeket, amelyek kiegészítik a borhoz 

közvetlenül kapcsolódó kínálati elemeket. Egyre fiatalabb korosztályok nyilvánítják ki 

érdeklődésüket a borfogyasztás és borhoz kapcsolódó kulturális értékek iránt. 

Ennek a jelenségnek az egyik legjelentősebb kifejeződése a borturizmus, ami egy összetett, 

borhoz kapcsolódó élménycsomagot jelent. A borturizmus célja elsősorban: 

 a borvidékek felkeresése,  

 az ültetvények meglátogatása, 

 a borkészítés módjának megismerése, üzemlátogatás 

 a pincészet tevékenységének megismerése,  

 a borok termőhelyen történő kóstolása, bemutatása 

 a borok előállításának helyén történő vásárlása,  

 a borvidék hagyományaival való ismerkedés,  

 borhoz kapcsolódó rendezvények felkeresése (pl. borfesztiválok, szüret, stb.), stb. 

(Sarkadi – Szabó – Urbán, 2000) 

Az új évezred utazóit már nem csak a maguk a helyszínek vonzzák, hanem a helyi ételek és 

borok is; következésképpen a bortermő vidékek igen jelentős tényezői a gazdasági 

növekedésnek Európa számos vidékén. A hátrányos helyzetű vidék vonzerejének növelése 

szempontjából is a bor ugyanolyan értékes tényező lehet, mint például a művészeti alkotások. 

Éppen ezért a vidéki attrakciók, a turisztikai és programkínálat minőségi fejlesztése 

elengedhetetlen (Máté – Szabó, 2011). 

A bor ezen túlmenően azért is fontos, mert általa a turisták kapcsolatba kerülhetnek egy terület 

sajátos vonásaival és felfedezhetik annak „tipikus” jellemzőit. Egy adott terület helyi 

termékeinek megkóstolása nem lenne teljes élmény anélkül, hogy megismerkednénk a terület 

jellemzőivel; valójában a bor a művészetet és a kultúrát képviseli, ami minden térség egyedi 

sajátossága. Ez indokolja, hogy az adott terület érdekében életben tartsuk a helyi borokat, 

ételeket, társadalmi és kulturális kapcsolatokat, a légkört, a történelmet és egyéb élményeket 

(Máté, 2009). A fenti tényezők együttesen veszik célba a potenciális turistákat, akik egyre 

nagyobb létszámot képviselnek, egyre igényesebbek és egyre inkább a célterület sajátos, egyedi 

vonatkozásaira kíváncsiak. A borturizmus a „tapasztalati turizmus” úttörőjévé válik (Erdősi, 

2002. 118.p). + Oktatási segédanyag 2007. kézirat) (2. ábra) 
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2. ábra: A borfogyasztók kategorizálása Saját szerkesztés, 2019. Fabio Taiti alapján (Erdősi M. 2002. 

119.p) 

A borosgazdánál történő látogatás minden szereplő számára pozitív értékeket hordoz. A 

vendég és a vendéglátó mellett a szűkebb és tágabb környezet, valamint a térségben élők is 

élvezhetik a turisztikai forgalom hasznát (3. ábra). 

Szakértők

"Bor, mint mítosz"

Felemelkedők

"Bor, mint rítus, szokás"

Követők

"Bor, mint upgrading" 

Általános

"Bor, mint élelmiszer" 
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3. ábra: A borturizmus előnyei (Saját szerkesztés, 2019) 

 

  

B
o

ro
sg

a
zd

a

• helyben értékesít

• nincs szállítási költség

• rögtön, közvetlenül kap 
visszacsatolt a vásárlótól

• plusz információt tud adni 
(pl.: pincészetről, borról, 
címkéről)

• plusz értéket / élményt ad a 
vásárlónak 

• további szolgáltatásokat 
értékesít (pl.: 
díszcsomagolás, étel, 
programok, szállás)

• forgalomnövelő hatás 
(miliő miatt) 

• többletjövedelemhez jut 
(több vásárlás esélye)

• azonnali bevételhez jut

• pszichés hatás a későbbi 
vásárlásokra (bizalom, 
kötődés kialakítása)

• alternatív és kiegészítő 
jövedelem magának, a 
családnak, az 
alkalmazottaknak

• munkahelyteremtés, 
foglalkoztatás

• "szájreklám"

F
o

g
y

a
sz

tó
/t

u
ri

st
a • egyedi borászati és 

gasztronómiai élményt, 
emléket kap

• új ismereteket szerez

• személyes kapcsolatba 
kerül a borosgazdával

• közvetlen 
kommunikációba léphet a 
borosgazdával

• kedvezőbb áron vásárolhat 
(pinceár)

• jobb minőséget kaphat 
(megfelelő körülmények 
közötti tárolás) 

• szelektálási lehetőség (több 
tétel kóstolása után 
választ)

• plusz információhoz jut 
(borvidék, terroir, pince, 
bor, borász, termelés, 
tradíciók)

• kötődés a meglátogatott 
pincészethez, borokhoz, 
borászhoz

• lehet kiegészítő- vagy 
főprogram (turizmus)

T
el

ep
ü

lé
s/

té
rs

ég

• munkahelyteremtés és 
fenntartása

• lakosságmegtartás

• kis- és középvállalkozások 
megerősödése

• helyi gazdaság erősítése

• helyi feldolgozás és 
értékesítés támogatása

• az élhető vidék 
megteremtése és 
fenntartása

• térségi összefogás

• hagyományok fenntartása, 
megőrzése és újjászületése

• természeti és kulturális 
örökségvédelem 
tudatosítása

• tájképi értékek megőrzése

• identitástudat erősítése

• pozitív településkép 

• egyedi települési/térségi 
arculat alakul ki

• növekvő hírnév, pozitív 
marketing

• nő a programkínálat

• borral kapcsolatos 
infrastrukktúra, 
vállalkozások száma nő (pl. 
bormúzeumok, borbárok, 
stb.)

• adóbevételek növekedése

Gyűjtsön össze – egy Ön által tetszőlegesen kiválasztott településen – olyan 

létesítményeket, infrastrukturális és turisztikai fejlesztéseket, melyek a borturizmus 

céljából, vagy annak következtében jöttek létre! Értékelje ezeket a térség turisztikai 

fogadóképessége szempontjából! 
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2. fejezet: Vendéglátó és szállodai alapismeretek 

„Valakit vendégül látni annyit jelent, mint felelősséget vállalni arra, 

hogy mindaddig, amíg nálunk van, gondoskodunk róla, hogy jól érezze magát.” 

Anthelme Brillat-Savarin 

A vendéglátó tevékenység keretében az egyes gazdasági egységek termelő, értékesítő és 

szolgáltató feladatokat látnak el, de fő tevékenységüknek mindenképpen a szolgáltatást kell 

tekinteni. 

A vendéglátó tevékenységek a TEÁOR (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási 

Rendszere) szerint a „I”-val jelölt nemzetgazdasági ágba, a „Szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás”-ba tartoznak. A „I” nemzetgazdasági ág tartalmazza azokat a tevékenységeket, 

amelyek szállást szolgáltatnak a vendégnek és/vagy ételt, italt is értékesítenek (1. táblázat). 

1. táblázat: A vendéglátás helye a nemzetgazdaságban 

55. Szálláshely-szolgáltatás 56. Vendéglátás 

55.1 Szálláshely-szolgáltatás 
56.1 Vendéglátás Éttermi-, mozgó 

vendéglátás 

55.10 Szállodai szolgáltatás 56.10 Éttermi-, mozgó vendéglátás 

55.2 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely 
szolgáltatás 

56.2 Rendezvényi étkeztetés és egyéb 
vendéglátás 

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely 
szolgáltatás 

56.21 Rendezvényi étkeztetés 

55.3 Kempingszolgáltatás 56.29 Egyéb vendéglátás 

55.30 Kempingszolgáltatás 56.3 Italszolgáltatás 

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 56.30 Italszolgáltatás 

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  

Saját szerkesztés, 2019. 

A vendéglátás olyan sajátos kereskedelmi tevékenység, amelynek keretében a helyi lakosságot 

és a turizmusban résztvevőket látják el étellel, itallal és különböző szolgáltatásokkal. 

A vendéglátás tehát ételek, italok készítése és eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, 

viszonteladóknak, továbbá a vendéglátással összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 

tevékenység. A tevékenységek egymással összefüggőek, nem szétválaszthatóak. 

Tevékenységei: 

 Szállodai szolgáltatás 

 Átmeneti szálláshely szolgáltatás 

 Éttermi, cukrászdai vendéglátás 

 Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás 

 Munkahelyi és közétkeztetés 

 Egyéb tevékenységek (automata, mozgóárusítás) 

 

A vendéglátás jelentősége 

Nagy létszámú munkaerőt foglalkoztat, jelentős bevételt hoz az ország számára, befolyásolja 

az országról kialakult képet, lehetővé teszi vállalkozások működését, részt vesz a gazdasági 

tevékenységben (4. ábra). 
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4. ábra: A vendéglátás jelentősége Saját szerkesztés 2019. 

A vendéglátással szemben megnyilvánuló szükséglettől, igénytől függően a vendéglátásnak 

különböző formái alakultak ki. 

I. Szabad vendégkörű (nyílt) vendéglátás 

Jellemző: 

 bárki igénybe veheti, a vendégkör nincs korlátozva 

 helyi lakos és turista is, 

 a vendégek száma előre nem ismert (kivétel) 

 ízlés és fizetőképesség szerint választ a vendég 

Formái: 

1. Általános vendéglátás - pl. egy étterem, cukrászda. 

2. Ellátás közlekedési eszközökön (UTASELLÁTÁS) utazás előtt, közben és utána 

Helye: közlekedési eszközön, állomáson. 

a) Ellátás vasúton: büfék, bisztrók, automaták, büfékocsik, mozgóárusok, étkezőkocsik, vasúti 

éttermek (restik), 

b) Ellátás repülőgépeken (CATERING): - repülőgépen  

Függ: osztálytól, utazási időtől, légitársaságtól 

- repülőtereken (néha kapcsolódik már a jegyhez) 

c) Ellátás hajókon 

•Hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez

•Munkaalkalmat teremt.

•Piacot teremt a mezőgazdaság és az ipar számára.

•Javítja az infrastruktúrát.

•Valuta-, devizabevételt jelent az ország számára.

Vendéglátás 

gazdasági jelentősége

•Sokrétegű szükséglet kielégítése

•Közreműködik a lakosság ellátásában (étel-ital, 
szolgáltatások)

•Ellátja a turizmusban részt vevőket (étel-ital, 
szolgáltatások)

Vendéglátás 

társadalmi jelentősége

•Nyersanyagok megváltoztatása

•Korszerű választék

•Étkezési időpontok és módok megváltozásához 
való alkalmazkodás

•Étkezés körülményeinek javítása

•Közérzet-javító hatás

Vendéglátás 

egészségmegőrző 

szerepe

•Fejleszti az étkezési kultúrát. 

•Megkönnyíti a háztartási munkát (napi ékezés/ 
különleges ellátás).

•Magyar konyha hagyományainak ápolása.

•Színvonalas szórakoztatás 

Vendéglátás 

kulturális jelentősége

•A turizmusban betöltött szerepéhez kötődik. Egy 
országról kialakított kép létrehozásában a 
turistákkal közvetlenül találkozó vendéglátóipari 
dolgozók szerepe különösen jelentős.

Vendéglátás politikai 
jelentősége
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d) Ellátás autóbuszokon 

2. Zárt vendégkörű vendéglátás 

Jellemzői-  

 a vendégkör korlátozott, 

 az üzlet zárt jellegű, 

 elsősorban a helyi lakosság ellátását végzik, 

 általában előre ismert a vendégek száma és összetétele, 

 korlátozott kínálat,  

 élettani szükségleteknek megfelelő választék, mennyiség 

1. Munkahelyi étkeztetés - 

Formái: étlap szerinti, előfizetéses, svédasztal, automatával 

2. Gyermek- és diákélelmezés 

Jellemzői - 

 a munkahelyi vendéglátás speciális ága, 

 nagy szerepe van az étkezési kultúra fejlesztésében, 

 nyersanyagnormák alapján dolgoznak 

 tápanyag-előírás  

3. Kórházi élelmezés  

Jellemzői: teljes ellátás, az étkezés lehet a terápia része, beteg szervezetet kell ellátni, többféle 

igényt kell kielégíteni, a szokásostól eltérő élethelyzethez kell alkalmazkodni, a betegnek 

általában nincs választási lehetősége, nyersanyagnormák alapján dolgoznak 

Formái: a) Hagyományos konyhatechnológiával (központi konyha befejező konyhával, 

központi konyha kiszállítással, központi konyha egyedi tálalással) 

b) Korszerű konyhatechnológiával. 

4. Szociális otthonok ellátása: speciális igények kielégítése (idősek, szellemi fogyatékos) 

5. Honvédségi ellátás: alkalmazkodni kell az életkorhoz, alkalmazkodni kell az 

igénybevételhez, nyersanyagnormák alapján (Voleszák, 1999). 

 

A vendéglátásnak feladatai ellátásához megfelelő szervezetre van szüksége. Az alapvető 

szervezeti egységek az üzem, az üzlet és a bolt. Üzemnek nevezzük azt az egységet, amelyben 

termelés folyik. Az üzlet az az egység, amelyben termelés, értékesítés és szolgáltatás folyik, 

bolt pedig az, amely csak értékesítéssel foglalkozik (Bucsics – Gyurasza2006). 

 

A turizmus és a vendéglátás kapcsolódási pontjai 

1. A turizmus feltétele a vendéglátás (a látogatók ellátása és elszállásolása a vendéglátóipar 

feladata) 

2. A turizmusban résztvevők ellátásában részt vesz a vendéglátás (a helyi lakosság ellátása 

mellett) 

3. A turizmusból származó pénzbevételek egy része a vendéglátásban csapódik le (aktív 

turizmus) 

4. A turizmus növekedése ösztönzően hat a vendéglátás fejlődésére (turizmus jelentős 

kereslettel lép fel) 

Szálláshely-szolgáltatás jelentősége:  

 Turisztikai forgalom élénkülése a térségben 

 Adóbevételek növekedése 

 Devizakitermelő hatás 

 Munkahelyteremtés 

 Lakosság megkötése, helyben tartása 

 Háttéripar és más iparágak fejlődése, multiplikátor-hatás 
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 Infrastruktúra kiépítése, fejlesztése 

 Környezetalakító hatás: utcakép, városkép javulása 

 Tőkebevonás lehetősége a településre, térségbe 

 Helyi lakosság turizmustudatának, identitásának erősítése 

 Szolgáltatások (turisztikai, gasztronómiai, stb.) számának növekedése a térségben  

Szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott fogalom 

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500164.TV) 

 (gyűjtőfogalom) minden rövidebb-hosszabb tartózkodásra, de min. 24 órára 

alkalmas  

 állandó, vagy ideiglenes létesítmény,  

 átmeneti emberi tartózkodásra oly módon alkalmas, hogy kielégíti az alapvető 

komfortszükségleteket  

 az adott kornak,  

 a társadalmi igényeknek, szokásoknak megfelelő szinten. 

 Ideiglenes tartózkodás: munkavégzés, vallási okok, katasztrófák, turizmus, stb. 

A szállodaipar jellemzői 

 nem önálló nemzetgazdasági ág, jelentőségét nehéz szétválasztani a vendéglátástól és a 

turizmus különböző ágaitól 

 növekvő kereslet 

 szezonalitás, a kereslet térbeni és időbeni koncentráltsága 

 a díjak a kereslet-kínálat piaci törvényszerűségeinek megfelelően alakulnak 

 a szálloda típusának, minőségének megfelelő ellátás (csak reggeli, félpanzió, teljes 

panzió, all inclusive) 

 egyéb szolgáltatások biztosítása (ingyenesek, fizetendőek) 

 konjunkturális érzékenység 

 helyettesítő keresleti és kínálati tényezők nagy számban 

 magas beruházási költség 

 nagy eszközigény 

 technikai fejlesztési igény 

 magas állandó költség 

 termelő kapacitás, berendezések kihasználtsága gazdaságos megoldás: szállodák 

integrációja (együttműködés, egyesülés, összeolvadás) 

cél: pénzügyi stabilitás, beruházások gyorsabb megtérülése, gazdaságosság, 

kedvezőbb értékesítési árak, piaci stabilitás, jobb szervezés, magasabb szintű 

technikák, kisebb kockázat, kisebb költségek (5. ábra). 

 

 
5. ábra: Szálláshelyek fő funkciói (saját szerkesztés, 2019.) 

Elszállásolás

Ellátás

Egyéb szolgáltatások 

•szoba kizárólagos használata

• tisztálkodási lehetőségek

• információnyújtás

•étkezési lehetőségek biztosítása

•a szálláshely jellegétől függő 
szolgáltatások kínálása - térítésmentesen 
vagy/és fizetés ellenében
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A szállodaipar és a turizmus kapcsolata 

 A turizmus magában foglalja a vendéglátást és a szállodaipart 

 A vendéglátóipar és a szállodaipar között állandó a kölcsönhatás 

 A turizmus elemei közül a szállodaipar az egyetlen, mely kizárólag csak a turizmust 

szolgálja 

 A turizmus nemcsak utazás, hanem tartózkodás is! 

 A turisztikai adottság vonzerővé csak akkor válhat, ha a terület fogadóképességét 

megteremtjük 

Kereskedelmi szálláshelyek csoportosítása 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeiről a 239/2009.(X.20.) Korm. 

rendelet (http://www.flodravin.hu/133_2007_Korm_rendelet.pdf) 

Elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti időtartamra a 

látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartoznak a bútorozott, néhány esetben 

teakonyhával felszerelt vendégszobák és lakosztályok. A vendégek részére további 

szolgáltatások nyújthatók: pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, uszoda, edzőterem, 

pihenési, szórakozási szabadidős lehetőségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények.  

Csoportosításuk:  

 szolgáltatások alapján üzletkörök (funkció, kapacitás, előírt szolgáltatások, célcsoport) 

(6. ábra) 
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6. ábra: A szálláshelyek üzletkörök szerinti csoportosítása (saját szerkesztés, 2019.) 

 rendeltetés alapján (szálloda)profilok, ezen belül (szálloda)típusok (célcsoport, 

fogyasztási jellemzőik, tartózkodási szokásaik és az igényelt szolgáltatások)  

o ritka a tiszta profilú szálláshely 

o egymással harmonizáló profilok 

o profiltisztítás – réspiac 

 Üzemeltetési idő szerint: 

o Állandó/folyamatos 

o Szezonális/időszakos 

 minőség alapján osztályok, kategóriák A 239/2009/X.20./Kormány rendelet 

újraszabályozta a kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetését. A különféle típusú 

kereskedelmi szálláshelyek minősítését azok szakmai szövetségei veszik át. Nemzeti 

tanúsító védjegyek (http://www.nfh.hu/node/8622) (7. ábra) 

Szálloda

• kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus

• egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak

• a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy

Panzió (301/2017. (X. 18.) Korm. rendelettel módosult)

• kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus

• aa szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező

• a hasznosított szobák száma legalább 6, de legfeljebb 25

• az ágyak száma legalább 11, de legfeljebb 50

Üdülőház

• kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített 
szálláshelytípus

• a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező 
épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától

Falusi szálláshely

• kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések, valamint a törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 
5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található egyéb 
szálláshely

• falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok 
komplex módon, akár kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt

Kemping

• külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus

• a vendégek és járműveik számára elkülönült területet, illetve üdülőházat és egyéb kiszolgáló 
létesítményeket biztosítanak

• legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik

Közösségi szálláshely

• kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus 

• az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek

• a szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy

Egyéb szálláshely

• szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, más típusba nem sorolható, nem kizárólag 
szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része,

• a szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat
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„falusi szálláshely napraforgóval”  
(vendégszoba, lakrész, vendégház, 

sátorozóhely)” (2-4) Falusi és Agroturizmus 

Országos Szövetsége (FATOSZ) minősít 

 

 

 

 

„Kemping csillaggal” (1-5) 

Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége 

(MKSZSZ) 

„Üdülőháztelep osztállyal” (I-III). 

az MKSZSZ végzi minősítést 

„vendégszoba, vendégház,  

apartman koronával ” 

Magánszállásadók Országos  

Szövetsége minősít 

 

„Minősített ifjúsági szállások” – A 

Magyarországi Ifjúsági Szállások 

Szövetsége minősít 1, 2 vagy 3 hátizsákos 

védjeggyel 

A szállodák minősítését 2010 végétől a Magyar 

Szállodaszövetség végzi. 

A HOTREC az Európai Unió tagországai szálloda, éttermi, és 

kávéházi szövetségeinek konföderációja, amely 2009-ben 

hozta létre a Hotelstars Uniont. Cél: az Európai Unióban a 

hotelek minősítése egységes elveinek megteremtése, szállodai 

szolgáltatás minőségének fejlesztése, fogyasztók védelme 

(www. hotelstars.hu). 

7. ábra: A szálláshelyek minősítésének tanúsító védjegyei (saját szerkesztés, 2019.) 

A vendéglátás üzletköreit a 133/2007. (VI. 13.) kormányrendelet 

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900239.KOR) csoportosítja: 

 kereskedelmi vendéglátóhelyek,  

 munkahelyi vendéglátóhelyek,  

 szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyhák,  

 rendezvényi étkeztetés. 

A borászatok vendégeik étkeztetése céljából kereskedelmi vendéglátóhelyeket hozhatnak létre. 

Ezek csoportosítása (8. ábra): 

7. Ábra A szálláshelyek 

minősítésének tanúsító 

védjegyei (saját 

szerkesztés, 2019.) 
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8. ábra: Vendéglátó üzlettípusok, üzletkörök (saját szerkesztés, 2019.) 

A megközelíthetőség, a kitáblázottság különösen fontos tényező az esetlegesen települések 

határain kívül elhelyezkedő, nehezen megközelíthető egységeknél. Amellett, hogy a hozzánk 

tudatosan érkező látogatót útbaigazítja, reklámként is szolgálhat az arra járók számára (1. kép, 

2. kép). 
 

 

 

 

 

2. kép: A Szekszárdi Borút információs táblacsaládja (Fotó: Máté, 2007) 

Melegkonyhás 
vendéglátóhelyek

• Étterem

• Vendéglő

• Csárda

• Gyorsétkező 
helyek

• Étkezde, kifőzde

• Étterem-söröző

• Kávéház

Cukrászdák

• Cukrászda

Italüzletek

• Teázó

• Drinkbár

• Sörbár

• Borozó

• Borkimérés, 
poharazó

• Italbolt

• Kocsma

Egyéb 
vendéglátóhelyek

• Ételbár

• Bisztró

• Pecsenyesütő

• Büfé, falatozó

• Eszpresszó

Zenés 
szórakozóhelyek

• Mulató

• Varieté

• Diszkó

1. kép: Borturisztikai információs táblák a Pécsi 

borvidéken (saját fotók, 2018.) 
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 Egy borászat szolgáltatásainak szélesítése érdekében szálláshely-

szolgáltatással bővítené tevékenységét. Melyik szálláshely-típus megvalósítását 

javasolná számukra? Indokolja választását! 

 Milyen kereskedelmi vendéglátóhelyek jellemzőek a borturisztikai 

szolgáltatóknál? Gyűjtsön össze példákat és jellemezze azokat! 
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3. fejezet: A vendégfogadó terek létrehozásának feltételei 

„Mindig igen hasznos (vagy legalábbis imponáló) olyasmit ismerni, 

amivel otthon nem találkozhatunk.” 

Kath Stathers 

Amennyiben a borász az alaptevékenységén kívüli szolgáltatásokat is nyújtani kíván 

infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztéseket is végre kell hajtania. 

A leggyakoribb vendégfogadó tér a borászatoknál a kóstolóterem, vagy valamilyen 

vendéglátóegység kialakítása. Ez utóbbiak közül leggyakrabban borkimérés, poharazó; borozó; 

bisztró; vendéglő vagy étterem létrehozása történik meg. A vendég hosszabb tartózkodása 

érdekében a pincészetek közelében szálláshelyeket is létesítenek. A tájba illő, autentikus 

szálláshelyek közül a kis befogadóképességű falusi szálláshelyek, az egyéb szálláshelyek, 

üdülőházak jelennek meg legtöbbször. Nagyobb kapacitásúak a panziók és a szállodák. Ez 

utóbbiak a nagyobb borvidéki településeken jellemzőbbek. 

A tevékenységi kör meghatározása után a beruházást megelőző legfontosabb feladat a 

megvalósíthatósági tanulmány – feasibility study elkészítése. A megvalósíthatósági 

tanulmány egy rendszerezett felmérés, mely egy tervezett új létesítmény létrehozásának piaci 

és pénzügyi lehetőségeit, hatásait vizsgálja meg. Általánosságban a következő részeket 

tartalmazza: 

 Tulajdonos, beruházó adatai 

 Telepítés helye, megnevezése 

o területi régió vizsgálata 

o versenyhelyzet vizsgálata – konkurencia-elemzés 

o kereslet vizsgálata – piackutatás 

o az ingatlan típusa, méretei 

o telepítés (fekvés, környezet) tervei 

 Alapkapacitások 

 Várható energiafelhasználás 

 Műszaki ismertetés 

o műszaki tervek 

 Létszám és üzemeltetési jellemzők 

 A vendégforgalom helyiségeinek kialakítása és berendezése 

 Az üzemi helyiségek kialakítása, berendezése 

 Hatósági és szakhatósági engedélyek beszerzésének menete 

 Vendéglátóegység, szálláshely besorolása, minősítése 

 Várható üzemelési eredmények vizsgálata – árpolitika 

 Pénzügyi fedezet 

 Pénzügyi ütemezés 

 

Ha megszületett a döntés a beruházás megvalósításának szándékára, el kell készíteni a 

megvalósításhoz és a működtetéshez szükséges terveket:  

Ütemterv  
 a megvalósítás menete, 

 a feladatok lebonyolítása 

 az építkezés ütemezése 

Nyitást megelőző létszám és bérterv 

 a lépcsőzetesen munkába lépők létszáma, foglalkoztatási költségeik 

Marketingterv 
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 a megnyitással és fenntartással kapcsolatos reklámozási, népszerűsítési teendők, 

költségek 

Üzleti terv 

 az első évre vonatkozó bevételi és kiadási tervek 

Stratégiai terv 

 hosszútávú megtérülési számítások, 3-5 évre lebontott gazdálkodási terv 

Humánpolitikai terv 

 nyitva tartási idők 

 dolgozói létszám 

 munkabér és járulékai (Bucsics.– Gyurasza, 2000) 

 

Szálláshelyek telepítésének szempontjai 

Általános szempontok: 

1. vonzás területek: SWOT analízis = GYELV (gyengeségek - erősségek, lehetőségek – 

veszélyek) 

2. adott terület turisztikai adottságai: természeti, közlekedési, emberalkotta adottságok 

3. adott terület fogadóképessége: szállás, ellátás, szórakozás, társadalmi fogadóképesség 

4. telek építéstechnikai előfeltételei: infrastruktúra, domborzat 

5. telek megközelíthetőségi lehetőségei 

6. telek környezetvédelmi adottságai: légszennyezés, zaj, stb. 

7. telek egyéb jellemzői: tájolás, alakja, beépítési lehetőségek, stb. 

8. környék kínálata: környező szálláshelyek vizsgálata 

9. telek megszerzésének terhei, kötelezettségei: telekár, műemlék jellegű épület, 

természetvédelmi előírások 

A gazdasági sikernek fontos feltétele a kedvező fekvés. Amennyiben meglévő épület 

bővítésével vagy átépítésével kialakított egység a terv, a helyszín már nem változtatható. 

Korrekciókat azonban lehet végezni: a negatív hatásokat kiszűrni, csökkenteni,  a pozitívokat 

erősíteni lehet. 

Újonnan építendő létesítménynél a helyszínbiztosítás szempontjai között a táj, a természeti 

adottság a meghatározó, illetve a költségek (például az ingatlanárak), valamint a 

megközelíthetőség. További helyszín-kiválasztási szempont lehet pl. a kiépített utak, 

parkolók, vízellátás, csatornázás, fűtő-energiaellátás, elektromos energiaellátás, 

telekommunikáció, talajvizsgálat, stb. (Bucsics.– Gyurasza, 2000) 

Szálláshelyek tárgyi feltételei 

 Szálláshelyek épületei: a szálláshely színvonal, jelleg, karbantartás, takarítás 

 Környezet: szabadon álló, zártsorú, pavilonos: több kisebb épület, elszórva  

 Közműellátás: utak, parkolók, vízellátás, csatornázás, fűtőenergia lehetőség, elektromos 

energia ellátás, telekommunikáció 

 Épületszerkezeti elemek: alapozás, teherhordó szerkezet, válaszfalak, nyílászárók, 

homlokzat, szigetelések: hang, hő, víz, belsőépítészeti munkák 

 Műszaki berendezések: fűtés, légkondicionálás, szellőztetés, elektromos hálózat, 

vízhálózat, szállítás, hulladékgyűjtés, tűzbiztonság, energiaszabályozás, hírközlés 

(Jávor, 2009) 

Speciális szempontok: a szálláshely típusától, rendeltetésétől, méretétől, egyéb jellemzőjétől 

függ. Borvidéki helyszínen, borturistáknak szóló szálláshelyeken előny: 

 a csendes, nyugodt, kellemes környezet, a tiszta levegő 

 a természetközelség 

 szőlőültetvények, borospince, kóstolóhely található a közelben 

 tájba illő, a térség kultúrájának hangulatához illeszkedő épület 
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 az épített környezethez illeszkedő épület 
 az épület kialakítása, belsőépítészeti megoldásai hangsúlyozzák a szőlészethez, 

borászathoz való kapcsolódást (3. kép, 4. kép, 5. kép, 6. kép). 
 

 

3. kép: Hotel, Ciudad Real, Spanyolország (saját fotó, 2006) 

Az épületek kialakításánál a célszerűség és az esztétikum mellett lényeges a 

vendégforgalom, a személyzeti és a gazdasági útvonalak elkülönítése (bejáratok, parkolók, 

stb.). Szálláshelyek esetében megkülönböztetjük a vendégfogadás és az elszállásolás 

helyiségeit, az ellátás területeit, valamint a mellék- és kiegészítő tevékenységek helyszíneit. 

A létesítmény megépítése a vonatkozó jogszabályok értelmében engedélyköteles. Az 

elkészült szálláshely engedélyezése iránti eljárásban – az egyéb szálláshely engedélyezése 

kivételével – részt vevő szakhatóságok: 

 Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

 Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága 

 Önkormányzati Hivatal Építésügyi Hatósága 

Az egyéb szálláshely engedélyezése során előzetes szakhatósági eljárásra nem kerül sor.  

 
4. kép: Szálloda rendezvénytermének bejárata (Egri borvidék) (saját fotó 2018.) 

A szakhatóság a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról szóló határozat kézhezvételét 

követő 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le a szálláshelyen. 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről a jegyző nyilvántartást vezet. 
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A szálláshelyek statisztikai adatszolgáltatásra kötelezettek külföldi vendég-belföldi vendég 

megbontásban a vendégek és a vendégéjszakák számáról. 

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás a szálláshely fekvése szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél benyújtott kérelemre indul. A kérelmet kötelező 

adattartalommal kell benyújtani az alábbi mellékletekkel: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, 

 haszonélvezet, közös tulajdon, esetében mind a haszonélvező, mind pedig valamennyi 

tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot, 

 Vállalkozói igazolványt vagy cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt 

 Vásárlók könyve hitelesítésre 

 eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló feladóvevényt 

 Helyszínrajz 

Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról 

határozatot hoz. A határozatot közli a kérelmezővel, az ügyfelekkel, az eljárásban 

közreműködött szakhatóságokkal, valamint a megyei fogyasztóvédelmi hatósággal és a 

Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel. 

Az ügyintéző a jogerős határozat alapján az engedélyt kiadja és ezzel egyidejűleg a 

szálláshelyet nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki. 

 

5. kép: Dekoráció a szálloda éttermében (Villányi borvidék) (saját fotó: 2018.) 

Vendéglátóegység kialakítása esetén további előírások: 

Az üzlet telepítésénél figyelembe kell venni a környezetvédelmi előírásokat, az uralkodó 

szélirányt, a terasz védelmét, alkohol árusítása esetén pedig 200 méteres védőtávolságot kell 

tartani a különböző közintézményektől. További tervezési szempont az üzlet típusa, adottságai, 

az érvényben lévő élelmezési és egészségügyi szabályok, a munkavédelmi és tűzrendészeti 

előírások és az építési szabályok. A konyhák és éttermek helyiségeire vonatkozó előírásokat a 

Magyar Szabvány tartalmazza (MSZ-04-211-88). 

A férőhelyek függvényében a meghatározott számú parkolóhelyek, WC-k létesítése szükséges. 

A fekete- és fehérútvonalak elkülönítése is előírás, azok nem keresztezhetik egymást. 
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6. kép: A pince fölötti borozó berendezése (Balatonboglári borvidék) (saját fotó 2016.) 

Szálláshely és vendéglátóhely működési engedély iránti kérelme 

 A rendelet hatálya minden „kereskedőre” (vendéglátó vagy szálláshely-szolgáltatóra) 

kiterjed 

 „Kereskedelmi” tevékenység csak működési engedéllyel rendelkező üzletben 

folytatható 

 A működési engedély az üzlet helye szerinti illetékes település jegyzőjétől kérhető 

A kérelemben meg kell jelölni: 

 Az üzlet elnevezését 

 Az üzlet címét  

 A folytatni kívánt üzletköri tevékenység(ek)et 

 Az üzlet fő tevékenységére utaló elnevezést 

 Az üzlet tulajdonosát, használatának jogcímét 

 Az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét 

A kérelemhez csatolni kell: 

 Érvényes cégpapírok (Alapító okirat, Társasági szerződés, cégbejegyzést tanúsító 

végzés, egyéni vállalkozói igazolvány) 

 Az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratot (bérleti szerződés, 

adásvételi szerződés, tulajdoni lap) 

 Szakhatósági hozzájárulások – Tűzoltósági szakhatósági hozzájárulás, Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (ÁNTSZ), Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

szakhatósági hozzájárulása 

 Az alkalmazottak szakképzettségét igazoló bizonyítvány 

 Új üzlethelyiség esetén vagy átalakítás után az Építéshatósági Osztálytól a szakhatósági 

hozzájárulás (használatbavételi engedély, rendeltetés mód változása esetén kiadott 

engedély) 

 eljárási díjak befizetésének igazolása, 

 Vásárlók könyve,  

 ellenőrzési napló (http://www.haccpengedely.hu/haccp-engedely-uj-uzlet-nyitasa) 



25 
 

 

Mit ábrázol a kép? Nevezze meg a helyiségeket, mutassa be funkciójukat!  

 

Magyarázza el, mit lát a képeken! 
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4. fejezet Személyi feltételek 

„A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, 

félti, gondozza, mint gyermekét, 

majd elérkezvén a várva-várt pillanathoz, 

kellő tisztelettel kóstolja az új termést.”  

Hamvas Béla 

A pincészetek egy része csak előzetes bejelentkezéssel fogad vendégeket. A megrendelés 

paramétereinek ismeretében a zavartalan lebonyolításhoz a szükséges humán erőforrásnak a 

helyszínen a vendégek rendelkezésére kell állnia. Szálláshely-szolgáltatásnál, illetve 

rendszeres nyitva tartás esetén az állandó személyzet mellé a nagyobb forgalmú időszakokra 

kisegítő munkatársakra, alkalmi munkavállalókra is szükség lehet. 

A munkavállalóknak a munkakörüknek megfelelően a jogszabályokban előírt végzettségre van 

szükségük. A munkavégzésre vonatkozó higiéniai, munkavédelmi szabályokat és Munka 

Törvénykönyve által megfogalmazottakat (munkaidő, szabadság, munkavégzés helye, jogok, 

kötelezettségek, stb.) a munkaszervezés esetén mindig figyelembe kell venni! Meghatározott 

munkakörökben csak büntetlen előéletű személy foglalkoztatható.  

A szervezet legkisebb eleme a dolgozó, a legkisebb logikai egysége pedig a munkakör. A 

munkakör azoknak a meghatározott feladatoknak az összessége, melyet a dolgozónak a 

munkaviszonyában el kell látnia, és amelyért felelősséggel tartozik. Rögzíti a dolgozó  

feladat-, hatás- és felelősségi körét. Egy munkakörben több dolgozó is alkalmazásra kerülhet. 

A szervezeten belül a szervezeti egységek vagy munkakörök közötti alá-fölé rendelt kapcsolat 

(Jávor, 2009). 

 

Munkaerő-gazdálkodás a vendéglátó- és szállodaiparban 

Cél: a munkaerő leghatékonyabb felhasználása a feladatok megoldására. 

Sajátosságok:  

 Ünnepnapi munkavégzés 

 Többműszakos üzemeltetés 

 A munka nem folyamatos 

 Változó munkanapok 

 Magas a női dolgozók aránya 

 Több szakma dolgozói megtalálhatók 

 Alacsony jövedelmek 

 Idénymunka 

 Állandó készenlét 

Munkaerő szükséglet meghatározása: 

 Az egység nagysága, jellege, vendégkör, színvonala 

 A várható forgalom nagysága 

 A forgalom időbeli hullámzása 

 Gépesítettség, munkaszervezés 

 Építészeti adottságok 

 Munka Törvénykönyvének előírásai 

A dolgozó személyével kapcsolatos követelmények 

 Felkészültség (szakmai ismeretek, általános műveltség, kommunikáció, idegen nyelv 

ismerete) 

 Egészségügyi követelmények – adott munkakörnek megfelelően (orvosi vizsgálatok, 

személyi higiénia) 

 Jellembeli követelmények (becsületesség, pontosság, rendszeretet, türelem) 
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 Magatartásbeli követelmények (mértéktartó viselkedés, jó modor, udvariasság, 

kedvesség, pontosság, rendszeretet) 

 Adottságok (egészséges szervezet, jó emlékezőtehetség, jó megfigyelőképesség) 

3M + M szabály 

 Megjelenés (munkaruha + személyes ápoltság) A dolgozók és a vendégek 

megkülönböztetése a ruházatuk által is elvárás. Hasznos a személyzet egységes, a 

vállalkozás logóját is feltüntető formaruha (7.kép).  

 Modor, jellembeli követelmény,  

 Műveltség (általános műveltség, szakképzettség, nyelvtudás, kommunikációs készség, 

önképzés, vendégismeret) 

+M = mosoly (Stroh, 2006) 

 
7. kép: Sommelier előkészületei formaruhában (Tolnai borvidék) (saját fotó 2019.) 

A vendéglátáshoz szükséges tevékenységek mindenhol nagyjából azonosak, de eltérő a 

munkamegosztás foka. A vendéglátásban a legszélesebb munkamegosztás a nagyobb 

vendéglátó üzletekben és a kereskedelmi szálláshelyeken jellemző, míg a kisebb üzletekben a 

munkák nagy részét egy vagy két személy végzi, ezeken a helyeken inkább munkaösszevonás 

történik. Ez jellemzi a borászatok vendéglátóegységeit, illetve a kis befogadóképességű 

szálláshelyeket. Ilyen esetekben leggyakoribb az egyszemélyi irányítás (pl. panzióvezető). 

Munkáját a portás-recepciós segíti, aki a megrendelések, visszaigazolások mellett a vendégek 

tartózkodása idején információt nyújt számukra, elvégzi az érkeztetéssel, távozással 

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, valamint a számlázást, fizettetést is. Hangsúlyos a 

takarítószemélyzet szerepe, hiszen a tisztaság alapkövetelmény a szálláshelyeken (Bucsics – 

Gyurasza, 2006) 

 

Legfontosabb vendéglátó munkakörök: 

a) A termelést és értékesítést előkészítő munkakörök (raktáros, raktárvezető, gondnoknő, 

gazdaasszony, segéd és szállítómunkások, konyha mészáros, előkészítő, segédmunkás). 

b) Termelő munkakörök (konyhafőnök és helyettes, részlegvezető szakács vagy cukrász, 

önálló szakács vagy cukrász, konyhalány, kézilány, kézilegény, segédmunkás, 

expeditőr). 

c) Értékesítő munkakörök (pincér, éttermi főnök – teremfőnök, vendéglátó eladó, büfés, 

italmérő, mozgóárus, pénztáros). 

d) Szolgáltató munkakörök (ruhatáros, illemhelykezelő, zenész, művész). 
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e) Ügyviteli munkakörök (adminisztrátor, ügyintéző). 

f) Műszaki munkakörök (karbantartó, fűtő). 

g) Vezetői munkakörök (üzletvezető, üzletvezető-helyettes). 

 

A borkóstolás, borvacsora élvezetét növeli az ételek és a bor készítéséről, a terroir-ról kapott 

tájékoztatás. A rendezvény során a termőhely, a borok bemutatását a témához kiválóan értő 

szakember végzi. Egyes borkóstolós programoknál erre a leghitelesebb személy maga a 

gazda, aki a száraz tények, ismeretek átadása mellett személyes tapasztalataival, érzelmeivel, 

az ültetvényhez, a borokhoz való kötődésével meggyőző interpretátora a témának. Éttermi 

környezetben gyakoribb a sommelier (borpincér, pohárnok), illetve szakismerettel rendelkező 

gyakorlott pincér alkalmazása. Feladatuk a vendégek szakmai informálása mellett a borok 

ajánlása és szakmai felszolgálása. 

Bemutatják a bor alapjául szolgáló szőlőfajtákat, a bor készítés technológiáját, ismertetik az 

évjárat a jellemzőit, valamint jellemzik a bort tájjellege, színe, zamata, erőssége, 

alkoholtartalma, stb. alapján. 

Amennyiben a résztvevők nem gyakorlott borkóstolók, nekik kell tájékoztatniuk a vendégeket 

a kóstolás menetéről, a borkóstolás általános szabályairól is. Naprakész, színvonalas 

munkavégzést csak állandó továbbképzéssel, önfejlesztéssel, sok kóstolási gyakorlattal tudja 

elérni. 

Az ételekkel kapcsolatosan népszerűségnek örvend, ha a konyhafőnök megjelenik a vacsora 

közben a vendégek körében és tájékoztatást nyújt a felhasznált alapanyagokról, elkészítési 

módokról, az étel-italpárosítás indokairól (Angler, 2017). 

Nagyobb létszámú, hosszú kóstolósorú rendezvény esetén további pincérekre van szükség a 

folyamatos, színvonalas felszolgálás érdekében. 

A rendezvény előtt minimum 5-7 nappal a személyzet összeállítása, így megfelelő felkészülési 

idő áll rendelkezésükre. 

A pincérek munkájához szükséges egyéni felszerelések:  

 kombinált nyitó (dugóhúzó, sörnyitó, késfunkció), kiskés 

 jegyzetblokk, toll 

 zsinór (szervizasztalon elhelyezve), parafadugó. 

 gyufa, tastevin (vörösbor-kóstoló csészét)  

 felszolgálókendő (hangedli – használaton kívül összehajtva, a leeresztett bal kézben, 

italfelszolgálásnál hosszában, keskenyebbre hajtva, a bal karon keresztbe fektetve) 

 borászkötény, lopó (hébér) pincei körülmények között (Angler, 2017). 

A vendéglátóegységben tevékenykedő sommelier-nek, illetve pincérnek, a borászatban 

tevékenykedőknek az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, valamint a szükséges érvényes 

egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie. Rendszeresen részt kell venniük munka- és 

balesetvédelmi, továbbá tűzvédelmi oktatáson. 

 

Szállodai munkakörök 

Igazgatás: általános igazgató, igazgató-helyettes, gazdasági igazgató, titkárnő, kézbesítő, 

idegen nyelvű levelező, jogtanácsos 

a) Elszállásolás: szállodai igazgató, földszinti üzletvezető, szobafőnök, szobafoglalás 

vezető, rendelés felvevő, portás, londiner, garázsmester, kocsirendező, boy, hostess, 

transzfer gépkocsivezető, kasszás, telefonközpontos, naplózó, emeleti üzletvezető, 

gondnoknő, szobaasszony, szobalány, emeleti segédmunkás, takarító 

b) Vendéglátás: éttermi igazgató, teremfőnök, felszolgáló, reggeliztető, szobaszerviz 

diszpécser, eladó, pincemester, zenész, mixer, italmérő, konyhafőnök, részlegvezető 

szakács, szakács, cukrász, pék, konyhamészáros, konyhalány, előkészítő, raktáros, 
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áruátvevő, beszerző, tehergépkocsi vezető, fehér- és feketemosogató, takarító, 

személyzeti büfés 

c) Rendezvény: rendezvényigazgató, értékesítő, felszolgáló, asszisztens, teremberendező, 

dekoratőr, fotós, nyomdász, virágkötő 

d) Gyógyászat, wellness, sport: igazgató főorvos, orvos, kezelő, asszisztens, gyógytornász, 

masszőr, dietetikus, fodrász, kozmetikus, edző, úszómester, recepciós, animátor 

e) Mosoda: mosodavezető, vegytisztító, mosómester, vasaló, varrónő, munkaruha 

nyilvántartó 

f) Adminisztráció: főkönyvelő, könyvelő, számlázó, elszámoltató, pénzügyes, házi 

pénztáros, leltárcsoport vezető, elszámoltató, eszköz nyilvántartó, bérelszámoló, TB 

ügyintéző, 

g) Számítástechnika: rendszer gazda, számítástechnikai vezető, technikus, stúdiós 

h) Értékesítés és marketing: értékesítési igazgató, értékesítési és marketing vezető, 

asszisztens, reklám ügyintéző, PR vezető 

i) Biztonság, rendészet: biztonsági vezető, biztonsági őr, személyzeti portás 

j) Munkaügy: emberi erőforrás igazgató, személyügyi munkatárs, asszisztens, tréning 

felelős 

k) Műszak, karbantartás: műszaki igazgató (főmérnök), műszak vezető, gépész, lakatos, 

konyhagép szerelő, villanyszerelő, vízvezeték szerelő, asztalos, szoba karbantartó, 

kárpitos, asztalos, festő (Bucsics –Gyurasza, 2006, Ónódi – Török, 2002) 
 

 

8. kép: Szállodai recepció, ami ellátja a porta és a kassza feladatait is (Villányi borvidék) (saját fotó, 

2018.) 

A kis szállodák, a borturizmusban gyakori szálláshely-formák esetében a feladatok hasonlóak, 

mint egy nagy szállodában, de jellemzően nem mindegyiket végzi külön dolgozó, hanem a 

munkakörök összevontak, egy-egy munkavállaló több – egymástól eltérő – feladatot is 

végezhet (8. kép). 
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 Mutassa be a sommelier munkakörét, a munkakör betöltésének feltételeit! 

 

 Milyen összetételű humánerőforrásra van szükség egy – a borászat által 

működtetett – 12 szobás panzióban?  

o Milyen munkakörökben, milyen feladatokkal alkalmazná a 

dolgozókat? 
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5. fejezet: Szállásadás a borosgazdánál 

Szakáccsal, kulcsárral nem jó haragot tartani. 

Szász közmondás 

A vendég szálláshelyen történő tartózkodása (vendégciklus) négy szakaszra osztható fel: 

1. a vendég érkezése előtti szakasz 

2. a vendég érkezése 

3. a szállodai tartózkodása 

4. az elutazás 

Minden részhez a földszinti munkakörök jellegzetes feladatai kapcsolódnak. A vendégforgalom 

azonban a szálláshely többi egysége számára is a vendégciklus szakaszaihoz kapcsolható 

feladatokat ad. 

Vendég érkezése előtti feladatok: 

 Szobafoglalás – megrendelések felvétele, visszaigazolása, regisztrálása (rezervációs 

iroda, rendelésfelvevő, recepciósok feladata) 

o megrendelések nyilvántartása – foglaltság vezetése, változások naprakész 

rögzítése 

 Bejelentkezési lapok előkészítése (recepciósok) 

 Előzetes szobaelosztás – bekészítéssel (recepciósok – house keeping) (9. kép) 

 

 
9. kép: Szobai bekészítés (Egri borvidék) (saját fotó 2018.) 

Bejelentkezés (Check-in): 

A vendég érkezhet előzetes megrendelésre, vagy megrendelés nélkül. 

 A vendégek fogadása, üdvözlése (portai egyenruhások) 

 Foglalás egyeztetése (tartózkodás ideje, szoba típusa, ellátás, ár, stb.) (recepciósok) 

 Regisztráció – bejelentőlap kitöltése, kulcscédula/kulcskártya átadása (recepciósok) 

(10. kép, 11. kép) 
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10. kép: Szálláshelyi bejelentkezőlap (http://www.honlapszallasoknak.hu/tippek-szallasadoknak/te-

milyen-adatokat-kersz-el-a-vendegeidtol) 

 
11. kép: Szobakártya (https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/vendeglatas-

idegenforgalom/szallodai-alapismeret/kommunikacios-eszkozok/corporate-identity) 

Fizetési mód megbeszélése, rögzítése (recepciósok, kassza) 

 A vendég számlájának megnyitása (kassza) 

 Szoba kiválasztása, beosztása (recepciósok) 

 Vendég elhelyezése, útbaigazítás (portások) 

Tartózkodás ideje alatti feladatok: 



34 
 

 Vendégszolgálat ellátása: információnyújtás: események közlése, étterem, 

kulcskezelés, értékmegőrzés, a főbejárat figyelése, panaszok kezelése, stb. (portások, 

hostok, hostessek, portai egyenruhások) 

 Csapatmunka, kapcsolattarás a többi részleg munkatársaival 

 Számla aktualizálása és folyamatos vezetése, valutaváltás (kassza) 

Kijelentkezés (Check-out): 

 A vendég kiüríti és elhagyja szobáját (porta, londinerek, kocsirendezők) 

 Érdeklődni kell, hogyan érezte magát – szóban (Elégedett volt?) vagy kérdőívek 

kitöltetésével (12. kép) 

o a szóbeli észrevételekre azonnal reagálni szükséges 

 

 
12. kép: Elégedettségi kérdőív (http://www.honlapszallasoknak.hu/tippek-szallasadoknak/mit-nem-

szeretnek-a-vendegek-a-szallasodban) 

 Terhelések ellenőrzése, frissítése 

 Számla lezárása, kiállítása, egyeztetése és ellenőriztetése (13. kép) 
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13. kép: Szállodai végszámla (https://hotrest.hu/szalloda-hotel-szoftver/front-office/) 

 Fizettetés – a számlák kiegyenlítése 

 Kulcs elkérése 

 Elbúcsúzás a vendégtől 

 A vendég kijelentése (recepciósok)  

 A szoba állapotának átállítása (recepciósok) 
 Az adatok archiválása (recepciósok) (Jávor, 2009, Bucsics – Gyurasza 2006, Vadas, 

2000) 
 

  

 Milyen adatokat szükséges rögzítenie a szálláshelynek a vendég telefonon 

történő megrendelése esetén? 

 Milyen szolgáltatásokról tájékoztatná egy borhotel vendégeit 

megérkezésükkor a portán? 

 Milyen fizetési módokat alkalmaznak a szálláshelyek? 

 Szálláshelyi számlán milyen adókulcsok szerepelhetnek? Mitől függ a 

nagyságuk? 
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6. fejezet: A vendéglátó rendezvények 

„Töltsd pohárba, és csodát látsz!” 

 Garay János 

Napjainkban a rendezvények világának idejét éljük, hiszen kisebb-nagyobb szervezetek, 

vállalatok, intézmények, hivatalok, stb. képviselőinek pl. szakmai fejlődésére, 

együttműködésére, kapcsolatteremtésére, kapcsolattartására, kutatások eredményeinek 

bemutatására, események megünneplésére, valamint a színes társadalmi programok révén 

élmények szerzésére is keretet biztosítanak ezek az események.  

A rendezvény kifejezés alatt mindazokat a nagyobb tevékenységi formákat értjük, amelyek egy 

előre meghatározott – társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport és egyéb – célból, 

helyen, időszakban alkalmanként szervezett – viszonylag rövid ideig tartó – egyedi események, 

ahol a résztvevők közös cselekvést hajtanak végre, kitüntetett jelleggel. Megtervezésükhöz, 

lebonyolításukhoz hivatásos szervezők, szakemberek szükségesek. (Gyarmati, 2001, Allan, 

2010)  

A rendezvényeket tevékenységük, jellegük, céljaik, időtartamuk, gyakoriságuk, típusuk, 

tervezettségük, stb. szerint számos módon csoportosíthatjuk. Egyik kategóriájuk „A 

rendezvényen a résztvevők ellátását a vendéglátó üzletben, vagy valamilyen más helyszínen, 

de vendéglátással foglalkozó vállalkozás végzi” (Mészáros – Voleszák, 2004. p.13.) 

definícióval jelölt vendéglátó rendezvény.  

A vendéglátó rendezvények célja az alkalomtól függ, amihez kapcsolódó és igazodó kínálat, és 

a szórakoztató elemek társulnak. (9. ábra) Sokszor elsődleges, vagy kizárólagos cél a vendégek 

szórakoztatása, felfrissülése, éhségük csillapítása, valamint hogy minél jobban érezzék 

magukat. 

 

 
9. ábra: A vendéglátó rendezvények fajtái (saját szerkesztés 2017. (Mészáros – Voleszák,. 2004. 

alapján)) 

 

Gasztronómiai rendezvények 

A gasztronómia rendezvények fő célja a gasztronómiai programon keresztül egyedüli, 

különleges élmény biztosítása a résztvevők számára. Csoportosításuk:  

Társas étkezések

• Egyszerű 

társasétkezések 
(szervezett 

turistacsoportok, 

munkaebéd)

• Díszétkezés (politikai, 

társadalmi, üzleti és családi 

események, ünnepek 

alkalom)

Társas 

összejövetel

• Fogadás (koktélparti, 

állófogadás, ültetett 

büféasztalos fogadás)

• Party (gulyáspart, 

csülökparti, férfiparti, 

grillparti)

• Bál (farsangi, húsvéti, 

aratóbál, jogászbál, 

utcabál)

• Estély (diplomáciai, 

művészeti, tudományos 

élet szereplőinek)

Gasztronómiai 

rendezvények

• Hagyományokra 

épülő (ünnepekhez, 

szokásokhoz, nemzetekhez, 

tevékenységekhez kötődő)

• Kulinaritást 

hangsúlyozó 
(disznóvágás, főzőverseny, 

új alapanyagok, elkészítési 

módok, különleges étel-ital 

párosítás, borkóstoló)

• Szakmai jellegű 
(gasztronómiai versenyek, 

szakácsolimpiák)  
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Hagyományokra épülő rendezvények: (ünnepekhez, szokásokhoz, nemzetekhez, 

tevékenységekhez, vallásokhoz kötődő) 

 Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények– szőlőtermesztő, bortermelő területek esetében 

a tevékenységhez kötődő jeles napok (pl. Vince-nap, Orbán-nap, Márton-nap, stb.) 

szokások bemutatása, jellemző ételeinek kóstoltatása lehet vonzó a látogatók számára. 

 Szokásokhoz kapcsolódó rendezvények –  

 Nemzetek, tájegységek gasztronómiája – elsősorban a szűkebb térség egyedi 

konyhájának, helyi alapanyagokra épülő tájjellegű ételeinek bemutatása, elkészítési 

módok ismertetése tarthat számot az odaérkezők érdeklődésére. 

Kulinaritást hangsúlyozó rendezvények: (disznóvágás, főzőverseny, borkóstolók, borvacsorák) 

 Különleges nyersanyagból, helyi, idényjellegű alapanyagból készített ételek, ételsorok 

 Különleges elkészítési móddal készített ételek, ételsorok 

 Különleges borhoz kreált ételek, a különleges borhoz összeállított ételsor  

 Étel – ital párosítás a legtökéletesebb ízharmónia érdekében 

 Borkóstolás, borkóstoltatás 

Szakmai jellegű rendezvények: (gasztronómiai versenyek, borbírálatok, szakmai borkóstolók) 

(Angler, 2017) 

 

Leggyakoribb rendezvény egy borászatnál a borkóstoló. 

 

Borkóstolás  

A bor kóstolásának célja, hogy a fogyasztó ne csak megigya, hanem meg is ismerje, élvezze is 

azt. A bor egyszerre hat – a halláson kívül – érzékszerveinkre és kihívást jelent az értelem és 

az érzelem számára is, hiszen minden pohár borban van egy csöppnyi földrajz, földművelés, 

növénytan, történelem, régészet, vallás, tradíció és legenda. 

A borkóstolás a bor egy kötött bemutatása, melyre gyakran pincelátogatás keretében kerül sor, 

de ezen kívül is számos helyszínen megvalósítható (14. kép). 

„A bor érzékszervi értékelése, amikor a bor külső megjelenését, illatát, ízét, zamatát, 

harmóniáját értékeljük (…)” (Mercz – Kádár, 1998. p. 52.) A borkóstolás alkalmával a 

résztvevők kis mennyiségben többféle bort kóstolnak meg, melynek során olyan érzékszervi 

analizáló és szintetizáló elemzést folytatnak, mely során a bor megismerése a cél. A kóstoló 

szubjektivitása, esetleges zavaró tényezők, érzéki csalódás nehezítheti a vélemény kialakítását. 

A tapasztalatok leírása, értékelése a borkóstoló folyamat része. A kóstolás két meghatározó 

területe a bor szerkezetének és aromáinak vizsgálata. A szerkezet elemzése a bor cukor- és 

alkoholtartalmát, savait, testét, textúráját és esetleg tanninját jelenti, az aromák vizsgálata pedig 

az ízvilág elemeinek, az intenzitásnak és a tisztaságnak analizálása (Mészáros – Rohály, 2015). 



38 
 

 
14. kép: Ismeretterjesztő borkóstoló program helyszíne (OMÉK2017 - Budapest) (saját fotó 2017.) 

A borkóstolás általában önálló rendezvény, de kísérő programként, kiegészítő rendezvényként 

is szervezhető (10. ábra). 

 

 
10. ábra: A borkóstoló fajtái (saját szerkesztés 2017. (Mészáros – Voleszák, 2004. alapján)) 

Csoportosíthatjuk a borkóstolókat a lebonyolítás helyszíne szerint is. Leginkább autentikus 

helyszínnek a borospincét tekintjük. A bor tárolására, érlelésére szolgáló pince hőmérséklete 

azonban csak rövid ideig kellemes a látogató számára. A látványpincék esetében ez a probléma 

már nem áll fenn. Borkóstolást tarthatunk a feldolgozóban, illetve a kifejezetten erre a célra 

kialakított kóstolóhelyiségekben. Gyakori a borászat saját vendéglátóegységének használata is 

erre a célra, de nem ritka manapság a kültéri borkóstoltatás sem (15. kép). Különösen ott 

előnyös ez, ahol táji értékek, szépség is növeli az élményt. 

Szakembereknek tartott
Nem az élményszerzés a cél

• A borkóstolás szabályait mereven betartják. A szigorú szakmai bírálat a cél. (Borbírálat,

borverseny – képzett minősített kóstolókkal)

Szórakoztató jellegű
A hangsúly az élményszerzésen van

• Kommentált borkóstoló: Szakember mutatja be a felszolgált borokat. A vendégek

előzetes tájékoztatót kapnak a borkóstolás menetéről, szabályairól, a kóstolandó

borokról (borjegyzék, kóstolólap)

• Borvidék program: A vendégek egy meghatározott borvidékről kapnak tájékoztatást

(talaj és klimatikus adottságok, szőlőfajták, borok),

• Tematikus borkóstoló: a kóstolandó borok kiválasztása valamilyen téma köré (pl.

Magyarország vörösborai) csoportosul.

• Termelői borkóstoló: Egy borosgazda borait, technológiáját ismertetik. Jellemzően

maga a gazda az előadó, saját pincéjében, vagy vendéglátóegységében

• Összekóstolás (borvacsora): A résztvevők teljes ételsort és az ételekhez illő borokat

fogyasztanak el. A hangsúly az étel-italpárosításon van.
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Külön kategória, amikor a borász saját területén kívül, más helyszínen – többnyire meghívásra 

– tart borkóstolót, borbemutatót; pl. egy rendezvényhez kapcsolódóan, vagy borvacsora 

keretében egy vendéglátóegységnél. 

 

 
15. kép: Előkészületek szabadtéri borkóstolóra (Baranyai borvidék, Horvátország) (saját fotó 2014.) 

A borkóstoló lehet álló, vagy ültetett. Az előbbi esetében már a tervezésnél legyünk tekintettel 

a vendégektől elvárható fizikai terhelés-tűrésre (16. kép).  

 
16. kép: Ültetett borkóstoló a borospincében, előkészítés Tolnai borvidék (saját fotó 2012.) 

A borhoz kapcsolódó további rendezvények: borkiállítás, borvásár, borfesztivál, borbál, 

borverseny, szüreti felvonulás, szüret, szakmai konferencia borászok, borkereskedők stb. 

számára (Angler, 2017). 
 

A borkóstoló célja, fajtái 
Célja:  

 A fogyasztó ne csak megigya a bort, hanem meg is ismerje, élvezze is azt.  

 Ismerje meg a borvidéket, a pincészetet és a borokat.  

 Tanuljon és szerezzen ismereteket a kóstolással, borokkal kapcsolatban.  

Borkóstolás: 



40 
 

 A bor egy kötött bemutatása, melyre gyakran pincelátogatás keretében kerül sor, de ezen 

kívül is számos helyszínen megvalósítható. 

 Meghatározott optimális kötött borsor kínálata. 

 Útmutató az ismeretek elsajátításával. 

 Organoleptikus vizsgálat.  

Fajtái:  

– Szakmai: 

 szakembereknek tartott 

 elsősorban nem az élményszerzés a cél 

 szakmai bírálat a cél 

 a borkóstolás szabályait mereven betartják 

 jellemzőn ültetett  

 

– Szórakoztató jellegű: 

a hangsúly a vendégek élményeinek fokozásán van. Légyeges szempont továbbá az 

ismeretterjesztés, ismeretátadás. 

 Kommentált borkóstoló: szakember mutatja be a felszolgált borokat. A vendégek 

előzetes tájékoztatót kapnak a borkóstolás menetéről, szabályairól, a kóstolandó 

borokról (borjegyzék, kóstolólap)  

 Borvidék program: a vendégek egy meghatározott borvidékről kapnak tájékoztatást 

(talaj, klíma, szőlőfajták, borok) (17. kép) 

 Tematikus borkóstoló: a borok kiválasztása valamilyen téma köré csoportosul (pl.: 

Szekszárdi vörösborok, 2017 Olaszrizling est) 

 Termelői borkóstoló: egy borosgazda borait, technológiáját ismertetik. Jellemzően 

maga a gazda az előadó, saját pincéjében vagy vendéglátóegységében.  

 Összekóstolás (borvacsora): a résztvevők teljes ételsort és az ételekhez illő borokat 

fogyasztanak el. A hangsúly az étel - italpárosításon van (Mészáros – Voleszák, 2004). 

 

 
17. kép: Ültetett szabadtéri borkóstoló Bikavér Borongoló 2018. (fotó Nagy Olivér, 2018.) 
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Mind szakmai, mind szórakoztató céllal szervezhetünk horizontális, vagy vertikális 

borkóstolót is. A horizontális kóstoló esetén egy adott évjárat borait kóstoljuk össze más-más 

területek vagy pincészetek boraival. Vertikális borkóstolón egy ugyanarról a területről, 

ugyanabból a fajtából készült, ugyanattól a pincészettől származó bor különböző évjáratú 

tételeit kóstoljuk össze. 

  

Készítsen vázlatot egy tetszés szerint kiválasztott borvidéket bemutató 

borkóstolójához!  

 Mik a legfontosabb információk, amiket a vendégekkel közölne?  

 Melyek a borvidék zászlós borai, legismertebb termelői?  

 Gondolja végig, mennyiben változtatná az elmondandókat különböző 

összetételű csoportok esetében! 
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7. fejezet: A borkóstoló szervezésének lépései: előkészítés 

„A bor férfidolog: csendesen kell beszélni róla, 

Leghelyesebb egy pohár bor mellett.” 

Márai Sándor 

A vendéglátó vállalkozók borkóstolót saját ötlet alapján – elsősorban forgalomnövelés, 

arculatformálás, reklám céljából – szerveznek, vagy konkrét megrendelésre a leendő 

vendégek részéről. A saját elképzelés szerinti megvalósítást könnyíti, hogy a vállalkozás szabad 

kapacitásait, árubeszerzési, munkaszervezési érdekeit messzemenőkig figyelembe tudja venni. 

A másik esetben a vendég elképzeléseihez leginkább közelítő programot kell összeállítani 

(Mészáros – Voleszák, 2004.). 

A gasztronómiai rendezvényekkel kapcsolatos teendőket is három nagy szakaszra bontjuk: 

 A rendezvényt megelőző (megrendeléstől a rendezvény időpontjáig tart) 

 A rendezvény ideje alatti (a rendezvény lebonyolítása) 

 A rendezvény lezárását követő teendők (a rendezvény utáni teljes 

elszámolásig) 

A feladatokat a visszaszámlálás munkamódszerével végezzük. A munka elvégzését kötjük 

időponthoz, s annak elvégzését becsülve a tapasztalat alapján, tervezzük meg az adott feladat 

kezdetét. A vendéglátóegység elkészíti a borkóstoló szervezésének ütemtervét (2. táblázat). 

Egy borkóstoló az egyszerű rendezvények közé tartozik, így ez a dokumentum alapos 

körültekintéssel, de könnyen elkészíthető. A rendelésfelvételtől kezdődően a borkóstoló napjáig 

haladva, illetve azt követően a rendezvény lezárásáig minden munkafolyamat rögzítése 

szükséges feladat; dátum, helyszín, határidő, felelős megjelölésével (Faragó, 1999). 

2. táblázat: Egy borkóstoló ütemterv-formátuma 

ÜTEMTERV Borkóstoló  

20…. . május 25. 18.00 

a rendezvény 

előtt 
feladat határidő felelős megjegyzés 

4 héttel     

3 héttel     

     

     

2 órával     

Saját szerkesztés 2019. 

Rendelésre szervezett borkóstoló esetén az alábbiakról szükséges még a megrendelés 

elfogadása előtt tájékozódni:  

 a rendezvény konkrét típusa, időpontja (év, hó, nap, óra, perc) – ellenőrizni az 

igényelt időpont foglaltságát! 

 a résztvevők száma, nemzetisége, kora, neme, stb. Érdemes a korábban 

szerzett borral kapcsolatos ismereteikről tájékozódni. Egyszerre, egy időben 

csak annyi vendéget szabad vállalni, amennyit megfelelően ki tud szolgálni és 

el tud látni információval a gazda, illetve kollégái. 

 elhelyezés (terem, asztalforma) A helyiség lehetőségeit szintén figyelembe kell 

venni, ha nem tud mindenki egyszerre leülni, akkor csak álló rendezvényt – 

kevesebb tétellel, kisebb falatkákkal – ajánljon a pincészet. 

 a megrendelt szolgáltatások (terembér, étel, ital, borjegyzék, stb.) igényelt egyéb 

szolgáltatások (pl. dekoráció, technikai felszerelés, stb.) 
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 keretösszeg 

 a megrendelő neve, elérhetősége 

 fizetési feltételek, előleg összege 

 a számla címzettje, fizetője 

 lemondás, módosítás, végső egyeztetés időpontja (Angler, 2017) 

Kóstolásra a legjobb időszak a délelőtt (9-12 óra között), mivel az ember ízlelőbimbói ekkor a 

legnyitottabbak a borra. Szakemberek által végzett borbírálat, borverseny ideális ideje ez. 

Élményszerzési céllal gyakran a délutáni, esti órákban zajlanak a borkóstolók. 

A szórakoztató jellegű borkóstolók helyszínét borospince vagy valamilyen vendéglátóegység, 

esetleg kóstolóterem adja. 

A borkóstolók optimális létszámának meghatározása függ a helyszíntől, a kóstolás fajtájától, a 

csoport összetételétől, de ajánlott, hogy a 30-35 főt ne haladja meg. A gyakorlatban tipikus a 6-

8-15 fős borkóstoló, hiszen baráti társaságok, ismerősök társasági programja, munkahelyi 

csapatépítés kedvelt módja is. Gyakran – főleg kiegészítő, vagy kísérő – eleme egyéb turisztikai 

élménynek, sokszor 40-45 fős létszámmal. 

Bár a bor fogyasztása korábban jellemzően ősztől tavasz végéig volt jellemző, manapság a 

rozé és a friss fehérborok népszerűsége miatt, nyáron is egyre gyakrabban kerül az asztalra. 

Ezt a tendenciát erősítik országszerte a nyári melegben bonyolított borra alapuló 

rendezvények, vagy azok az események, ahol a bor hangsúlyos szerepet játszik. Napjainkban 

a borkóstolók egész évben kedvelt turisztikai tevékenységek (Angler, 2017, Mosoni, 2001). 

A rendezvény előtti legfontosabb teendők:  

Rendezvényt megelőző hetekben 

 Egyedi, különleges igények esetén célszerű a visszaigazolás előtt utánajárni, 

hogy beszerezhető-e/rendelkezésre áll-e a tervezett kínálat, az igényelt borfajta, 

évjárat, milyen feltételekkel, stb. 

 A helyszín kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a borkóstolás sajátos 

körülményeit a megrendelt időpontban és létszámban melyik 

helyszínen/helyiségben tudja a vendéglátó optimálisan biztosítani. 

 A helyszín meghatározását követően a szükséges berendezés, felszerelések 

eszközök megállapítása, rendelkezésre állás ellenőrzése, hiány estén 

beszerzésük, pótlásuk. 

 A kóstolósor összeállítása (18. kép, 19. kép)– ez minden alkalommal változhat, 

de lehetnek korábban már sikeres, bevált sorunk fajta, évjárat, tételszám, ízvilág, 

étel-ital párosítás alapján. A borkorcsolyák/ételek összeállítását előre mindig 

egyeztetni kell a kóstolóra kínált borokkal (Angler, 2017). 
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18. kép: Borkóstoló ajánlat (Nagy-Somlói borvidék), saját szerkesztés 2019 

(https://www.tornaipince.hu/hu/vendeglatas/borkostolo alapján) 

 
19. kép: Ajánlat borkorcsolyára (Nagy-Somlói borvidék), saját szerkesztés 2019 

(https://www.tornaipince.hu/hu/vendeglatas/borkostolo alapján) 

A bor kiválasztásakor a megrendelő elvárásai mellett az adott tájegységet, az évszakot, 

napszakot is figyelembe kell venni. A kóstolandó borok száma (a megrendelő kívánsága, illetve 

szakmai tapasztalatok alapján), a palackszámok meghatározása. Ha egy alkalommal több, 

különböző típusú bort kívánunk érzékszervi vizsgálat alá venni, akkor minden esetben a fiatal, 

friss, üde, reduktív boroktól haladjunk az idős, érlelt, oxidatív borok felé. Először a savasabb, 

keményebb borokat, majd a lágyabbakat kínáljuk. Szintén alapszabály, hogy a száraztól 

megyünk az édes felé, a fehértől a rozén, silleren keresztül a vörösig. Az egyes színeken belül 

is a világostól a sötétebb, mélyebb színek felé. Így érjük el, hogy az előzőleg fogyasztott bor 

nem „akadályozza” a következő bor érzékelését. Amennyiben édes fehér bort is kóstolnak a 

vendégek, a kóstolási sor rozé – vörös – fehér – édes fehérbor sorrendet követi (Csoma, 2003). 

Borkülönlegességek mindig a kóstolósor végére kerülnek. Amennyiben több hasonló jellegű 

bor után eltérő jellegűekre váltunk, úgy az új kategória első darabját ajánlott később 

visszakóstolni. Az ízlelőbimbókat időnkénti semlegesíteni szükséges. Ehhez kínálunk vizet és 

borkorcsolyát (pl. kifli-karika, kenyérkocka, stb.). 

1. A fehérbor előzze meg a vörösbort és az édes bort  



45 
 

2. Az egyszerű bor mindig előbb kerüljön asztalra, mint az összetett, komplex bor (20. 

kép) 

3. A fiatal bort előbb kínáljuk, mint az idős bort 

4. Alacsonyabb alkoholtartalmú előbb, magasabb alkoholtartalmú borok utóbb 

5. Extra sok bor kóstolása közé érdemes beiktatni egy kis frissítő hatású pezsgőt 

 
20. kép: Borkóstoló-ajánlat (Szekszárdi borvidék) Saját szerkesztés 2019 

https://bodribor.hu/borkostolok/alapján 

 Ajánlatkérés az esetlegesen partnerek által biztosított szolgáltatásokra. A 

borok megfelelő módon – fektetve – és optimális körülmények közötti – 

egyenletes hőfokon 10-13°C – 70-75%-os páratartalmú, szellős, sötét más 

élelmiszerektől elkülönített szellős helyiségben, stb.) tárolása (Hosbein, 2006.) 

 A kívánt szolgáltatások költségének kalkulációját a szakma szabályainak, a 

törvényi előírásoknak és az egység üzletpolitikájának elvei alapján kell 

elkészíteni. 

Hagyományos árképzés / Költség alapú árképzés 

 ráfordítások fedezése (idő, palack) 

 árrés fedezetet nyújt a ráfordításokra (vállalkozás + rendezvény költségeire) és 

nyereséget is tartalmaz 

Nettó beszerzési ár + Árrés = Nettó eladási ár + ÁFA (27%) = Bruttó eladási ár  

Az ÁFA mértékének meghatározása.  

Marketing alapú árképzés 

 a piacon kialakult árarányokhoz igazodunk, figyeljük a versenytársak árait  

 fedezze a ráfordításokat és az elvárható nyereséget 

 saját termék pozícionálása a piacon (Dudásné – Poósné, 2015)  

A megrendelő felé elkészített (írásos) ajánlatban a rendezvény adatain (időpont 

– év, hónap, nap, óra, perc –, létszám, elhelyezés: melyik teremben, stb.) túl a 

konkrét kínálat (a teljesíthető szolgáltatásokkal, ételsor, italkínálat, borsorral, 

borkorcsolya kínálattal) mellett az alábbi elemeket is rögzíteni szükséges: 

ár/fő, egyéb étel-, illetve italfogyasztás számlázása, fizetés módja, meddig él az 

ajánlat, lemondási, módosítási feltételek.  

 A szükséges személyi feltételek, személyi felszerelések meghatározása.  
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 A víz, és a borkorcsolya fajtájának, mennyiségének meghatározása, 

megrendelés, beszerzés, illetve ha a vendéglátóegység konyhája készíti el pl. a 

pékárut, beépíteni az adott napi feladatok közé. Mindenképpen semleges 

ízhatású ásványvíz választása kívánatos.(21. kép) 
 

 

21. kép: víz előkészítése a borkóstolóhoz (Pécsi borvidék), (saját fotó, 2018.) 

 Kóstolólap szerkeszt(et)ése, nyomtat(tat)ása. (A vendéglátóegység logója, 

elérhetősége szerepeltetésével marketingcélokat is szolgál.) 

A rendezvény előtt néhány nappal 

 A borkóstolás lebonyolításának rögzítése check list formájába. Bár a 

rendezvény a vendéglátóegységnek rutinszerű lehet, a résztvevőkben egyedi 

élményként kell rögződni. Hibázási lehetőséget a jól átgondolt szervezéssel 

lehet minimalizálni. 

 A szükséges eszközök összeállítása, ellenőrzésük.  

 A kóstolandó borok megfelelő hőmérsékleten való tartása, előkészítése (22. 

kép) 

 a vendégeket fogadó személyzet felkészítése, a borkóstolást vezető 

gazda/borász/sommelier, stb. felkészülése (Angler, 2017) 
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22. kép: Borok előkészítése a kóstolásra (Pécsi borvidék) (saját fotó, 2018.) 

  

 Állítson össze egy tetszőlegesen kiválasztott pincészet boraiból egy öt tételes 

borkóstolósort!  

 Tájékozódjon a beszerzési árakról! 

  Készítse el az árkalkulációt egy 3 hét múlva érkező 12 fős társaság számára! 

Ne feledkezzen meg a borkorcsolyáról, a kísérő vízről sem!  

 Tegyen írásos ajánlatot!  

 Állítsa össze a mai naptól a vendégek érkezéséig terjedő időszak teendőit 

ütemterv formájában! 
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8. fejezet Tárgyi feltételek: a vendégfogadó helyiség berendezése 

szükséges eszközök 

„Minden bor (...) társas, és igazi lényét akkor tárja fel, 

ha közösségben isszák.” 

Hamvas Béla 

A borkóstoláshoz a hozzáértő személyzeten kívül különböző tárgyi feltételek megléte is 

szükséges. Borokat csak megfelelő helyiségben lehet jól bírálni. Borkóstolásra minden olyan 

helyiség alkalmas, amely világos, tiszta, szagtalan és megfelelően temperált, szellőztethető. A 

világos, fehér hátterek segítik a borok színének értékelését, erős színek betükröződései nélkül. 

Dekorációként borral kapcsolatos látványelemek helyezhetőek el. 

A borkóstoló helyiségekhez lehetőleg ne csatlakozzék konyha, az ételszagot nem lehet 

megfelelően kiszellőztetni, a tiszta levegő alapkövetelmény (Angler, 2017). 

Optimális teremhőmérséklet 20–22 °C.  

 Bútorzat:  

Asztal: mérete a szokásos szögletes éttermi asztal mérete: 80x80 cm, 80x120 cm, illetve 80x180 

cm-es, magassága 72-76 cm közötti.  Borkóstolásnál a nagyobb létszámú asztalok is 

elfogadottak, a legelegánsabb választás a körasztal, de a terem kihasználása nehézkes. Pincei 

körülmények között a rusztikus, épület jellegéhez passzoló faasztal is elfogadott.  

Gueridon asztal: a felszolgálás segítő asztal  

Szék: ülőfelülete minimum 45 cm-es és lehetőség szerint egymásba rakható legyen. A szék 

ülőfelülete és háttámlája kárpitozott. Pincei körülmények között a lóca, sörpad is elfogadott.   

Egyéb bútorok: a borkóstolást vezető szakember elé a hallgatósággal szembe asztal, esetleg 

tábla, ha magyarázatához szükség van rajzra, feliratokra. 

Pincér office: a terítéshez szükséges eszközök előkészítésére, tárolására szolgáló 

tálalószekrény, esetleg helyiség.    

Paraván: a térfelosztása, illetve felesleges holmik eltakarására.  

 Textíliák 

Asztallapvédő – az asztallap védelme (filc, flanell, vagy műanyag) a kiömlő folyadékoktól, 

továbbá meggátolja a terítő csúszkálását, csökkenti a felszolgálás zaját.   

Abrosz, táblaabrosz, napron, szett – megfelelő méretű, egységes, fehér színű.    

Szalvéta – ha nem használ terítőt vagy szettet az egység az asztalokon, (pl. pincei faasztalon), 

fehér szalvéta segít a borok tisztaságának, színének megítélésében. 

 Üveg-, porcelán-felszerelések 

Kóstolópoharak 

A színvonalas borfogyasztás, a borkóstolás és a borbírálat nélkülözhetetlen tartozéka a 

megfelelő pohár. Egy szakmailag jól megválasztott pohár segít, hogy a borok illatának, 

zamatának finom részleteit kiemelje, vagy éppen jótékonyan palástolja. Az ideális pohár 

vékony, így fénytörése jó, ugyanakkor színtelen falú, ezáltal kis tömege nem változtat 

jelentősen a bor hőmérsékletén. Díszítésmentes, felfelé szűkülő, 100–200 cm3 űrtartalmú, 

talpas kehely. Széle csiszolt és vékony, nyele viszonylag hosszú, melynél fogva könnyen a 

szájhoz emelhető, illetve „megpörgethető” az aromák teljesebb élvezete érdekében. Talpa 

kerek, megfelelően nagy, hogy biztosan megálljon, esetleg könnyen megfogható legyen. A 

kehelynek legalább háromszor akkorának kell lennie, mint a beletöltendő bor mennyisége (11. 

ábra)  
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A pohár űrtartalma elsősorban a kóstolási hőfok, és a bor fogyasztási módja miatt változó. 

(Dominé, 2004) (12. ábra) A mindig hűtve kóstolt fehér- vagy rozéborokból egyszerre kisebb  

mennyiséget töltünk a pohárba, ami a kisebb kelyhű (1 dl-esnél alig nagyobb) pohárban 

lassabban is melegszik fel. A kevésbé illatos fehér borokat szűkülő szájú pohárban érdemes 

kínálni, míg az illatos fajták borainak dús aromája a szélesebb nyílású, de alacsonyabb 

kelyhűekben érvényesül hatásosabban 

(http://www.magyarborakademia.hu/letoltes/szakmai_anyagok/mmb_webl.pdf). 

A kisebb tannintartalmú, friss és gyümölcs aromájú fiatal vörösboroknak 1 dl-es gömbölyű 

alma alakú, bezáródó kehelyforma kedvez, idősebb vörösborhoz a bor korának előrehaladtával, 

a gazdagabb cserzőanyag-tartalom miatt egyre nagyobb kelyhű, tulipánformájú pohár illik, 

hogy az illatanyagokkal teli levegőnek legyen helye a bor fölött. A vörösborból lehet többet 

tölteni, sőt a több évig érleltek számára a levegőzés jótékonyan is hat élvezeti értékükre. Ezek 

akár 300–500 ml-es poharakba is tölthetőek. A nagy kehelyben szétterülve egy sötétebb színű 

bor színe könnyebben megítélhető (Mosoni, 2001).  

A természetes édes borokból kis mennyiséget töltünk, így korábban egészen kis, talpas poharak, 

ma inkább fehérboros poharak használandók. Ez utóbbiakban a bor jól megforgatható, ezáltal 

jobban élvezhető. 

A likőrborok intenzív illatát, aromáját a kisebb méretű, zártabb formájú pohár őrzi, vagy éppen 

sekély, kicsit íves kehely dekoncentrálja.  

Cognac és a Brandy illatának hangsúlyozása alul széles kelyhű, felül erősen szűkülő, rövid 

szárú kehelyben lehetséges.  

Déli csemegeborokat erőteljesen szűkülő kehelyből érdemes kóstolni az illatok koncentrálása 

így a leghatékonyabb (Mosoni, 2001) 

 

A pezsgőspohár karcsú, magas, mert a szénsav mennyisége, a buborékok gyöngyözése így 

figyelhető meg legjobban. A flőték formája azonban eltérő, ha klasszikus érlelt ital vagy 

A kóstolókehely 155 mm magas, 

amiből 55 mm a pohár talpára és 

szárára esik. Űrtartalma: 215 cm3, 

a kehely legszélesebb átmérője 

legnagyobb 65 mm és a felső 

átmérője 45 mm  

23. kép: A Nemzetközi Szőlészeti 

és Borászati Hivatal (O.I.V.) 

által szabványosított 

kóstolópohár 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Slik

a:Wine-tasting_glass.jpg 

(letöltve: 2017. február 22.) 

11. ábra: A Nemzetközi 

Szőlészeti és Borászati Hivatal 

(O.I.V.) által szabványosított 

kóstolópohár 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Slik

a:Wine-tasting_glass.jpg 

(letöltve: 2017. február 22.) 
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szőlőaromájú tankpezsgő, esetleg mustból erjesztett spumante számára keressük az ideális 

poharat. 

 

 
12. ábra: Poharak 

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Boraszati_technologia/ch13s04.h

tml (letöltve: 2017. 02.17.)) 

A pohár természetesen tiszta és száraz legyen. A poharakat mindig tiszta vízzel kell kimosni, 

majd desztillált vízzel átöblíteni, majd talpra állítani, így nem lesz textil-, papír- vagy 

tálcaszagú. Törölgetni nem szabad, mert a pohár falára kerülő textilszálak a bír értékelését 

megzavarhatják.  

Üres kancsó (kiöntőedény) – a poharakban maradt bor kiöntésére. Asztalonként 1-1 db 

szükséges, nagy létszámú asztal esetén kb. 6 főre kell egyet-egyet számolni. 

Dugópohár, csészealj – a kihúzott dugó bemutatására, illetve az első korty bor kitöltésére 

szolgál 

Lopó – attrakcióként lopóból kínálható a vendégnek a bor.  

Borhűtők – hosszabb rendezvénynél a fehér-, illetve rozéborok optimális hőfokának 

megtartására.   

Dekantáló eszközök – borkosár, karaf – a kóstolósor, valamint a létszám ismerete szükséges a 

mennyiség megállapításához.   
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Gyertya gyertyatartóval (csöpögés- és illatmentes) – asztalonként (nagy létszámú asztalnál kb. 

6 főnként) 1-1 gyertya, a borkóstolót levezető szakember elé is (dekantáláshoz feltétlenül) 

szükséges.  

Tányér, tál – a borkorcsolyának (asztalonként 1-1, nagy létszámú asztalnál 4 főre számítunk 1 

tálkányit) (Siegel – Lenger – Sticker – Gutmayer, 2011). 

Egyéb felszerelések 

Tálca – minden felszolgálónak 1-1 db  

Díszítőelemek – egyéni ízlés szerint 

Cseppfogó (drop stop) – a lecseppenés megakadályozására a kitöltéskor. A kóstolósor (hány 

fajta bor) és a létszám (fajtánként hány üveg bor) ismeretében határozható meg a szükséges 

mennyisége.   

Borjegyzék – a kóstolandó borokról, íróeszközzel  

Technikai berendezések – a borkóstolók esetében nem gyakori igénybevételük, esetleg 

projektor segítségével a borok származási helyét, a pincészet, vagy a borvidék imázs-filmjének 

bemutatása színesítheti a programot.  (sötétítő berendezések, projektor, vetítővászon, 

számítógép) 

A borkóstoló ételkínálata 

Víz – a résztvevők az egyes borok kóstolását követően vízzel semlegesíthetik az ízeket a 

szájüregükben, illetve az alkohol dehidratáló hatásának ellensúlyozására.   

Kóstolandó borok –  

Borkorcsolya – az ízek semlegesítése céljából elsősorban falatkákra szeletelt fehér kenyér, 

péksütemény (Angler, 2017) (24. kép). 

 
24. kép: Álló borkóstolóra készülve (Mátrai borvidék) (saját fotó 2018.) 
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9. fejezet: A borkóstoló szervezésének lépései: lebonyolítás 

„Mert a bornak nemcsak íze, illata és szesztartalma van  

hanem mindenek fölött szelleme is.” 
Márai Sándor 

A rendezvény napján elvégzendő feladataink első szakasza még a vendégek érkezése előtt 

zajlik: 

 Teremberendezés – A helyiség tisztaságának ellenőrzését követően az asztalok 

letörlése, beállítása a kívánt formába. A résztvevők elhelyezésének helyigényénél 

figyelembe kell venni, hogy a vendégek kényelmesen tudjanak elhelyezkedni, lássák a 

borbemutatást végző szakembert, és a bor töltése ne ütközzön nehézségekbe a hely 

szűkössége miatt. Vendéglátóhelyeken, kóstolótermekben törekedjünk arra, hogy 

ültetett borkóstolót szervezzünk. Álló kóstoló inkább csak borospincei/feldolgozó 

körülmények között elfogadott. 

 Terítés – Az abrosz felhelyezése – ép, tiszta, vasalt asztalterítők használata, egyöntetű 

lelógással. Két abrosz találkozásakor a főhelyről ne lehessen alálátni. Manapság 

gyakran a terítő helyett csak alátét, vagy még az sem kerül az asztalra. Ilyenkor érdemes 

legalább egy fehér szalvétát a poharak alá helyezni. Ez segíti a bor tisztaságának és 

színének megítélését. 

 Poharak felhelyezése – A kóstolósor és a résztvevők létszámának ismeretében kell a 

szükséges poharak számát meghatározni. Szakszerű kóstolásnál minden borhoz új pohár 

biztosítása szükséges. Javasolt személyenként 1-1 vizespohár felhelyezése is. A 

gyakorlatban a használt poharakat a személyzet a kóstoló közben tisztára cseréli, így az 

asztalon áttekinthető a poharak mennyisége. Egyszerű kóstolóknál, különösen pincei 

környezetben ez kevésbé kivitelezhető. Ilyenkor teremtsük meg a vendégek számára a 

poharak vízzel történő öblítésének lehetőségét két bor fogyasztása között (Siegel – 

Lenger – Sticker – Gutmayer, 2011). 

 Szalvéta felhelyezése (25. kép) 
 

 

25. kép: Vendégfogadásra előkészített asztalok, terítékek (Villányi borvidék) (saját fotó 2019.) 
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 Kóstolójegyzék elhelyezése az asztalon (26. kép) 

 

26. kép: Kóstolójegyzék (Tolnai borvidék) (saját fotó 2019.) 

 Székek beállítása (27. kép) 

 

27. kép: Teremberendezés, terítés ültetett borkóstolóhoz (Küküllő-menti borvidék, Románia) (saját 

fotó 2006.) 

 Kifli, kenyér felaprítása a konyhán/előkészítőben, borkorcsolyák el-, illetve 

előkészítése  

 Borok előkészítése – a kóstolósor szerint, megfelelő hőmérsékleten. A bor értékei 

maradéktalanul csak megfelelő hőmérsékleten érvényesülnek: 

 pezsgő 6 - 8 C-on 

 fehér- és roséborok 8 - 12 C-on 

 édes, különleges csemegeborok, aszú 10 - 14 C-on 
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 friss, könnyű, új vörösborok 14 - 17 C-on 

 testes, érlelt vörösborok 17 - 20 C-on 

 borpárlatok, konyakok „kézmelegen”. 

A bor jó kóstolási hőmérsékletét a vendég asztalánál kell elérni, ezért különösen a hűtést 

igénylő borok esetében kell figyelembe venni a helyiség és a pohár hőmérsékletét. A bor 

minőségére nagyon rosszul hat a „sokkszerű” hőmérséklet-változás. A vörösborokat, hogy 

optimális hőmérsékletüket elérjék, nem szabad erőszakosan a kívánt hőmérsékletre emelni. 

Egyedül a chambírozás, vagyis a borok enyhén felmelegített kendőkkel való felmelegítése lehet 

megoldás, ha a bor hőmérsékletét alacsonynak találjuk (Schnitta Egyesület, 2015, Angler, 

2017). 

 Személyzet egyéni előkészületei – felkészülés a rendezvényre; ruházat, egyéni 

felszerelések ellenőrzése 

Rendezvény alatti feladatok 

 

28. kép: Vendégek fogadása a pince előtt (Pécsi borvidék) (fotó: Bock Róbert 2018.) 

 Vendégek fogadása – A rendezvény kezdési időpontja a megrendelő igényeihez 

igazított. A vendégek szinte egy időben érkeznek, ezért a bejárat, a ruhatár közelében a 

pincészet képviselői segítsék a zökkenőmentes bejutásukat a rendezvény helyszínére 

(28. kép). Nagyobb létesítménynél táblával is jelezhetjük, merre kell a résztvevőknek 

haladniuk.  

 A rendezvényt igyekezzünk pontosan kezdeni, hacsak a megrendelő az esetleges 

későket meg kívánja várni a kezdéssel. Nagy csúszásnál gondoskodni kell az ételek, 

italok állagáról, hőfokáról.   

 A borkorcsolyaként fogyasztandó kenyér, kifli, víz bekészítése, asztalokra helyezése. 

Szükség esetén utántöltésük. Szórakoztató jellegű borkóstolókon gazdagabb a borkorcsolya 

kínálat: pogácsa, alma, sajt, dió, olajbogyó, stb. (Angler, 2017) A borkorcsolya: a borhoz 

kínált ételfalatka, mely a bor zamatát jobban kiemeli (29. kép). 
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29. kép: Saját készítésű borkorcsolya (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2015.)  

A vendégek elhelyezése, elhelyezkedése 

 Vendégek köszöntése, rövid tájékoztatás a programról 

 Borok bemutatása, felszolgálása (3. táblázat), a rendezvény lebonyolítása.– A 

vendégek nagy része körülbelül a 3-5. tételig - 20 – 40 perc - fog az előadóra 

figyelni. Ebben az időszakban kell elmondani a legfontosabb tudnivalókat a 

termőhelyről, pincészetről, stb. 

3. táblázat: Bor felszolgálása a szervezett borkóstolón 

Sorszám Teendő Magyarázat 

1.  A palack áttörlése 

kendővel 

Tisztán kerül a palack a vendégtérbe. Kivéve a muzeális jellegű 

borokat, melyeknél érték a palackon lévő elváltozás, patina.  

Borkóstolásra előkészített borok egy része gyakran már kibontva 

várják a vendégeket, szellőztetés, oxigénnel való érintkezés kedvező 

hatása miatt. 

2.  A bor és egyéb 

eszközök 

behozása 

A borospalackot tálcán vagy hűtővederben hozzuk be. Egyéb 

eszközök: dugóhúzó, fóliavágó, kóstolópohár, csészealj, borszalvéta 

és papírszalvéták. 

3.  A pincér 

bemutatja a bort  

Beszél a termőhelyről, fajtáról, hagyományokról, technológiáról, 

évjáratról és az adott bor különlegességeiről, közben címkéjét 

megmutatja. 

A hűtővederben behozott palackot borszalvétával letöröljük. 

Bal kézben hosszában hajtott borszalvétára fektetjük a palackot. 

Bal oldalról mutatjuk be a megrendelőnek, úgy hogy közben lássa a 

bor címkéjét. A bor nevének, évjáratának és termelőjének bemondása. 

4.  A palack 

elhelyezése 

Kisegítő asztalra vagy a hűtővederbe helyezzük el. Amennyiben a bor 

a kisegítő asztalra kerül, címkével a vendégek felé kell elhelyezni. 
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5.  A fólia felső 

részének 

eltávolítása 

Tépőzár segítségével vagy fóliavágóval, illetve késsel.  

Csak a fólia felső részét kell eltávolítani. 

6.  Törlés A felszolgálókendő vagy egy külön odakészített papírszalvéta 

segítségével. 

7.  A dugó kihúzása Ügyeljünk arra, hogy a dugót ne fúrjuk át, így elkerülhetjük, hogy 

dugómorzsalék kerüljön a borba. Ha mégis kerül dugószemcse a 

palackba, akkor azt egy határozott mozdulattal, kevés bort kilöttyintve 

a „dugópohárba” távolítjuk el.  

Amikor a dugó már majdnem kiszabadult a palackból, akkor a pukkanó 

hang elkerülése érdekében kézzel célszerű befejezni a műveletet. 

Ehhez a művelethez borszalvétát vagy egy papírszalvétát használunk. 

8.  A dugó 

megszagolása 

A dugót egy papírszalvéta segítségével lecsavarjuk a dugóhúzóról, 

majd megszagoljuk a dugót, az esetleges borhibák felismerése 

céljából.  

A fertőzött dugó többnyire a szagról is felismerhető. 

9.  Törlés A bor kitöltése előtt a palack száját egy szalvétával meg kell tisztítani. 

10.  A dugó 

bemutatása 

Csészealjon a megrendelő jobb oldalán helyezzük el a dugót, illetve 

közreadjuk az érdeklődő résztvevőknek. 

11.  Töltés a 

kóstolópohárba 

Egy keveset töltünk a kisegítő asztalon lévő kóstolópohárba. 

12.  A bor ellenőrzése, 

megkóstolása 

A kóstolópohárban lévő bor színét, illatát ellenőrizzük, majd 

megkóstoljuk. A műveletet a vendégtől félig elfordulva végezzük. 

13.  Kóstoló töltése a 

megrendelőnek 

Amennyiben a bor megfelelő, a megrendelőnek jobb oldalról egy 

ujjnyi bort töltünk. 

Borkóstoló során ez a lépés kihagyható (13., 14., 16. teendő), s a 

pincérhez legközelebb eső vendégnél elkezdi a poharak töltését, és 

sorban folytatja azt.  

14.  Az engedély 

megvárása 

Szükség szerint felkérjük a vendéget, hogy szíveskedjék megkóstolni 

a bort. 

15.  Töltés a vendégek 

poharába 

Amennyiben a bor rendben az udvariassági sorrendnek megfelelően 

kitöltjük a vendégeknek a bort. A vörösborok töltésénél a bal kézben 

egy borszalvétát tartunk a palack szájának letörlése céljából. Ilyen 

céllal esetleg a borospalackot elláthatjuk ún. nyakgallérral, illetve 

cseppfogó gyűrűvel. A bor töltése során folyamatosan ügyelni kell 

arra, hogy a címke jól látható legyen. Ezért nem szerencsés a palackot 

szalvétával becsavarni.  
Kitöltéskor a borospoharakat csak egyharmadáig töltjük, mert így lehet 

a bort jól megforgatni a pohárban. A palack ne érjen a pohárhoz. 

Ahhoz, hogy a bor ne cseppenjen le a töltés befejeztével, kissé 

megcsavarjuk az üveget. 

16.  Töltés a 

megrendelőnek  

A megrendelőnek legutoljára töltünk. 

17.  A palack 

elhelyezése 

A további töltéstől függően az asztalon, a kisegítő asztalon vagy a 

hűtővederben helyezzük el. Amennyiben a bort a hűtővederben 

helyezzük el, a borszalvétát a palackra helyezzük. Az asztalon, illetve 

a kisegítő asztalon elhelyezett bor esetén a borospalack alá 

alátéttányért teszünk szalvétával. 

18.  A bor leírása Csak akkor értékeljük a bor színét, tisztaságát, illatát, aromáit, ha 

mindenki poharába már a vizsgált bort töltöttük. Igyekszünk úgy 

tájékoztatni a vendégeket, hogy az előadóval párhuzamosan együtt 

tudják vizsgálni a kitöltött bort. Hagyjunk időt arra, hogy az 

asztaltársaságnál ülők váltsanak pár szót a borról, bíztassuk a 

vendégeket, hogy fogalmazzanak meg véleményt, kérdéseket.  
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19.  A következő bor 

bemutatása 

Ezt a lépéssort követve kínáljuk a vendégeknek a következő bort. 

Felhívva a figyelmet, hogy a szájukat semlegesítsék a kiflivel, 

kenyérrel, vízzel. A következő bort – a bor jellegének megfelelő – 

tiszta pohárba töltjük. Egyszerűbb borkóstolásnál vizes öblítés után az 

előző pohár is használható. Ilyenkor esetlegesen a pohárból el nem 

fogyasztott bor a kiöntőedénybe kerüljön. Ide öntjük az öblítővizet is.  

20.  Utántöltés, 

visszakóstolás 

 

A vörösbort csak teljes kiürített pohárba töltünk, míg a rozé- és 

fehérbornál – azonos bor esetében – rátölthetünk a pohárban lévő 

borra.  

Saját szerkesztés, 2017. (SCHNITTA 2015. alapján) 

Ha szükséges, a borok közül dekantálni kell valamelyik(ek)et. 

 A dekantálással a kialakult üledéktől választjuk el a bort. Az áttöltés egy lassú folyamat, 

óvatosan kell átönteni a bort a palackból a dekantáló üvegbe, hogy az üledék a 

palackban maradjon (30. kép).  

 A dekantálás másik, gyakoribb oka a szellőztetés. Számos fiatalabb bor illata zárkózott, 

ilyenkor az áttöltés közben a bor több oxigénhez jut és kinyílik a fogyasztó számára. Ez 

főként a testes, csersavas borokra tesz jó hatást.  

 

  
30. kép: Dekantálás (Soproni borvidék) (saját fotó 2017.) 

A dekantálás menete:  

 A palack elhelyezése címkével felfelé a dekantáló kosárban 

elhelyezett szalvétára.  

 A gyertya meggyújtása után a bor bemutatása a vendégeknek.  

 A kosár elhelyezése az asztalra, a teljes fólia eltávolítása után a 

palack nyakának áttörlése.  

 Miután a dugót kihúzzuk, újból törlés következik.  

 A dugó megszagolása, esetleges borhibák felismerése miatt, majd 

bemutatása csészealjon a megrendelőnek vagy fővendégnek. 

 Töltés a dugópohárba, majd onnan a bor áttöltése a karafba, amit 

átöblítünk ezzel a borral. A bor visszatöltse a dugópohárba, 

megkóstolás. 

 A bor óvatos áttöltése a karafba gyertya lángjánál, majd egy 

ujjnyi kóstoló töltése a megrendelőnek, fővendégnek. 
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 Az engedély megvárása után a protokolláris sorrendnek 

megfelelően tölteni a vendégeknek. Végül töltés a 

megrendelőnek, fővendégnek.  

 A karaf elhelyezése az asztalon (Siegel – Lenger – Sticker – 

Gutmayer, 2011). 

 a vendégeknek lehetőség biztosítása a borok visszakóstolására 

 borkóstoló sor befejezése után az utolsó pohár bor a szőlősgazda/házigazda tiszteletére 

fogyasztandó, megköszönve ezzel a munkáját, amit a borokba fektetett (Szent János 

áldás)  

 felhívni a figyelmet a vásárlási lehetőségre 

 igény esetén taxit/”józan sofőr-szolgálatot” hívni a vendégek számára 

 a vendégektől való elbúcsúzás: a megrendelő elégedettségére érdemes már ilyenkor is 

rákérdezni 

 a fogyasztás rögzítése mennyiségben, értékben (hány fő, helyszíni fogyasztás, vásárlás, 

hány palack bor fogyott, stb.) (Angler, 2017) 

  

 Mi határozza meg, hogyan helyezi el az asztalokat egy ültetett borkóstoló 

esetén?  

 Milyen nehézségeket okoz a borkóstoló lebonyolításában, ha a rendezvény 

helyszíne egy hordós borok tárolására szolgáló pince?  

 Mire kell különösen odafigyelni a lebonyolításnál ilyen esetekben?  

 Hogyan tudja csökkenteni, esetleg kiküszöbölni ezeket a nehézségeket? 

 Soroljon fel hagyományos borkorcsolyákat! 
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10. fejezet: A borkóstoló szervezésének lépései: a rendezvény 

utáni teendők 

„A szőlőfürt és a bor mint jelkép egyszerre nemcsak 

a szigorú és szertartásos munka és a bőség és a termés kifejezője, 

de egyben a derű keltője és a szomorúság elűzője is világunkban.” 

Takáts Gyula 

A rendezvény utáni teendők 

 A helyszín helyreállítása – az asztalokról a poharak leszedése mosogatás, terítők a 

szennyesbe, papírszalvéták a hulladékba. Megmaradt bontatlan borok az italraktárba, 

megkezdett palackok a helyi rutin szerint a borhűtőszekrénybe, a konyhára, vagy a 

söntésbe, stb. kerülnek. Az asztalok beállítása az eredeti helyükre. Szellőztetés.  

 A rendezvény elszámolása a megrendelés, visszaigazolás és a tényleges létszámadatok 

alapján. Számlázás az esetleges előlegszámla beszámításával. 

Az étkezőhelyi vendéglátás, étkeztetési szolgáltatás 18 százalékos általános 

forgalmi adó mértéke 2018. január 1-jétől 5 százalékra csökkent. Eszerint az áfa 

rendszerében kizárólag olyan étel/ital értékesítések minősülhetnek éttermi és 

vendéglátó-ipari szolgáltatásnak, melyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő 

kiegészítő szolgáltatások kísérnek. A jogszabály a (nem alkoholtartalmú) 

italoknál azt is kiköti, hogy a kedvezményes áfa-kulcs csak a helyben elkészített 

termékekre vonatkozhat. Az ételeknél azonban nem kritérium a helyben készítés. 

a helyben fogyasztott étel és a helyben készített/csapolt üdítő 5% kedvezményes 

áfa kulccsal adózik. Fontos, hogy a jogszabály három feltételt tartalmaz, 

melyeknek együttesen kell teljesülniük a kedvezményes adókulcs 

alkalmazásához. Első feltétel a szolgáltatás jelleg dominanciája, másik, hogy 

étel vagy helyben készített nem alkoholtartalmú ital értékesítésére kerüljön sor, 

harmadik pedig a szolgáltatások jegyzékébe történő besorolás (SZJ) 

(https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/etkeztetesi_szolgaltatas.

html). 

 A rendezvényeknél mindig a végelszámolásnál ellenőrizzük a kiadások és ráfordítások 

arányát. A rendezvények sikerét azonban nemcsak az anyagi eredményességük, hanem 

a hangulat, a résztvevők elégedettsége jelzi, hiszen a vendégek pozitív tapasztalata 

ösztönzi őket arra, hogy más alkalommal is visszatérjenek, illetve másokat is 

buzdítsanak arra, hogy felkeressék a vendéglátóhelyet. 

 Tapasztalatok megbeszélése a kollégákkal. Ötletek összegyűjtése a következő 

rendezvényekre. Célszerű ezeket azonnal papírra vetni!  

 A megrendelő adatait a vállalkozás marketingcéljaira rögzíteni – amennyiben ehhez 

hozzájárult (pl. következő programok ajánlása, esetleges hírlevelek küldése, stb.) 

(Angler, 2017) (31. kép). 
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31. kép: Hírlevélre való feliratkozás lehetősége (http://polgarpince.hu/hirlevel-feliratkozas/) 

http://polgarpince.hu/hirlevel-feliratkozas/
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 Készítse el egy borkóstoló végszámláját! A vendég készpénzzel fizet.  

 

 

 

 Készítse el egy borkóstolós program végszámláját! A vendég készpénzben 

kívánja kiegyenlíteni a felmerülő költségeket.  

 Mi a teendő, ha a megrendelő 20% előleget már fizetett? 

 Mire kell ügyelnie a számlázáskor, ha a borok kóstolása mellett helyben 

készített zsíros kenyeret is rendeltek a vendégek? 

 Milyen módon tudná a vendégek elégedettségét felmérni? 
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11. fejezet: Gasztronómiai alapismeretek, borvacsora 

“Hogy mi a magyar ételek ízletességének titka? 

Végy egy konyhát, amelynek ükapja kaukázusi, 

dédapja olasz, nagyapja török, 

sógora osztrák, nagybátyja francia. 

Keress ehhez egy népet, amelynek jó ínye, fejlett ízlése, 

és emellett érzéke, kedve van a főzéshez.” 

Gundel Károly 

A gasztronómia  

 az ételek. italok kifinomult élvezete; 

 a táplálkozásra vonatkozó ismeretek tudománya: 

 a szakácsművészet, cukrászművészet, a terítés és felszolgálás művészetével foglalkozó 

tudomány; 

 ételek, italok szakértő ismerete. 

A gasztronómia célja az ember életének a lehető legjobb táplálék által, a lehető legtovább való 

fenntartása. 

A gasztronómia összefügg: 

 a fizikával, mert vizsgálja és leírja az élelmianyagok alkotóit és tulajdonságait, 

 a természetrajzzal, mert osztályozza az élelmianyagokat, 

 a kémiával, mert elemzi és alkotórészeire bontja az élelmianyagokat 

 a szakácsmesterséggel, mert megtanít arra, hogyan készítsük az eledeleket, s hogyan 

tegyük az ízlelőérzékre nézve kellemesekké, 

 a kereskedelemmel, amely eszközöket nyújt ahhoz, hogy a gasztronómia művelői a 

lehető legolcsóbban szerezzék be, amire szükségük van, s a lehető legelőnyösebben 

értékesítsék, amit készítettek, 

 a nemzetgazdasággal, amelynek a gasztronómia adóalapot nyújt, s amelynek javára 

forgalmat teremt a nemzetek között (Tusor – Sahin, 2005). 

 

A MAGYAR KONYHA KIALAKULÁSA 

 

A honfoglalás előtti magyarság ételeiről, étkezési szokásairól nem sok emlék maradt ránk. Az 

uráli őshazában egyrészt vadászattal és halászattal szerezték meg táplálékukat, másrészt 

háziasított állataikat dolgozták fel. Vándorlásaik során szárított, főtt és porrá zúzott húst 

vittek magukkal, amelyet bőrzacskókba csomagoltak. Vízzel felfőzve ez jelentette a fő 

táplálékukat. 

A gabonafélék közül a búzát, az árpát és a kölest termesztették. Az ételeik elkészítéséhez a 

szabadban felállított bográcsot használták. Tévhit, amely azt állítja, hogy az ősmagyarok 

nyereg alatt puhított húst ettek volna, csupán a lovak sebeit kezelték a nyers hússzeletek levével. 

Igaz viszont, hogy őseink szívesen itták a kancatejből készített kumiszt, amely savanyú, erős, 

szénsavtartalmú, frissítő hatású ital volt,  

Emellett a sörfőzés tudományát is ismerték eleink, a sörlét nagy becsben tartották, mint üdítő, 

habzó italt. 

A honfoglaló magyarság hétköznapi életéről sajnos igen keveset tudunk. A gabonaőrlés és a 

főzés asszonymunka volt, akárcsak az egyéb ház körüli teendők elvégzése is. Szerették a főtt 

kásákat, a kövön sütött lepényt, valamint a kaukázusi rokon népektől átvett ételféleségeket 

(pl. a bab és kukoricalevest, a szárított hús- és tésztaféléket, de megemlíthető még a szárma is, 

amely szőlő- vagy káposztalevélbe burkolt rizzsel kevert hús volt zsiradékban megsütve vagy 

megfőzve). 

A középkori magyar konyhát Európa többi országához hasonlóan csak néhány étel jellemezte: 
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így a leves, mint főfogás, a kása, amelyet sokféleképpen készítettek és a kenyér, ami soha nem 

maradhatott el. 

Új szín, változatosság, az alapanyagok gazdagsága Mátyás király fényűző udvarában jelent 

meg. Ettől számolva már bőséges, híres a magyar konyha. A neves konyhamesterek mindenféle 

háziállat húsából és vadakból, halakból bográcsban, lábasfazekakban főzve, párolva 

készítették gazdagon fűszerezett ételeiket. Sütéshez kemencéket építettek vagy a nyárson és 

roston sütést választották. Sűrítőanyagként a kenyér belét használtak. A sokféle fűszer közül 

kiemelhető a sáfrány, a gyömbér és a kapor használata. Gasztronómiai érdekesség, hogy a 

szárnyashúsok legkedveltebbje a hizlalt páva volt. Korabeli feljegyzések Pannóniát az "Isten 

Paradicsomának", minden földi jóban gazdag területnek írták le. 

Lényegi változást néhány török hatásra elterjedt új alapanyag megjelenése jelentett a magyar 

konyha számára. Ezek közül is talán a legfontosabb a paprika, de a kukorica, a dohány és a 

kávé is fontossá vált. A cukor, a csokoládé, a tejszín pedig egy új ízvilág első jegyei útban a 

cukrászat kialakulásához. 

Mindennapossá vált a sertéshús fogyasztása és a sertészsírnak főzéshez, sütéshez való 

használata. 

A nemzetek konyhái közül egyre nagyobb hatással bírt a francia, illetve később a bécsi. A 

paprika fűszer használata egyre jobban elterjedt, a rántás pedig mindennapos sűrítési móddá 

vált. A magyar konyha kezdte elveszíteni ősi jellegét, alkalmazkodott a nemzetközi 

ízlésvilághoz. Mindez azonban, köszönhetően a híres magyar szakácsoknak, úgy játszódott le, 

hogy az csorbát soha nem szenvedett. 

Az ősi alapokon készített magyaros ételek nemzetközi rangra emelésében nagy részt vállalt 

jeles szakácsaink voltak, pl. Csáky Sándor, id. Marchal József, Rákóczi János (Tusor – Sahin – 

Tóth, 2005, Kettler, 1968). 

 

AZ ÉTREND ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, SZABÁLYAI 

Az étrend összeállításának legfontosabb szabályai egyrészt, hogy csak az vállalkozzon rá, aki 

biztos szakmai tudással rendelkezik. Az összeállításhoz ugyanis pontosan ismernünk kell az 

egyes ételféleségek elkészítésének módját, a felhasznált nyersanyagokat, tudnunk kell azt, hogy 

az egyes módozatok pontosan mit takarnak. Másrészt fő alapelv, hogy olyan legyen az ételsor, 

hogy a vendég egy maradandó gasztronómiai élményt kapjon az étkezés során. 

1. A főfogás meghatározása - Az étrend összeállításának fontos kiindulópont annak 

eldöntése, hogy melyik fogás az, amelyikhez a többi fogást hozzáillesztjük. Ez legtöbbször a 

főfogás, de – különösen a vendég igényei miatt – más fogás is lehet. 

2. Az étel-kiegészítők szerepe 

3. Ellenőrzés 

4. Az étel kipróbálása 

Az étrend szerkesztésénél a modern étrend fogásai az irányadók (Schnitta Egyesület, 2015, 

Stroh, 2006) (13. ábra). 
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13. ábra: Az étrend összeállításának szabályai (saját szerkesztés 2019.) 

Az 5 fogásos étrend fogásainak sora: hideg előétel, leves, meleg előétel, főfogás, desszert. A 4 

oldalas menükártya tartalma (4. táblázat): 

4. táblázat: A menükártya szerkezete 

Címlap Italok (bal oldal) Ételek (jobb oldal) hátlap 

alkalom 

dátum 

helyszín 

fotó, illusztráció 

aperitif (amuse bouche) 

nyomdai adatok 

(reklám) 

bor hideg előétel 

(bor) leves 

bor meleg előétel 

bor főfogás 

bor desszert 

 digestiv kávé 

 ásványvizek  

Saját szerkesztés, 2019. 

Egy bor önmagában is életre szóló élményt nyújthat, de van, amikor egy hozzá illő, egyszerű 

étellel mindez fokozható. A jól megválasztott borkorcsolya pedig a kevésbé figyelemre méltó 

borokkal is csodát tehet. 

Borkorcsolyának nevezik azokat a ropogtatni valókat (pattogatott kukorica, pörkölt mogyoró, 

sós mandula stb.) és apró falatokat (sós kifli, perec, pogácsa), amelyek fogyasztása után jobban 

ízlik a bor.  

Legnépszerűbb borkorcsolyák:  

 sonkát, szalámi 

 mandula, mogyoró, dió, aszalt gyümölcs vagy friss, szezonális gyümölcsök  

 sajt 

 pogácsa, kifli, kenyér (32. kép) 

 

Ne használjunk 
sok módozatot

Az ételek 
készítési módja 
nem ismétlődhet

Az üzlet 
adottságai

A vendégek 
összetétele 

A vendégek 
létszáma

A rendezvény 
jellege

A helyes 
táplálkozás 

követelményei

A fokozatosság 
elve

Az ételek 
uralkodó színe 

ne legyen 
azonos

Az ételek állaga, 
állománya nem 

ismétlődhet

A jelleget adó 
fűszerek nem 

ismétlődhetnek

Az étrend fő 
alapanyagai 

nem 
ismétlődhetnek

Az ételek 
felszolgálásának  

szervezése

Az üzlet 
színvonala 

A rendezvény 
ideje

Kevert ételek ne 
ismétlődjenek

Az évszak, 
idény 

Az ételek 
fogalmazása 

nem ismétlődhet

Az alapvető 
ízekre vonatkozó 

szabályok

Az ételsort 
kávéval zárjuk 

A rendelkezésre 
álló étkezési idő
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32. kép: Megállítótábla a borászat ételkínálatával egy kitelepülésen (Badacsonyi borvidék) (saját fotó 

2016.) 

A borválasztás szempontjai ételekhez: 

 Alapízek és borkategóriák 

 Elkészítési mód 

 Alapanyagok változatai 

 Tejtermék/hús/zöldség (évszakok szerint) 

 Elkészítési mód 

 Szervírozási hőmérséklet 

 Hőkezelés módja 

 Fűszerezés 

 Mártás 

 Kísérő/köret 

 

Bor és étel megfelelő párosítása 

 az étel karaktere/gazdagsága legyen összhangban a bor testességével 

 ügyeljünk az étel és a bor ízének intenzitására 

 kerüljük el, hogy olajos vagy nagyon sós ételeket magas tannintartalmú vörösborokkal 

párosítsuk 

 az édes ízekhez legalább olyan édes borokat kínáljunk, mint az alapízük 

 keményebb, testesebb húsokhoz válasszunk tanninos borokat 

 sós ételhez édes vagy magas savtartalmú bort válasszunk 

 zsíros vagy olajos ételeket magas savtartalmú borral párosítsunk 

 feleltessük meg, vagy állítsuk szembe az ételnek és a bornak az ízjellemzőit. 

 a bor aromáját a fűszerezéshez, a savérzetét illetve tannintartalmát a hús készítési 

módjához igazítjuk 

 a bornak ki kell emelnie az ételt, íz intenzitásban a bornak kell vezetni 

(http://keszei.chem.elte.hu/fizkem1/borkostolas_alapjai_borkollegium) (33. kép, 34. 

kép) 

 

http://keszei.chem.elte.hu/fizkem1/borkostolas_alapjai_borkollegium
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33. kép: Borvacsora reklámja (trofeagrill.hu) 

 

 

34. kép: Borkorcsolya (saját fotó) 

 

ÁLTALÁNOS FELSZOLGÁLÁSI SZABÁLYOK 

 

A felszolgáló tevékenységének vannak általánosítható szabályai, amelyeket minden 

értékesítési dolgozónak be kell tartania. Ezek közül a legfontosabbak: 

- Asztalfoglalás esetén rögzíteni kell a legfontosabb adatokat (vendég neve, elérhetőség, 

létszám, időpont - nap, óra -, terem, asztal, egyéni kívánságok, stb.) 

- Rendezvényeknél teremrajzot kell készíteni 

- A vendégeket mindig fogadni kell, udvariasan asztalhoz kísérni (kabátok lesegítése, 

székek kihúzása) 

- Étlap, itallap átadása 

- Rendelésfelvétel előtt étel-, italajánlás, de semmit sem erőltetni, a kínálatról pontos 

felvilágosítást kell adni 
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- Mindent jobb oldalról teszünk, vagy veszünk le a vendég asztaláról, kivétel, ha annak 

bal oldalon van az asztalon a helye.  

- Puszta kézben semmit nem viszünk az asztalhoz 

- Az asztalon keresztülnyúlni nem szabad, meg kell kerülni a vendéget 

- Mindent úgy kell az asztalra helyezni, hogy a vendég keze ügyében legyen 

- meleg ételt mindig meleg, míg a hideg ételt mindig hideg edénybe tálaltassuk és a 

vendégnek ennek megfelelő tányért adjunk, 

- a rendelés felvétele után egy pillantással győződjünk meg arról, hogy a rendeléshez 

szükséges felszerelések, (evőeszközök, tányérok, poharak) vannak-e az asztalon. 

Amennyiben valami hiányzik, akkor azt tálcán visszük az asztalhoz, 

- A felszolgálásnál minden zajt, csörömpölést kerülni kell, 

- ha a vendég nem kér italt, vagy kisgyerek is van vele, akkor kérés nélkül egy kancsó 

tiszta vizet is tegyünk az asztalra,  

- a felszolgálókendő mindig legyen tiszta, ha kell, többször is cseréljük, 

- kézzel az ételekhez nem szabad hozzányúlni, használjunk mindig tálalóeszközöket, 

- akármennyire sürgős is, a szomszéd asztalról ne vegyünk le semmit és ne tegyünk oda 

semmit, még egy percre sem, mivel az üres asztalhoz bármelyik pillanatban jöhet 

vendég,  

- az étkezési idő alatt mindig legyünk a helyünkön és minden figyelmünket a vendégre 

összpontosítsuk (kérés nélküli utána kínálás, hamutartó, tűzgyújtás, stb.) 

- az angolos húsokhoz készítsünk oda mustárt, (kechupot,) Worchestert, a rostonsült 

húsokhoz mustárt, a salátákhoz ecetet, olajat, melegkonyhai édes tésztákhoz, bogyós 

gyümölcsökhöz készítsünk az asztalra porcukorszórót,  

- a csontos, szálkás ételeknél, baloldalra, a villa elé tegyünk csonttányért, 

- az ételfelszolgálás zavartalan lebonyolításának éttermi támaszpontja a jól felszerelt és 

folyamatosan feltöltött nagy szervízasztal, erre mindig gondoljunk, 

- gondoskodjunk megfelelő számú étlapról és itallapról, mivel a csúcsforgalmi időben 

nagy időveszteséget okoz, ha nincs elég,  

- a blokkolás után olvashatóan és világosan írjuk ki az általunk rendelt étel megnevezését, 

darabszámát és az árakat is. 

- Olvashatóan és pontosan állítsuk ki a számlát, szem előtt tartva, hogy a számla 

reklámeszköz is, 

- Felszolgáláskor a hölgyeknek mindent előbb kell adni, mint a férfiaknak, az 

idősebbeknek hamarabb, mint a fiatalabbaknak, az ünnepeltnek az ünneplők előtt, az 

üzleti partnernek hamarabb, mint a házigazdának, a magasabb rangúnak előbb, mint az 

alacsonyabb rangúnak.  

- Terítésnél vegyük figyelembe az üzlet típusát, színvonalát, a fogyasztás jellegét, 

helyszínét, az eszközeinket, stb. 

- Alkalmazhatunk alapterítést (egységes, ezzel várjuk a vendéget), pótló terítést (az 

alapterítés kiegészítése a rendelés ismeretében), terítést előrendeléshez, gyorsterítést, 

egyszerű és különleges terítést, valamint a távozó vendég után utánterítést (Siegel – 

Lenger – Sticker – Gutmayer, 2011, Stroh, 2006, Schnitta Egywsület, 2015).  
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 Értékelje az alábbi borvacsorákat a tanult szempontok szerint! 

 

 
https://feketeborpince.hu/sites/default/files/fekete_borpince_gourmet_borvacsora.jpg 

 

 
http://www.lamareda.hu/index.php?content=154 

 

https://feketeborpince.hu/sites/default/files/fekete_borpince_gourmet_borvacsora.jpg
http://www.lamareda.hu/index.php?content=154
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11. fejezet További programlehetőségek a borosgazdánál, a borvidéken 

„Minden gyönyörű táj a maga módján a világ leggyönyörűbb tája, 

mert egyedi, megismételhetetlen, mint egy nagy ember vagy egy klasszikus műalkotás.” 

Galgóczi Erzsébet 

A borvidéki széles programkínállat az idelátogatók számára hosszabb idejű pihenést, komplex 

élmény megszerzését teszi lehetővé. Nemcsak maga a bor, hanem az azzal összefűzhető 

szolgáltatások, programok is vonzerőt jelenthetnek. A szolgáltatások nagy csoportja – 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és programszolgáltatás – a borosgazda kínálatában alapul 

szolgál, ezekbe épülnek bele a  speciális szőlészettel és borászattal kapcsolatos szolgáltatások 

(Máté – Szabó, 2011.) 

A borút nem egyszerűen látogatható pincék füzére, hanem olyan igény szerint alakítható, 

sokszínűen szervezhető mobil program váza, melyre a látogató kívánsága és érdeklődése szerint 

változtatva, alkalmazkodva képes egyedi élményt adni (14. ábra). A települések, a borvidék 

kulturális és gasztronómiai jelentőségét tudatosítják ezek a programok a magyar és külföldi 

látogatókban (Máté, 2012). 

 

 
14. ábra: A borúti kínálat elemei (Máté, 2012). 
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A borászatok az alábbi programokat biztosítják leggyakrabban a hozzájuk érkező látogatóknak: 

 ültetvénylátogatás – szőlészeti bemutatóval (35. kép) 

 

35. kép: Ültetvénylátogatás (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2019.) 

 üzemlátogatás – borászati bemutatóval  

 pincelátogatás, pincetúra – akár borkóstolóval kiegészítve  

 borkóstoló, borbemutató (pincében, üzemben, kóstolóteremben, saját 

vendéglátóegységben, stb.) (36. kép) 

 

36. kép: Borkóstoló Burgenland (Ausztria) (saját felvétel 2008.) 

 borvacsora (borozó, boréttermek, borvendéglők, borbisztrók, stb.) a helyi gasztronómiai 

értékek hangsúlyos megjelenítésével 

 boreladás (vinotéka, borbolt, pincészet) – kiegészülhet egyéb, a térségre jellemző 

termékek értékesítésével (37. kép) 



71 
 

 
37. kép: Borvásárlási lehetőség a pincészetnél (szekszárdi borvidék) (fotó Dr. Máté Andrea, 2019.) 

 borgyűjtemény, bortrezor 

 bormúzeum, pincemúzeum, muzeális tárgyak, eszközök bemutatója (38. kép) 

 

 
38. kép: Hagyományos szőlőfeldolgozási és borkészítése eszközök bemutatása a kóstolótérben (Móri 

borvidék) (saját fotó 2012.) 

 szálláshely-szolgáltatás (magánszálláshelyek, panziók, borhotelek, stb.) 

 üdülés a szőlőbirtokon 

 rendezvények szervezése és lebonyolítása (39. kép) 
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39. kép: Boros rendezvény megállítótáblája (Pozsony, Szlovákia) (saját fotó 2018.) 

 szüretelés 

 bortrezor bérbeadása 

 kölcsönzés (pl. kerékpár) 

 bel- és/vagy kültéri játszósarok 

 csomagolás, díszcsomagolás 

 webáruház, csomagküldés 

 saját márkás reklámtárgyak értékesítése (40. kép) 

 

40. kép: (Villányi borvidék) (saját fotó 2018.) 
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Az egymástól elszigetelten működő, gyakran egymással versengő borászatok önállóan azonban 

kevésbé tudnak megfelelni a fogyasztók sokoldalú elvárásainak. Az együttműködés során 

szinergikus hatások jelentkeznek, melyeket megfelelően kihasználva innovatív, piacképes 

minőségi kínálat jön létre (Angler, 2016). Ilyenek pl.: 

 szőlő és bor alapanyagú termékfejlesztés: szőlőlekvár, borzselé, szőlőmag-liszt, 

kozmetikumok, szőlőalapú párlatok, törkölypálinka, stb. (41. kép) 

 vinoterápia, borwellness 

 

41. kép: Szőlőmag-alapú kozmetikumok (Villányi borvidék) (saját fotó 2018.) 

 bor- és egyéb turisztikai forma összekapcsolása (pl. wellness, bakancsos turizmus, 

pálinkaturizmus, stb.) 

 szervezett borkóstoló túrák (Ivánvölgyi kadarka túra, Bikavér borongoló) (42. kép) 

 

42. kép: Iván-völgyi kadarkatúra (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2019.) 

 tanösvények (lösz-szurdik tanösvény (43. kép) 

 élményt nyújtó közlekedési eszközökkel (kerékpár, lovaskocsi, terepjáró, stb.) 

bonyolított túrák 
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43. kép: Lösz-szurdik túra (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2018.) 

 bormúzeumok, látogatóközpontok, interaktív bemutatóhelyek (44. kép, 45. kép) 

 

44. kép: Interaktív bikavérmúzeum (Egri borvidék) (saját fotó 2017) 
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45. kép: Interaktív élménypince (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2018.) 

 borakadémia, boregyetem, borszeminárium, oktatás, ismeretterjesztés (46. kép) 

 

46. kép: Borkultúra szabadegyetem (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2018.) 

 helyi kézműves kultúra, hagyományok bemutatása 

 helyi termékek értékesítése  

 borrendi programok (47. kép) 
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47. kép: Borrendi avatás (Szekszárdi borvidék) (Fotó. Főglein Simon, 2010) 

 szakmai szervezetek összejövetelei, ceremóniái (48. kép)  

 

48. kép: Borrendi felvonulás (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2015.) 

 borfesztiválok (49. kép) 
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49. kép: Fesztiváli jelzőtáblák (Szekszárdi borvidék)(saját fotó 2018.) 

 kulturális, hagyományőrző programok (pl. szüreti fesztiválok, szüreti bálok, bornapok) 

(50. kép)  

 

50. kép: (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2016.) 

 jeles napokhoz kötődő ünnepek (pl. újbor-ünnep (Beaujolais, Márton nap), Vince-nap, 

Orbán-nap, stb. (51. kép) 
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51. kép: Orbán-napi rendezvény (Szekszárdi borvidék) Saját fotó, 2019. 

 borértékelés, borvásár, borárverés – kereskedőknek, nagyközönségnek 

 borest, esetleg kulturális programmal 

 borbál 

 sportrendezvények (Villányi RozéMaraton, Szekszárdi Borvidék félmaraton) (52. kép) 

 

52. kép: Borvidéki félmaraton (Szekszárdi borvidék) (fotó: http://kadarka.net/cikkek-kat/rekordszamu-

futo-szallja-meg-a-szekszardi-borvideket (2015)) 

 További kínálatok a vendégek igényei és a programszervezők kreativitása szerint (53. 

kép) 
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53. kép: Széleskörű egyéb programkínálat a pincészetnél (Szekszárdi borvidék) (www.bodribor.hu) 

  

 Mutassa be, fényképekkel illusztrálva egy tetszőlegesen kiválasztott borvidéki 

szolgáltató által kínált borturisztikai programokat!  

 Értékelje azokat a térség borturisztikai vonzereje, illetve a vállalkozás 

marketingje szempontjából! 
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12. fejezet: A szolgáltatások minősítése 

„A minőség még sokáig megmarad, 

amikor az árat már rég elfelejtették.” 

Harry Gordon Selfridge  

A borvidékek igyekeznek saját egyediségüket hangsúlyozva a térségükre jellemző attrakciókkal 

a turistákat a térségükbe csábítani. A széles bor- és ételkínálat, a változatos programok, 

különböző rendezvények között a turista számára iránytű lehet a szolgáltatások minőségi 

besorolása. A minősítési rendszer működtetésével: 

 a borvidékeken garantált színvonalú egymást kiegészítő, erősítő termékek komplex 

hálózata hozható létre 

 inspirálja a szolgáltatókat a folyamatos fejlődésre 

 az adott terület felzárkózhat az európai turisztikai normákhoz 

 növelhető a térség vállalkozásainak versenyképessége 

 elérhető a szolgáltatások hiteles közösségi marketingje és egységes hazai és nemzetközi 

promóciója, a szolgáltatások egységes, jó minősége alapja az invitatív, informatív 

propagandának, a hiteles marketingnek 

 nemzetközi együttműködésben hosszútávon egy egységes minőségi rendszer alakítható 

ki Európában (Máté, 2012).  

 

A magyarországi borút-mozgalom kezdetén a borút egyesületek sorra hozták létre minősítési 

rendszereiket, mellyel garantálták a tagjaik által kínált szolgáltatások – a minősítés 

szempontjainak megfelelő – kifogástalan színvonalát (Angler, 2017) (15. ábra). 

 
15. ábra: Védnöki tábla (Angler, 2018) 

Mindezeket a tapasztalatokat külföldi példákkal ötvözve 2006-ban az észak-olasz, a közép-

spanyol és a dél-dunántúli régió borvidékei közösen készítették el a Borutak Európai 

Minősítési Rendszerét, mely 1-3 szőlőfürttel jelöli a szolgáltatás minőségét (54. kép, 56. kép). 
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54. kép: Európai borút minőség - 3 szőlőfürtös védjegytábla (Szekszárdi borvidék) (saját fotó 2019.) 

A minősítés célja, szerepe: 

 a potenciális turista könnyebben tud tájékozódni a szolgáltatások között, 

 a szolgáltatót is ösztönzi a minőségi kínálat kialakítására,  

 a szolgáltatókkal szemben egységes követelményrendszert támaszt, és ezzel 

meghatározza azt az alsó limitet a minőség tekintetében, amelynek meg kell felelniük, 

 a már működő egységek és a most induló vállalkozások ösztönzése a minőségi 

kialakítás, a fejlesztés irányába, 

 egyértelmű feltételeket, viszonyítási alapot határoz meg a csatlakozni szándékozó 

tagoknak (pl.: jogszabályok, színvonal, kommunikáció, stb.), 

 garanciát nyújt a vendég számára a szolgáltatás megbízhatóságához, színvonalához, 

 bármely uniós ország borutas pincéjébe, vendéglőjébe, borkimérésébe, netán 

szállodájába bekopog a vendég, már a bejárat előtti szőlőfürtökből megtudja, mire 

számíthat odabent (Angler, 2018, Máté, 2012). 

 

55. kép: Borúti minősítés (Villányi Borvidék) (saját fotó 2006.) 

A borút idegenforgalmi kínálatának gerincét természetszerűen a bor, annak előállító, bemutató, 

kóstoló és eladóhelyei jelentik. Erre ízesülnek a különféle ellátást, szállást, és programot nyújtó 

szolgáltatások. 

A kifejlődő sokszínű kínálatot értékelve kétféle típusú szolgáltatás analizálható: a borra 

felépülő terméklánc, valamint a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások. 

1. Borra alapozó terméklánc: ennél a különböző szolgáltatások: borkóstolás, boreladás, 

vendéglátás, vendégfogadás és a kapcsolódó programok a saját borra szerveződnek. A 

gazdák, vendégfogadók eltérő fejlesztési utakat járhatnak be, kínálatuk is ennek 

megfelelően különböző lehet, de az alapja minden esetben a jó bor. 
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2. A második fajta szolgáltatások nem vertikálisan alkotnak termékláncot, hanem a kínálat 

egy-egy szintjét kiegészítő, horizontálisan kapcsolódó termékkel, vagy 

termékcsoporttal jelennek meg. A saját bor ezeknél nincs, de étkezéssel, szálláshellyel, 

helyi termék előállításával, programokkal gazdagítják a borút turisztikai kínálatát 

(Angler, 2018, Máté, 2012). 

A borúti minősítés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: 

 Borászatok és pincészetek 

 Helyi termékek előállítói 

 Éttermek, étkezési lehetőségek 

 Szálláshelyek 

 Bort és helyi terméket árusító üzletek 

 Turisztikai irodák 

 Kézműves vállalkozások 

 Bormúzeumok 

 Egyéb borúti szolgáltatások (55. kép) 

Az egyéb szolgáltatások köre a dokumentumban nincs külön meghatározva. Annak eldöntése, 

hogy egy adott szolgáltatás szerepelhet-e a borúti kínálatban a borúti minősítő bizottság 

javaslata alapján a vezetőség döntési jogköre. A kialakult gyakorlat szerint a szőlő és 

borkultúrához, a tájegység hagyományos mesterségeihez kötődő, annak kulturális értékeit, 

hagyományait (szokások, életmód) bemutató kínálat feltétel nélkül borúti „szolgáltatásnak” 

minősül. Ennek megfelelően a borutak kínálatában jelenleg is található bor-, és helytörténeti 

múzeum, valamint galéria. Ehhez hasonlóan az aktív szabadidő eltöltéshez kapcsolódó 

szolgáltatások (pl. kézműves tábor, lovagoltatás, természetjárás, vadásztatás, stb.) is e körbe 

tartoznak. 

A minősítés előnyei a szolgáltatók számára: 

 az elnyert védjegyet felhasználhatja az adott tevékenységhez kötődő valamennyi 

területen, egyéni marketingjében, 

 bekapcsolódhat a borvidék, borút egyesület információs bázisába, 

 bekerülhet a közösségi információs kiadványokba, honlapokra, 

 részesül a közösség borutat, borvidéket ismertető információs és reklámanyagokból, 

 képviseli az egyesület, a borvidék, vagy egyéb szervezet a szolgáltatót szakmai 

kiállításokon, 

 eljuthat a közösség szervezésében vásárokra, rendezvényekre, tanulmányutakra, 

 részt vehet a borvidék, az egyesület továbbképzésein, tanfolyamain.  
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56. kép: Borúti védjegytábla (Balatonboglári borvidék) (saját fotó 2018.) 

 a besorolást a nyitva tartás, a vendégfogadás színvonala, a felszereltség, az információ átadás 

képessége, valamint a borkóstolás és a borértékesítés alapján határozzuk meg. 

Általános kritériumok 

Az általános kritériumok az összes minősítendő szolgáltató számára kötelezőek, függetlenül 

tevékenységük jellegétől (5. táblázat): 

5. táblázat: Általános kritériumok (Az Európai Borutak Közös Minősítési Rendszere, 2006.) 

 

Minősítő kritériumok 

Pontszám 

1 2 3 

A tag földrajzi elhelyezkedése 

(annak meghatározására, hogy a 

tag a borút területén található-e, 

amint a borutat szabályozó 

dokumentumok előírják) 

A tag nem a borút 

területén található 

(nincs 

minősítés) 

 
A tag a borút 

területén található  

A tagok promóciós stratégiái 

(útjelzés, logo, térképek vagy a 

térséget bemutató reklámanyag 

szórása) 

Nincs 
A jelzések 

készülnek 

A jelzések már 

elkészültek a borút-

egyesület elvárásai 

szerint  

Kötelezően megjelenítendő 

információk: a cég neve, 

telefonszámai, a beszélt nyelvek, 

nyitvatartási idő (napok és órák) 

Nincs 
Néhány információ 

hiányzik 
Teljes az információ  

Leíró kritériumok 

NNYYIITTVVAATTAARRTTÁÁSSII  IIDDŐŐ  

ÁÁRRAAKK  

IINNTTEERRNNEETTEESS  HHOONNLLAAPP  

TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG  KKEEZZDDEETTEE  

AA  LLEEGGUUTTÓÓBBBBII  FFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS  DDÁÁTTUUMMAA  



84 
 

 

Minősítő kritériumok 

Pontszám 

1 2 3 

Reklámanyag a cégről, a 

borútról, és a minősített borokról, 

továbbá a régió minősített 

termékeiről 

Nincs 

Kevés szóróanyag, 

de megfelelően 

kirakva 

Megfelelő számú 

szóróanyag, jól 

láthatóan kirakva  

Képzési, kulturális, borhoz és 

ételhez kapcsolódó 

tevékenységek szervezése 

Nincs 

Évente egy 

eseményt szervez 

vagy tervez 

Évente több 

eseményt szervez  

A helyiségek tisztasága Nem megfelelő Megfelelő Kitűnő 

Turisták elégedettségének mérése Nincs 

Van, de az 

adatokat nem 

dolgozzák fel 

statisztikailag 

Van, és az adatokat 

statisztikailag 

feldolgozzák  

Az Európai Borutak Közös Minősítési Rendszere, 2006. 

Speciális követelmények a borúti tagok tevékenysége alapján 

Borászatok és pincészetek 

A legnagyobb számban borospincék találhatók a tagok között. Valószínű, hogy az egyesület 

sikere rajtuk áll, vagy bukik, mivel ők határozzák meg a termelés minőségét, és ők tartják fenn 

a kapcsolatot a borút és a turisták között (6. táblázat). 

6. táblázat: Borászatok és pincészetek kritériumai (Az Európai Borutak Közös Minősítési Rendszere, 

2006.) 

Leíró kritériumok 

AA  TTEERRMMEELLÉÉSS  TTEERRÜÜLLEETTEE  

Termelt mennyiségek 

Az évente termelt palackok száma 

Minősítő kritériumok  
Pontszám 

1 2 3 

Vendégfogadó területek és a 

borkóstolás helyszíne  
Nincs 

Van, de nem 

megfelelő  

Megfelelő 

helyiségek állnak 

rendelkezésre  

Szervezett túrák, azaz 

tájékoztató/oktatási célú túrák 

borturistáknak 

Nincsenek  Pincelátogatás  Jól szervezett túrák 

A termékek és a kóstolás árlistája 

jól látható helyen kifüggesztve 
Nincs 

Van árlista, de nem 

látható  

Van árlista, és 

látható helyen van  

Poharak a borkóstoláshoz  Nincsenek Vannak 
Nagy mennyiségben 

vannak  

Az alkalmazottak felkészítése  

Nincs képzés, 

nincs elég 

gyakorlatuk   

Képzett 

alkalmazottak, min. 

7 év tapasztalattal  

Szakképzett 

alkalmazottak a 

borkóstolás és/ vagy 

a termelés területén  

Helyi borértékesítés, vagy 

borkóstolás a borúton termelt 

borokból 

Nincs eladás  
A közelben lehet 

vásárolni (pl. 

A borúti tag saját 

üzletében lehet 

vásárolni  
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borozóban, helyi 

üzletekben) 

WC-k a turisták számára  Nincs 

Építés alatt (a 

jóváhagyott 

beruházás 

dokumentumaival)  

Van 

WC-k a mozgássérültek számára  Nincs 

Építés alatt (a 

jóváhagyott 

beruházás 

dokumentumaival)  

Van 

Táj jellege: mezőgazdasági, 

városi, ipari, stb.  
Ipari 

Városi, vagy 

mezőgazdasági, a 

táj értéke alacsony  

Érdekes 

mezőgazdasági táj  

Hatás a környező területekre: a 

termelés hogyan integrálható a 

terület mezőgazdaságába, 

építészeti és tájképi együttesébe  

Erős negatív 

hatás a 

környezetre  

Korlátozott hatás / 

az építmények 

rosszul 

illeszkednek a tájba   

A környezetbe 

illeszkedés szintje 

megfelelő  

A térség jellemző vonásainak 

megőrzése  

Ipari 

építmények, 

alig 

karbantartott 

jellemző 

vonások  

Közepesen 

illeszkedő 

építmények  

Komoly 

hagyományértékű 

vidéki építmények 

Kiegészítő szolgáltatások 

biztosítása: biciklikölcsönzés, 

uszoda, konferencia terem, stb.  

Nincsenek 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Több kiegészítő 

szolgáltatást kínál  

Saját szerkesztés 2019.  

Az értékelés 

  

57. kép: Borúti minősítés – értékelés (Ciudad Real Régió, Hotel Pago del Vicario, Spanyolország) 

Saját fotó 2007.  

kép: Borúti minősítés – értékelés (Ciudad Real Régió, Hotel Pago del Vicario, Spanyolország) 

Saját fotó 2007.  
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                Kapott pontok 

 Értékelt követelmények száma x 

3 

A szemlék során pontszámot kell adni a minden vállalkozót érintő kritériumokra, és az adott 

szolgáltató típusára előírt kritériumokra. Ezután az elért pontokat össze kell adni, majd ki kell 

számítani ennek az összes elérhető ponthoz viszonyított százalékos arányát (57.  kép).  

 

A kiszámítás képlete:                                              x 100 

 

Az így kiszámított százalék alapján kategorizálhatók a szolgáltatók a 7. táblázat szerint: 

 

7. táblázat: Értékelési határok 

Minősítés /Osztályba 

sorolás  
Kritériumok Megjegyzések  

Nincs osztályba sorolás 

Van egy olyan 

követelmény, ami nem 

teszi lehetővé a minősítést, 

vagy az elért eredmény < 

60% 

1 pontot kapott olyan 

követelménynél, ahol 

minimum 2 pontot kell 

elérni a minősítéshez 

Minősítés - 

Alapfok 
Összpontszám 60 - 80% 

 
Minősítés - 

Megfelelő 
Összpontszám 80 - 95% 

Minősítés - 

Kitűnő 
Összpontszám > 95% 

Az Európai Borutak Közös Minősítési Rendszere 2006. 

  

 Értékeljen egy tetszőlegesen kiválasztott borturisztikai szolgáltatót az európai 

minősítő szempontrendszer szerint! Használja a minősítő kritériumok 

mellékletben szereplő nyomtatványát! 

 Készítsen a helyszínen néhány a minősítést alátámasztó fotót! 
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Jó gyakorlat bemutatása 

„A borivást … nem kell megvetni, vagy tiltani, inkább ajánlani érdemes, 

sőt, mint erősítő szert és kitűnő kedélyjavítót az orvosoknak 

olykor egyenest – igaz csak mértékkel – rendelniök szükséges.” 
Komáromy János borász-orvos (1715) 

Gerencsér Gitta Szőlész-borász FOKSZ II. évfolyamos hallgató összeállítása (2018.) 

BOROZGASSUNK MÁSKÉPP, 

AVAGY VINOTERÁPIA A SZÉP BŐRÉRT 

B e v e z e t é s  
Gere Attila pincészete, a négycsillagos Crocus Gere Borhotel, valamint a Mandula 

étterem teljes egészében a Gere család tulajdonában van. A család hét generációra 

visszamenőleg foglalkozott szőlőtermesztéssel és borkészítéssel.  

Ma a pincészetnek 70 hektár kiváló adottságú területe van Villány legjobb fekvésű 

dűlőiben (Kopár, Konkoly, Csillagvölgy, Ördögárok). A szőlőterületek a hegyoldalban 

találhatóak, mészben gazdag lösz talajon, ahol helyenként a jellemző mészkő alapkőzet is 

felszínre kerül. Az ültetvények mind déli, dél-nyugati fekvésűek. A pincészet szigorú 

terméskorlátozással dolgozik, középmagas-kordon műveléssel, és csak minőségi, kézzel 

szüretelt és válogatott szőlőalapanyagot használ fel borai készítéséhez. A termesztett 

szőlőfajták: Portugieser, Kékfrankos, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Pinot Noir, Tempranillo.  

A pincészet már számos elismerést szerzett rangos hazai és külföldi megmérettetéseken, 

vakkóstolókon. Gere Attila pedig 1994-ben elnyerte „Az év bortermelője” címet.  

Villány központjában található a család tulajdonában lévő Crocus Gere Borhotel****, 

amely 30 szobával, a különleges gasztronómiai élményt nyújtó Mandula étteremmel, valamint 

borbárral és vinotékával várja a borturistákat. A szálloda wellness részlegében úszómedence, 

pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, jégkút található, különlegességként pedig szőlőre és borra épülő 

vinoterápiás masszázsokat és kozmetikai kezeléseket is kínálnak.  

A Crocus Vinoterápia a szőlő és bor alapanyagú kozmetikumok mellett saját receptúrák 

szerint készülő készítmények felhasználásával, különböző wellness és kozmetikai 

szolgáltatások (masszázsok, kozmetikai kezelések, aromafürdők) várják az ellazulni vágyó 

vendégeket. (Dlusztus Imre: Meglelé borát - A Pannon Borrégió borútikönyve (28- 31. oldal)) 

 
Gere Attila és családja 

(https://pinceszet.gere.hu/) 
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A Z  E G É S Z S É G E S  S Z Ő L Ő M A G   

2012 őszén jelent meg a hír, hogy Gere Attila Pincészete humán táplálék kiegészítő 

technológia-fejlesztési beruházást hajtott végre Villányban.  

A beruházás célja olyan különleges, organikus (bio) termesztésből származó, 

antioxidáns szőlőmag termékek előállítása, melyek – klinikai tesztek által igazoltan – 

nagymértékben hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, az esetleges betegségek hatékony 

kezeléséhez.  

A szőlőmag feldolgozás során kulcsfontosságú, nagy precizitást igénylő szárítási és 

mikro őrlési folyamatok során megszülető Gere-féle szőlőmag olaj és szőlőmag őrlemény a 

legmagasabb minőségű, prémium magyar termékek közé tartozik. (Dlusztus Imre: Meglelé borát - A 

Pannon Borrégió borútikönyve (30. oldal)) 
 

 
Őrölt szőlőmag  

(https://pinceszet.gere.hu) 
 

Egész szőlőmagok 

(https://pinceszet.gere.hu) 

 

 
Kész szőlőmag termékek 

(https://pinceszet.gere.hu) 

M I  L E S Z  A  M A G B Ó L ?  
Mi készülhet a szőlőmagból?  

1. szőlőmag őrlemény (szőlőmagliszt) 

2. szőlőmagolaj 

Amikor az őrlemény készül, akkor születik az olaj is. Az összegyűjtött magból 

kipréselik a nedvet, azaz az olajat, majd ezután őrlik meg. Mind az olajat és mind az őrleményt 

számtalan módon fel lehet használni, amitől javul az egészség és a bőr is szépül. Eddig úgy 

gondolták, hogy csak a vörösborban találhatóak meg az áldásos hatású polifenolok, 

köszönhetően a hosszú héjon történő áztatásnak. Azonban kiderült, hogy a szőlőmagban bújnak 

meg legnagyobb mennyiségben. A szőlőmag egészben, vagy csak egyszerűen szétrágva, nem 

tudja kifejteni jótékony hatását, ezért össze kell őrölni, mivel a benne rejlő hatóanyagok csak 

így kerülnek a felszínre.  

Gere Attila Pincészete csakis kékszőlőből állítja elő a szőlőmagolajat és a lisztet. A 

szüretkor kiszeparált szőlőszemeket kiválogatják a törkölyből, ezek eredetileg 50-60 százalék 

nedvességtartalommal rendelkeznek, ezt kell az optimális szintre, nagyjából 10 százalékra 

csökkentik szárítással, egy speciális berendezés segítségével, külön szedik a héját és a magot 

is. Ezután a magból mechanikus úton nyerik ki az olajat a magokból (ezt nevezik hidegen 

sajtolásnak), amiből a szőlőmagolaj lesz, a visszamaradt magot pedig megőrlik. Egy liter 

szőlőmag olajhoz 50 kg szőlőmag szükséges, másképpen számolva 500 kg szőlő. A magok 

olajtartalma 6 és 20 százalék között mozog. 

Az így keletkezett szőlőmagőrleményt használhatjuk étkezési célra naponta egy teás 

vagy egy evőkanállal hörpintsünk fel, vagy keverjük ételeinkhez: joghurtba, müzlibe, teába, de 

akár kenyér- vagy sütemény sütéskor is szórhatunk a tésztába belőle, ezenkívül külsőleg 

arcpakolásként is alkalmazhatjuk. A szőlőmagolajat többnyire krémekhez keverve 

használhatjuk, ugyanis masszázsolajként serkentő hatással van sejtjeinkre. Természetesen 
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süthetünk is vele, ugyanis törkölyös, enyhén fűszeres világa magával ragadó íz hatást adhat 

ételeinknek, a hőt is jól bírja, konfitációra is alkalmas. 

A szőlőmag felhasználása ezért is egyre népszerűbb, mert kívül és belül egyaránt 

használható. Külsőleg leginkább kozmetikai szerekben alkalmazzák, de használják így további 

feldolgozás nélkül a natúr szőlőmagolajat is. Természetesen a gasztronómia is felfedezte 

magának. A szőlőmag őrlemény pedig az egészséges táplálkozásban fontos.  

A Crocus Vinoterápia kezelései során felhasználásra kerülő kozmetikumok saját 

receptúra alapján, személyre szabottan készülnek részben a Gere Birtokról származó borból, 

szőlőből, szőlőmagolajból. (INTERNET 6; Eperjesi Imre: Házi borászkodás (178-179. oldal)) 

V I N O T E R Á P I A  
A vinoterápia szó első hallásra sokaknak talán inkább egy bizarr gyógyászati kezelést 

juttat az eszébe, ahol különböző sohasem látott műszerekkel kell farkasszemet nézniük. Pedig 

valójában egy pofonegyszerű dologról van szó. Azokban az országokban találták ki, ahol a 

borkultúrának több száz éves hagyománya van, és nem kell hozzá semmi más, mint ami eleve 

adott: szőlő és bor. Ezután már csak kísérletezni kellett, és elég hamar ki is derült, hogy bizony 

nem csak a mámorért érdemes bort készíteni. 

Bár a korai kezdetekről még nincsenek feljegyzések, úgy képzelik, hogy számos nagy 

felfedezéshez hasonlóan a vinoterápia őse is nagyjából úgy születhetett, hogy a kocsmáros 

Juliskát véletlenül leöntötték egy kancsó borral, és azt vette észre, hogy egész szép lett tőle a 

bőre. Ezután elkezdték otthon is próbálgatni az asszonyok, és szép lassan kitapasztalták, hogy 

melyik bor a legjobb erre a célra. Majd megint eltelt jó pár évtized, mára pedig ott tartunk, hogy 

a bor és a szőlő kozmetikai célú felhasználása külön szakterületté nőtte ki magát, ahol 

mindennek megvan a hogyanja és a miértje. 

„A vinoterápia a polifenolokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag szőlő, 

illetve a belőle nyert további produktumok külsőleg történő, szépítő alkalmazását jelenti. 

Bárkinek ajánlott, aki szereti kényeztetni a testét és a lelkét" – mondja Hajcsár Adrienn, a 

Crocus Gere értékesítési igazgatója. „A kezelések során az organikus szőlőskertből származó 

termés minden részét felhasználjuk. A szőlő héját, magját, olaját és természetesen a belőle 

készült bort is. Ezekhez a kezelésekhez bármelyik fajta kék szőlőt, és a belőle készült vörösbort 

alapul vehetjük. A kék szőlő nagyon gazdag polifenolokban, nagy mennyiségben tartalmaz 

például fiatalon tartó rezveratrolt is. Főként ez az anyag gondoskodik a bőrünk 

regeneráltságáról és feszességéről" – teszi hozzá. 

A szőlő és a bor Gere Andrea szerint valóságos energiabomba. „Fontos vitaminokat, A-, B1-, 

B2-, B6-, E- és C-vitaminokat, ezen kívül értékes ásványi anyagokat, nátriumot, káliumot, 

kalciumot, fluort, foszfort, vasat és magnéziumot tartalmaz. A szőlőmag és a belőle nyert olaj 

a természet egyik leghatásosabb antioxidánsa, amely semlegesíti az emberi szervezetre 

negatív hatást gyakorló szabad gyököket. A szőlőlevél pedig méregteleníti és feszesíti a bőrt" 

– sorolja a vinoterápia jótékony hatásait. (Rátz Tamara, Michalkó Gábor: Kreativitás és innováció a 

turizmusban (10. Egészségturizmus egy kicsit másképpen, avagy a vinoterápia néhány aspektusa (122-133. 

olda), INTERNET 2) 

H O G Y A N  H A T  B Ő R Ü N K R E  A  V I N O T E R Á P I A ?  
– véd a sejtek idő előtti öregedése ellen 

– hidratál 

– tonizál 

– gyümölcssavai halványítják a foltokat 

– cukor és extrakt-tartalma táplál 

– fokozza a hajszálerek aktivitását 
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A nyári napfénynek köszönhetően a szőlőszemben meglehetősen nagy mennyiségű 

tápanyag gyűlik össze. Magas a B- és C-vitamin, valamint ásványi anyag tartalma. A szőlő héja 

természetes sejtvédő anyagokat rejt magában, de találhatóak benne flavonoidok, antioxidáns 

vegyületek és polifenolok, melyek az immunerősítésben és az öregedési folyamatok 

lassításában játszanak szerepet. Ezen hatóanyagok együttesen eredményesen veszik fel a harcot 

az emberi szervezetet károsító szabad gyökök ellen. 

Külön említést érdemel a szőlő magjából sajtolt olaj, mely számos jó tulajdonsága miatt a 

kozmetika szinte minden területén bevethető. A szőlőmag olaja sűrűn folyó és aranyló színű, 

linolsav tartalma közel 70%. Mivel a linolsav jelentős szerepet játszik a bőr vízháztartásának 

szabályozásában, a szőlőmag olaj a legjobb hidratálók egyike. A szőlőmag olajban lévő 

ásványi anyagok (magnézium, kalcium, kálium) és nyomelemek (szelén, cink, vas, mangán) 

pedig energiával töltik fel a bőrt. Nem tévedés: antioxidáns és szabadgyök semlegesítő hatása 

18,4-szer erősebb, mint a C-vitaminé, és 50-szer erősebb, mint az E-vitaminé! (Rátz Tamara, 

Michalkó Gábor: Kreativitás és innováció a turizmusban (10. Egészségturizmus egy kicsit másképpen, avagy a 

vinoterápia néhány aspektusa (122-133. olda); INTERNET 4) 

L U X U S N A K  S Z Á M Í T  E ?  
Ezek után talán úgy tűnhet, a vinoterápia a megfizethetetlen luxuskezelések közé 

tartozik. Természetesen – ahogy a legtöbb speciális kozmetikai kezelés,– ez is többe kerül egy 

szimpla arctisztításnál, de az árak korántsem verdesik az eget. A Crocus Gere vendégei 

különböző bor- és szőlőalapú kezelések közül válogathatnak, az egyszerűbbek már 3990 

forinttól megrendelhetők. 

A vinoterápiás recepteket ráadásul nem is őrzik hét lakat alatt. A kezelések során használt 

termékek közül többet is meg lehet vásárolni a szállodában, és arra is kaptunk tippeket, hogy 

mit tegyünk, ha otthon szeretnénk kipróbálni valamelyik kezelést. „Otthoni használatra 

készíthetünk testradírt szőlőmagolajjal összekevert cukorral vagy sóval. A radírral gyengéden 

masszírozzuk át a bőrünket fürdés közben, amitől bársonyossá válik. A szőlőmagolajat 

egyébként testápoló helyett is használhatjuk, mert szépen feszesíti a bőrt" – tanácsolja Hajcsár 

Adrienn. Gere Andrea tanácsa pedig, hogy akár a vörösboros fürdőt is el lehet készíteni 

otthon, csak a fürdővíz hőfokára kell nagyon odafigyelni, mert a bor és a forró víz együtt 

különösen igénybe veheti a szervezetet, ami rosszulléthez vezethet. (INTERNET 4) 

K E R E S L E T   
Napjainkban már nem csak a gyógynövény- és reformélelmiszer-boltokban 

találkozhatunk a szőlőmag olajjal, illetve a szőlőmag őrleménnyel. Már szinte minden nagyobb 

élelmiszerbolt kínálatába bekerültek. Számos különböző termékkel lehet találkozni a boltok 

polcain, mint például: Villányi kékszőlőmag és -héj őrlemény, Villányi szőlőmag olaj 100%, 

Verjus (Zöldszőlő lé).  

https://www.nlcafe.hu/eletmod/20090901/vinoterapia_ujabb_titok_a_szep_borert_/
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Villányi kékszőlőmag és -héj 

őrlemény 

(https://pinceszet.gere.hu/szoloma

g/termekek/) 

 
Villányi szőlőmag olaj  

(https://pinceszet.gere.hu/szoloma

g/termekek/) 

 
Verjus (Zöldszőlő lé) 

(https://pinceszet.gere.hu/szoloma

g/termekek/) 

A Gere szőlőmag készítményekhez a vásárlók könnyen hozzájuthatnak a Szőlőmag 

Pont Hálózat -on keresztül. Ez egy folyamatosan bővülő országos hálózat, amelyen keresztül a 

Gere szőlőmag különlegességek az ország számos pontján prémium viszonteladó partnereknél 

elérhetők. 

A Kianty - Szőlő-bor kozmetikumok, melyeket a vinoterápiás kezelések során 

alkalmaznak közvetlenül a helyszínen, a CROCUS Gere Bor Hotel-ben megvásárolhatok, 

továbbá a Pincészet saját weboldalán (https://webaruhaz.gere.hu/) is megrendelhetők a 

kozmetikumok, beleértve a pincészet borait és szőlőmag termékeit is. (INTERNET 7) 

Vinoterápiás kezelést nyújtó illetve szőlőmag termékeket forgalmazó más 

pincészeteket: 

Vinoterápiás szolgáltatások: 

– Bock Hotel Ermitage **** - Villány 

– Zenit Hotel Balaton **** - Vonyarcvashegy 

– Batthyány Kastély**** - Zalacsány  

– Anna Grand Hotel**** Wine & Vital wellness - Balatonfüred 

– Andrássy Rezidencia Wine & Spa ***** - Tarcal  

– Hotel Historia**** & Historante - Veszprém  

Szőlőmag termékeket forgalmazó pincészetek:  

– Bock Pince - Villány 

– Posta Borház - Szekszárd 

– Fekete Borpince - Szekszárd 

– Sümegi és Fiai Pincészet - Baja 

– Cezar Pincészet - Nagyrada 

– Gyukli Pincészet - Balatonfüred  

– Dobosi Pincészet - Szentantalfa 

– Szászi Birtok - Hegymagas 

B O R F Ü R D Ő  
A borfürdőnek elsősorban a kiváló antioxidáns hatást aknázzák ki. Ugyan nem 

érzékeljük, de testünket folyamatosan oxidatív károsodás éri, ami az öregedést okozza. Ezt 

többnyire olyan mérgező anyagok vagy szabad gyökök okozzák, amik légszennyeződéssel, 

vegyi anyagokkal, túl sok alkoholfogyasztással vagy dohányzással, de előfordulhat, hogy 

étkezések során, például túl sok zsíros ételt fogyasztásakor kerülhetnek szervezetünkbe. Az 

emberi test saját védekező rendszerrel bír, vagyis speciális enzimeket állít elő, melyek megkötik 

és közömbösítik a szabad gyököket. Az antioxidánsok, mint például a vörösborban 

megtalálható polifenol, flavonoid ezeknek az enzimeknek a működését segítik, így amikor 

belemerülünk egy kellemes borfürdőbe bőrünk új életre kel, megfiatalodik. A boros kádban 

eltöltött 20-30 perc alatt fokozódik a bőr rugalmassága, simább, bársonyosabb, hidratáltabb 
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lesz, miközben még az öregedést is késleltethetjük, ha időről-időre rendszeresen használjuk. 
(INTERNET 5) 

 
Borfürdő 

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

 
Borfürdő  

 (https://villanyiborvidek.hu) 

S Z Ő L Ő M A G  P A K O L Á S  
A szőlőmag kivonatok, akár csak a borok, igen jó antioxidáns hatásúak, de mindemellett 

még hozzájárulnak ahhoz is, hogy megerősítsék a bőrben a kollagén rostokat, s ezzel 

visszaállítsák testünk rugalmasságát, növeljék bőrünk védekező képességét, s nem utolsó 

sorban elodázzák az öregedést, a ráncok kialakulását. A szőlőmag kivonatok jól ismert hatása 

még, hogy segítenek megőrizni az érfalak épségét és rugalmasságát, ezzel jótékonyan hatnak a 

vérkeringésre, és megelőzik a látványában csúnya és az egészségre is káros seprűvénák, 

értágulatok, visszerek kialakulását. Bőrtípustól függően az arc- és testpakolásoknál a porított 

szőlőmagot - ezt leginkább a zsíros bőrűeknél használják -, vagy a szőlőmagból kisajtolt 

szőlőolajt – száraz bőrtípusnál – keverik bele a pakoláshoz használt gazdag krémbe, amit 

általában fél óráig hagynak hatni. Igazi kényeztetős program és egymás hatását jótékonyan 

segítik, ha borfürdő után teszik fel a testre, az arcra a pakolást, így akár éveket tagadhatunk le 

a szalonból kijövet. (INTERNET 5) 

 
Szőlőmag pakolás 

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

 
Szőlőmag pakolás  

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

S Z Ő L Ő H É J  M A S S Z Á Z S  
A vinoterápiás kezelések sorából természetesen nem maradhat ki egy kényeztető 

masszázs sem. A vörös bor lelkét alkotó kék szőlő héjában található a legtöbb flavonoid, amit 

akár az örök fiatalság elixírjének is nevezhetnénk, így a belőle készült masszázs krémekkel és 

olajokkal átgyúrt test izmai miközben fellazulnak, megszabadul a méreganyagoktól is, feszessé, 

simává, üdévé és fiatalossá válik. A hatás fokozása végett persze sok esetben dúsítják, 

gazdagítják a masszázskrémeket a szőlőmag olajával, sőt létezik olyan kezelés is, ahol a porított 

szőlőhéjat szőlőmag olajjal keverik ki, ebbe az elegybe kis pamacsokat mártogatnak és ezekkel 

az akupunktúrás pontokat masszírozzák át. Egy-egy masszázskezelés az egész szervezetet 
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revitalizálja, serkenti az elasztin és a kollagén rostok működését, s mindössze egy órát kell 

szánnunk rá, hogy akár éveket fiatalodjunk. (INTERNET 5) 

 
Szőlőhéj masszázs 

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

 
Szőlőhéj masszázs 

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

C R O C U S  V I N O T E R Á P I A    
Nyitvatartási idő: Crocus Vinoterápia - Naponta - 9:00-18:00 

A kezelések igénybe vételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyre a wellness 

recepción nyílik lehetőség. 

 
Crocus Vinoterápia  

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

 
Crocus Vinoterápia  

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

 
Crocus Vinoterápia  

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

KIANTY ARCKEZELÉSEK 

KIANTY a spanyol Bruno Vassari Kozmetikai Cég szőlőmag-polifenolokra és E 

vitaminra épülő termékcsaládja. A hatóanyagok megkötik a szabadgyököket, a polifenolok 

stimulálják a sejtmegújulást, az E-vitamin pedig hidratáló tulajdonsággal bír. A KIANTY 

termékek fiatalítják, regenerálják és bársonyossá teszik a bőrt. 

 

– KIANTY regeneráló arckezelés (60 perc) 10.900 Ft 

– KIANTY regeneráló arckezelés mélytisztítással (90 perc) 14.900 Ft 

– KIANTY zöldbotox arckezelés (60 perc) 13.900 Ft 

– KIANTY zöldbotox arckezelés mélytisztítással (90 perc) 17.900 Ft 

– KIANTY „Double Mask Lift-ox” zöldbotox arckezelés (90 perc) 19.900 Ft 

– KIANTY „Double Mask Lift-ox” zöldbotox arckezelés mélytisztítással (120 perc) 

23.900 Ft 

– KIANTY Viniferin intenzív szemkörnyék kezelés (60 perc) 13.900 Ft 

– KIANTY Viniferin intenzív szemkörnyék kezelés mélytisztítással (90 perc)   17.900 

Ft 
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Gere szőlőmag termékek  

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

 

Kianty - Szőlő-bor kozmetikumok  

(https://crocus-hotel.gere.hu) 

 

CROCUS GERE ARCKEZELÉSEK  

– „Bársonyos napsugár” arc peeling szőlőmag őrleménnyel (30 perc) 6.990 Ft 

– „A főnix könnye” fiatalító kezelés arcmasszázzsal (40 perc) 7.990 Ft 

– „Varázslat” hidratáló gumipakolás arcmasszázzsal (40 perc) 7.990 Ft 

– „A föld kincsei” vitaminos krémpakolás arcmasszázzsal (45 perc) 7.990 Ft 

– „CROCUS Finesse” luxus arckezelés (90 perc) 14.990 Ft 

– „CROCUS Finesse” luxus arckezelés mélytisztítással (120 perc) 18.990 Ft  

CROCUS GERE ARCMASSZÁZSOK 

– „CSILLAGVÖLGY” arc- és dekoltázsmasszázs (20 perc) 3.990 Ft 

– „ÍRISZ” arc- és dekoltázsmasszázs (30 perc) 5.990 Ft 

– „FINESSE” arc-, dekoltázs- és fejmasszázs (30 perc) 5.990 Ft 

CROCUS KÉZ - ÉS LÁBÁPOLÁS 

– „Selymes érintés” paraffinos kézápolás (30 perc) 5.000 Ft 

– „Egész falut összejártam” vörösboros lábápolás (30 perc) 5.000 Ft 

CROCUS PEELINGEK 

– „Mint emberek a sót” hát peeling (30 perc) 5.990 Ft 

– „Fenséges puhaság” egésztest peeling szőlőmag őrleménnyel (30 perc) 6.990 Ft 

– Energetizáló kávébabos kakaóvaj egésztest peeling (30 perc) 6.990 Ft 

– Holt-tengeri sós bőrregeneráló egésztest peeling (30 perc) 6.990 Ft 

CROCUS PAKOLÁSOK 

– „Szőlő és rózsa” hát pakolás (30 perc) 5.990 Ft 

– „Szóló szőlő” regeneráló egésztest pakolás (40 perc) 7.990 Ft 

– Relaxáló, regeneráló csokoládés egésztest pakolás (40 perc) 7.990 Ft 

CROCUS MASSZÁZSOK 

Speciális Crocus-masszázsok: 

– „KONKOLY” talpmasszázs (20 perc) 3.990 Ft 

– „ÖRDÖGÁROK” talpmasszázs (40 perc) 5.990 Ft 

– „SOLUS” hátmasszázs (30 perc) 5.990 Ft 

– „KOPÁR CUVÉE” testmasszázs (40 perc) 7.990 Ft 
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– „ATTILA CUVÉE” egésztest masszázs (60 perc) 10.990 Ft 

Aromamasszázsok: 

– „Vitalitás” szőlőmag olajos hátmasszázs (20 perc) 3.990 Ft 

– „Kikerics” egész testmasszázs (60 perc) 10.990 Ft 

– „Zsendülés” masszázs tetőtől talpig (80 perc) 14.990 Ft 

Különleges masszázsok: 

– „Méhkirálynő” mézes masszázs (30 perc) 6.990 Ft 

– Hidratáló csokoládés-mézes masszázs (40 perc) 8.990 Ft 

Kényeztető testkezelések: 

– „Citruskert” testmasszázs (45 perc) 8.990 Ft 

– „Könnyű álomba ringat a lugas” egésztest masszázs (50 perc) 9.990 Ft 

– Lávaköves masszázs (60 perc) 14.990 Ft 

C R O C U S  F Ü R D Ő K   
Évezredek óta közismert, hogy a mérsékelt borfogyasztásnak az egészség megvédése 

érdekében jelentős szerepet tulajdonítanak. A vörösbor szépségápolásban történő 

felhasználásával is bizonyítottan fiatalító, szépítő, bőrfeszesítő eredményeket lehet elérni. A 

vörösborfürdő mindamellett, hogy szépíti és fiatalítja a bőrt, oldja a stresszt és nyugtató hatással 

is bír a testre és lélekre. A borfürdőhöz természetesen saját GERE boraikat használják fel.  

Az illóolajos forró aromafürdők testet-lelket erősítő, nyugtató, élénkítő, lazító hatását 

már a rómaiak is ismerték. Egy kád illóolajos fürdő felkészíti az izmokat és a lelket a 

masszázsra, de önmagában is felemelő érzést nyújt. 

A magas ásványi anyag tartalmú Holt-tengeri sós vízben való fürdés feltölti a 

szervezetet olyan ásványokkal, melyek létfontosságúak az immunrendszer erősítéséhez, 

valamint a bőr szépségének megtartásához is. 

– Regeneráló, frissítő vörösborfürdő (20 perc) 5.000 Ft/fő  

Gere Attila Pincészetének boraival 

Bekészítés: 1 pohár vörösbor    

– Romantika Aromafürdő (20 perc) 5.000 Ft/fő 

Bekészítés: 1 pohár pezsgő   

– Bőrtápláló aromafürdő tejjel és mézzel (20 perc) 5.000 Ft/fő 

Bekészítés: 1 csésze gyógytea   

– Stressz oldó aromafürdő (20 perc) 5.000 Ft/fő 

Bekészítés: 1 csésze gyógytea  

– Holt-tengeri sós méregtelenítő aromafürdő (20 perc)  5.000 Ft/fő 

Bekészítés: 1 pohár vörösbor 

C R O C U S  K É N Y E Z T E T Ő  P R O G R A M O K 

– GERE-SZŐLŐKÚRA ARCRA:  

Regeneráló, frissítő vörösborfürdő 1 pohár Kopár Cuvée-vel kísérve (20 perc) 

„Bársonyos napsugár” arc peeling szőlőmag őrleménnyel (30 perc) 

„Finesse” arc- és fejmasszázs (30 perc) 

Kúra ára: 14.000 Ft 

– GERE-SZŐLŐKÚRA TESTRE:  

Regeneráló, frissítő vörösborfürdő 1 pohár Kopár Cuvée-vel kísérve (20 perc) 

„Fenséges puhaság” test peeling szőlőmag őrleménnyel (30 perc) 

„Kopár Cuvée” testmasszázs  (40 perc) 

„Szóló szőlő” regeneráló egésztest pakolás (40 perc) 

Kúra ára: 23.000 Ft 

– HOLT-TENGERI SÓS KÚRA: 
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Holt-tengeri sós méregtelenítő aromafürdő (20 perc) 

Holt-tengeri sós bőrregeneráló egésztest peeling (30 perc) 

Kúra ára: 11.000 Ft 

– CSOKOLÁDÉS KÚRA: 

Energetizáló kávébabos kakaóvaj peeling (30 perc) 

Hidratáló csokoládés-mézes masszázs (40 perc) 

Relaxáló, regeneráló csokoládés egésztest pakolás (40 perc) 

Kúra ára: 20.000 Ft 
(Crovus Vinoterapia - Wellnes tajekoztato; INTERNET 1) 

B E F E J E Z É S  
A magyar bor elismert és népszerű. Országunkban a borkészítésnek régi hagyománya 

van, mind minőségileg, mennyiségileg és sokszínűség, kínálat-választék szempontjából is. 

Éppen ezért rendkívül fontos, hogy folyamatosan új szolgáltatások és termékek jelenjenek meg 

a borászattal és az arra épülő kiegészítő termeléssel, szolgáltatási területekkel kapcsolatban. 

Az egészséges életmódra való törekvés ma már egyre gyarapodó vásárlói tömeget jelent 

a piac számára. A borkészítés és szőlőfeldolgozás során keletkező melléktermékekkel a 

vonatkozó jogszabályok ereje okán a gazdáknak „kezdeniük kell valamit”. Ma már egyre 

többen ismerik fel, hogy az egyes melléktermékek – például a szőlőmag – jelentős üzleti 

potenciállal rendelkeznek. Ebből fakadóan egyre több gyártó igyekszik szelethez jutni a piaci 

tortából. A szőlőmag minőségi, kereskedelmi forgalmat célzó feldolgozása meglehetősen 

tőkeigényes vállalkozás. Viszont a piacon, a végtermék iránt megmutatkozó kereslet biztos 

megtérüléssel kecsegtet. 

Ezzel szemben, a hazai wellness szolgáltatók körében a vinoterápiás szolgáltatás még 

kiforratlan. Vagy a megfelelő marketing háttér, vagy a képzett szakembergárda hiányzik. A 

vendégek ismeretei a borwellness-szel kapcsolatban sokszor hiányosak, vagy egyáltalán nem 

ismerik azt.  

F O R R Á S O K  
Dlusztus Imre: Meglelé borát - A Pannon Borrégió borútikönyve (30. oldal) 

Eperjesi Imre: Házi borászkodás (178-179. oldal) 

Rátz Tamara, Michalkó Gábor: Kreativitás és innováció a turizmusban (10. Egészségturizmus 

egy kicsit másképpen, avagy a vinoterápia néhány aspektusa (122-133. oldal) 

Crovus Vinoterapia - Wellnes tajekoztato: CROCUS-VINOTERAPIA-magyar-nyelvű-honlapra.doc 

 

INTERNET 1: https://crocus-hotel.gere.hu/wellness-spa 

INTERNET 2: https://pinceszet.gere.hu/szolomag/csodalatos-szolomag/ 

INTERNET 3: http://vjm.hu/szolo-bor-es-wellness/ 

INTERNET 4: https://www.nlcafe.hu/eletmod/20090901/vinoterapia_ujabb_titok_a_szep_borert_/ 

INTERNET 5: https://www.utisugo.hu/wellness/szepsegapolas/szolo-es-bor-a-wellnessben-

88388.html7 

INTERNET 6: https://vinoport.hu/eleterzes/mi-lesz-a-magbol/1069 

INTERNET 7: https://pinceszet.gere.hu/szolomag/szolomag-pont-halozat/ 
  

https://crocus-hotel.gere.hu/wellness-spa
https://pinceszet.gere.hu/szolomag/csodalatos-szolomag/
http://vjm.hu/szolo-bor-es-wellness/
https://www.utisugo.hu/wellness/szepsegapolas/szolo-es-bor-a-wellnessben-88388.html7
https://www.utisugo.hu/wellness/szepsegapolas/szolo-es-bor-a-wellnessben-88388.html7
https://vinoport.hu/eleterzes/mi-lesz-a-magbol/1069
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A félévzáró házi dolgozat követelménye 

„Eljött a szüret. Itt van.” 

Kányádi Sándor 

SZINTETIZÁLÓ HÁZI DOLGOZAT 

A házi dolgozat előírások szerinti, megfelelő színvonalon, határidőre történő 

elkészítése minden hallgató számára kötelező, feltétele a félév teljesítésének, a félévi 

beszámoló, a félévközi gyakorlati feladatok eredményével együtt adja a félévi jegyet! 

A határidőn túl beadott, illetve a szakon elvárt követelményszintet nem teljesítő munkák 

nem elfogadhatóak. A témák kutatásokat igénylőek. Saját vélemény hozzáfűzése azonban 

kötelező (az előírt terjedelmen belül). 

Téma: 
Rövid esettanulmány elkészítése – olvasmányok, híradások, saját tapasztalat alapján – 

bármilyen szabadon választott  borturisztikai téma, lehetőleg jó gyakorlat bemutatása. 

A munkában konkrét pincészettel, szolgáltatóval, termékkel kapcsolatos témát dolgozzanak fel, 

ne általánosságokat! 

Lehet ez pl. egy pincészet borturisztikai szolgáltatásának bemutatása (infrastruktúra, kínálat, 

stb.), térjenek ki arra is, ez hogyan alakult ki, hogyan jött létre, hogyan „építkezett” a 

vállalkozás, milyen a vendégkör, a gyakoriság, stb.  

Bemutathatnak akár egy terméket, egy szolgáltatáscsoportot, vagy akár kidolgozhatják egy 

adott vállalkozás borturisztikai tervét (egyszerű megvalósíthatósági tanulmánnyal). 

Lehet egy nem konkrétan pincészethez kapcsolódó szolgáltatás(csomag) is: pl. múzeum, 

szálláshely, vendéglátóegység, borút, stb., ami egyértelműen a térség borturisztikájának bázisa 

(lehet). Itt viszont mindenképpen kellenek forgalmi adatok – honnan, milyen célból, mennyi 

időt tölt ott a turista, egyénileg, csoportosan, hogyan lehet bekapcsolni a szolgáltatókat, stb. 

Bemutathatnak egy pincészet egyedi termékét/termékcsomagját is, a közeljövőben 

megvalósuló beruházását, stb. Pl. egy borturisztikai közösségi program értékelése, de akár egy 

borvacsora elemzése is elfogadott. (Engedjék szabadjára a képzeletüket!) 

Két azonos téma NEM lehet, de lehet ugyanaz a pincészet, csak MÁS megközelítésben! 

Egyeztessenek egymás között! 

Terjedelem: min. 10.000 max. 15.000 karakter szóköz nélkül (indokolt esetben ettől 

eltérhetnek!). Egy kisebb terjedelmű munka is lehet értékesebb egy hosszabb dolgozatnál! A 

tartalom a meghatározó az értékelésnél! 

A munka felépítése: 
 Borítólap 

 Bevezetés – A választott téma ismertetése, a választás indoka. 

 A téma konkrét bemutatása – egyedi jellemzők hangsúlyozása, némi szakirodalmi 

megerősítéssel. Csak néhány ötlet (természetesen a témaválasztás határozza meg, mire 

kell kitérniük!): Földrajzi elhelyezkedés, tevékenység kezdete, nyitva tartás, árfekvés, 

honlap, információs anyagok, tagság valamilyen szakmai szervezetben, útjelző táblák, 

kulturális, borhoz és ételhez kapcsolódó tevékenységek szervezése, szervezett túrák, 

oktatási célú előadások, berendezések, eszközök, tisztaság, férőhelyek száma/terület 

nagysága, alkalmazottak felkészültsége, megjelenése, forgalom nagysága. Megvalósul-

e a turisták elégedettségének mérése (pl. vendégkönyv)? Az építmények illeszkednek-e 

a táji és épített környezethez és a térség kultúrájának hangulatához? WC-k, kapcsolódó 

szolgáltatások (pl. helyi termékek, házhoz szállítás, biciklikölcsönzés, józan sofőr 

szolgálat, stb. termékek, szolgáltatások ismertetése, használatuk módja, stb.)  
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 Megállapítások, következtetések, javaslatok – saját vélemény, esetleg szakemberek, 

szakirodalmi vélemény kritikai elemzése (vagy mindkettő) 

 Irodalomjegyzék  

 Mellékletek (ha vannak) 

Formai elemek: 

 Sorkizárt 

 Térköz: előtte 0 pt, utána 0 pt 

 Betűnagyság és típus: 12, Times New Roman, 

 Margó: 2,5 cm; 

 Oldalszámozás: arab számokkal történik. Az oldalszámok a lap alján középre 

kerüljenek. 

 Bekezdések: Az egyes bekezdéseket tabulátorbehúzással (1,25 cm) kérjük elválasztani. 

A cím vagy illusztráció (ábra, táblázat) utáni első sort kérjük nem behúzni. Az egyes 

bekezdéseket nem kell üres sorral elválasztani. 

 Kiemelés: dőlt szedés 

 Fejezetcímek: félkövér szedés 

Maximálisan 3 fokozatú címrendszer (fejezetcím, elsőrendű alcím, másodrendű alcím) 

használható, ezek számozását a szerzőnek kell elvégeznie. A szöveg természetesen 

részletesebben is tagolható, de vigyázzunk, nehogy széttöredezzen, mert ez zavarja a 

gondolatmenet figyelemmel kísérését. Az egyes fejezetek tagoltsága - a téma kifejtésének 

mélységétől függően - természetesen eltérhet egymástól. 

 Idézőjel használata: szükség szerint, de forrás helyének megjelölésével. 

Hivatkozások 

Be kell tartani az idézés és a hivatkozás formai szabályait: 

a) Ha egy gondolatot nem szó szerint idézünk, hanem csak utalunk rá, akkor is hivatkozni kell 

a forrásra a mondatban, vagy a bekezdés végén. A szövegben a hivatkozás formája. 

Minta: 

 Szerző vezetékneve, kiadási év: (Nagy L. 2008) 

 Társszerzők vezetékneve, kiadási év, nevek közé nagykötőjel és szóköz kerül: (Nagy L. 

– Szabó A. 2008) 

 Ha a hivatkozott munkának háromnál több szerzője van, csak az elsőnek a neve 

szerepeljen: vezetékneve, kiadási év: (Nagy L. et al. 2008) 

 Ha a hivatkozott mű kiadási ideje ismeretlen: (Nagy L. é.n.) 

 Szóbeli közlésre hivatkozás: (Nagy László szóbeli közlés 2008) 

 Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes – időrendbe és nem ábécé-sorrendbe 

rendezett – tételeket vessző választja el (Kiss T. 2004, Nagy L. 2008) 

b) Idézeteket idézőjelek közé téve, hivatkozással ellátva (az idézet pontos helyét megadva 

oldalszámmal) kell közölni. 

Minta: 

 Idézet: „ … ” (Nagy L. 2008 p. 19.) 

c) Hosszabb idézeteket a főszövegtől elkülönítve (pl. kisebb betűkkel szedve, szűkebb 

margóval) kell közölni, vagy a mellékletben kell elhelyezni hivatkozás megjelölésével. 

d) A szövegben végjegyzetet ne, csak lábjegyzetet alkalmazzanak. Lábjegyzetben magyarázzák 

meg a szövegben használt idegen szavakat, szakkifejezéseket, itt oldják fel a nemzetközi 

szervezetek rövidítését. 

Illusztráció 

a) Az illusztrációk (táblázatok; ábrák: diagramok, képek, fotók, térképek) alátámasztják a 

dolgozat mondanivalóját. Amennyiben az általuk közvetített információ a dolgozat lényegi, 

szerves része, akkor a szövegben kell elhelyezni, méghozzá közel a kettőt egymáshoz (lehetőleg 
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egy oldalra). A szövegben feltétlenül szerepeljen rájuk való utalás, hivatkozás (pl.: 4. ábra, 2. 

táblázat). Egy mondattal utalhatunk is arra, hogy az ábra, táblázat, stb. adatai 

tanulmányozandók. Érdemes saját fényképfelvétellel vagy saját készítésű ábrával illusztrálni a 

mondanivalót. Saját kép, fotó csak korlátozott mennyiségben és magyarázó szöveggel kísérve 

kerülhet a fő fejezetekbe. A témához tartozó ábrákat, és táblázatokat a források pontos 

megjelölésével kell elhelyezni. 

b) Ha a kapcsolat kevésbé közvetlen, akkor a Mellékletbe kerülnek az ábrák, táblázatok. A 

szövegben feltétlenül szerepeljen utalás, hivatkozás a kapcsolódó mellékletre (pl.: 10. 

melléklet). A dolgozathoz tartozó mellékleteket a források pontos megjelölésével kell 

elhelyezni. Csak a „díszítés” kedvéért nem célszerű mellékleteket alkalmazni, ez nem emeli a 

dolgozat színvonalát. 

d) Illusztráció formai elemei 

Képek: Indokolt esetben, indokolt méretben, címmel, hivatkozással a forrásra. (Túl nagy kép 

inkább a terjedelmen túl a szöveg végére kerüljön!) 

Táblázatok, ábrák, diagramok: az előírt terjedelmen túl is elhelyezhető a szöveg végére, ha 

az olvashatóság miatt nagyobb méret indokolt (cím, forrás!). 

A mértékegységek jelölése címben vagy az ábrában, táblázatban szerepeljenek. 

Ábrának nevezzük a diagramot, a képet, a fotót, a térképet. 

Ábrákat nem célszerű egymás mellé elhelyezni 

Ábra címe: az ábra alatt, középre igazítva, forrás zárójelben a cím után, például: 

Minta: 

1. ábra. A tanyai lakónépesség alakulása Magyarországon (Beluszky 2003) 

2. ábra. Jászszentlászló község térképe 

[http://www.terkepcentrum.hu/index.asp?go=map&mid=3&tid=8378] 

Táblázat címe: a táblázat felett, középre igazítva; forrás a táblázat alatt zárójel nélkül, például: 

Minta: 

1. táblázat. Duna Wellness Hotel versenytársai Baján (saját szerk.) 

Forrás: Bajai Tourinform Iroda 

Irodalomjegyzék/Felhasznált irodalom: kötelező megjelölni, honnan gyűjtötte az anyagokat 

a munkához, ha forrásokat használt (a szöveg végére fűzni). 

Az irodalomjegyzékben a dolgozat megírásakor felhasznált, a szakdolgozatban hivatkozott 

minden mű bibliográfiai adatának szerepelnie kell. 

Minta: 

1. Hajdu I. (szerk.) (2004): Bormarketing. Mezőgazda, Budapest, 167 p. 

2. Zombai N. – Székely G. (1995): Borfogyasztói ismeretetek és a borfogyasztó társadalmi 

megítélése. Gazdálkodás 21 (5) pp. 66-70. 

3. Borászat története. http://www.boraszat.hu/kodex.html, [2000. 10. 30.] 

 

Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó napját megelőző vasárnap 24.00 óra. 

Beadás módja: elektronikusan az angler@kpvk.pte.hu e-mailre. 

Az üzenet tárgy: hallgató_neve_VendfogHD 

Fájlnév: hallgató_teljes_neve_VendfogHD 

 

A házi dolgozattal kapcsolatos további kérdéseikkel kereshetnek személyesen előzetesen mail-

en egyeztetett időpontokban állok rendelkezésükre. Egyszerűbb kérdéseket mail-en is meg 

tudunk beszélni. 

 

Jó munkát kívánok!  

https://srv-mail.igyfk.pte.hu/owa/redir.aspx?C=d5aa634917ac45afa0586b68f886f3e0&URL=mailto%3aangler%40kpvk.pte.hu
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Ellenőrző kérdések 

„Amikor elfog a kétely, jól jön az ellenőrzés.” 

Simun Vrocsek  

  

 Milyen előnyökkel jár a fogyasztónak, illetve a borásznak/pincészetnek, ha 

vendéget fogad? 

 Milyen előnyökkel jár a térségnek/településnek, ha a terület borászatai vendégeket 

fogadnak? 

 Ismertesse a vendéglátó rendezvények fajtáit! 

 Mi a borkóstolók célja? Milyen fajtáit ismeri a borkóstolóknak? 

 Melyek a borkóstoló szervezésének lépései az előkészítés szakaszában? 

 A borkóstoló szervezésének lépései a lebonyolítás szakaszában? 

 A borkóstoló szervezésének lépései a rendezvény után? 

 Milyen személyi feltételek szükségesek a vendégfogadáshoz (vendéglátó 

tevékenység)? 

 Milyen személyi feltételek szükségesek a vendégfogadáshoz (szálláshely-nyújtás 

tevékenység)? 

 Milyen tárgyi feltételek szükségesek a vendégfogadáshoz (vendéglátó 

tevékenység)? 

 Milyen tárgyi feltételek szükségesek a vendégfogadáshoz (szálláshely-nyújtás 

tevékenység)? 

 Milyen szempontokat vesz figyelembe a borsor összeállításánál? 

 Milyen szempontokat vesz figyelembe a borkorcsolyák, ételek, menü 

összeállításánál? 

 Mutassa be a magyar gasztronómia jellemzőit! 

 Ismertessen néhány tájjellegű ételt! Milyen borokkal kínálná azokat? 

 Mutassa be a felszolgálással kapcsolatos alapvető tudnivalókat, hangsúlyosan a 

borok felszolgálásával kapcsolatos ismereteket! 

 Mutassa be a pincészetek által leggyakrabban létrehozandó szállástípusokat és 

szolgáltatásaikat! 

 Milyen tennivalói vannak az elszállásolással, vendégfogadással, vendégekkel való 

kapcsolattartással összefüggésben? 

 Milyen tennivalói vannak a szállásmegrendelések nyilvántartásával, érkeztetéssel, 

elutaztatással kapcsolatosan? 

 Milyen további programlehetőségeket vehet igénybe a vendég a borosgazdánál, 

illetve a borvidéken? 

 Mik az ajánlatok készítésének legfontosabb tartalmi követelményei? 

 Milyen szempontokat kell figyelembe venni az árak kalkulálásánál? 

 Mi a célja a szolgáltatások minősítésének? 

 Mik a szállásnyújtás és az étkezés biztosításának feltételei egy borosgazdánál? 

 Ismertesse egy tradicionális borvacsora ételsorát! Mutassa be az előkészítés és a 

lebonyolítás legfontosabb fázisait! 

 Milyen szolgáltatásokat kínálna egy tetszőlegesen kiválasztott borvidék szálló 

vendégeinek? 
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Mellékletek 

 

1. melléklet:  

BORÚTI KARTA 
a minőségi borturizmus biztosításáért 

 
 

Preambulum 
 
  

A jelen dokumentumot aláíró borút elnökök 
megfontolva, hogy a turisták egyre növekvő mértékben igénylik, hogy a turizmus 
tematikus formáival létrehozott új élményekben legyen részük, és hogy ebből adódóan a 
borturizmus iránt folyamatosan növekvő érdeklődés tapasztalható; 
felismerve, hogy a borturizmus fejlesztésével foglalkozó szervezeteknek biztosítaniuk kell 
a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a borvidékre érkező vendégek elvárásaiknak 
megfelelő élményekkel gazdagodjanak; és hogy ennek legfontosabb feltétele az általuk 
igénybe vett borturisztikai szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása; 
felismerve annak előnyét, hogy egy egységes szabályozás alkalmazása esetén megbízható, 
azonos szolgáltatási színvonalat garantáló borúti szolgáltatások hálózatának kialakítására 
nyílik mód; 
megfontolva, hogy az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (l’Assemblée des Régions 
Européennes Viticoles - AREV) Borturisztikai Bizottsága 2003. április 11.-én tartott 
Veronai ülésén kinyilatkoztatta, hogy fontosnak ítéli az AREV által kidolgozott kartához 
illeszkedő, az adott térség sajátosságait figyelembe vevő helyi borturisztikai karta 
kidolgozását, mely a bortermelő régiók számára útmutatást  nyújt a borturizmus minőségi 
fejlesztéséhez;  
emlékeztetve arra, hogy a 2006. október 4-én Siófokon öt magyar, négy olasz és egy 
spanyol borút, valamint 2007. április 26-án Hercegszőlősön (Knezevi Vinogradi, 
Horvátország) három horvát borút írta alá a jelen karta alapelveit lefektető a VinTour 
elnevezésű, Interreg IIIC programból finanszírozott projekt keretében kidolgozott 
borturisztikai kartát, amelynek jelen karta új lendületet kíván adni, kiszélesítve az 
együttműködést további borutakra is 
az alábbiakban állapodnak meg:  
Jelen borúti karta célja az Európa borvidékein működő borutak kötelezettség-vállalása a 
borúti szolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítása érdekében, a borúti 
szolgáltatók minősítése révén, a turisták igényeinek szem előtt tartásával.  

I. Fejezet 
A borturizmus meghatározása 

1. A Felek a borturizmus fogalma alatt az alábbi meghatározást értik:  
A borturizmus a turizmus olyan speciális ága, mely a borhoz, mint vezérmotívumhoz 
kapcsoltan egy adott borvidék szőlőtermesztésének és borászatának eredményeit mutatja 
be, mellette a térség történelmi, kulturális és gasztronómiai jellegzetességeit is 
prezentálja. A borturizmus által a vendégek közvetlen, személyes kapcsolatba kerülnek a 
vendéglátókkal, ezáltal személyre szabott szolgáltatásokat kaphatnak, különleges 
tapasztalatokat gyűjthetnek. A borturizmus tehát a helyi hagyományokat, kultúrát óvja és 
őrzi, fokozottan védi a tájat és a természeti értékeket. Gasztronómiai érdeklődésen 
alapszik, ám szükségszerű velejárója a termelés (üzem- és ültetvénylátogatás), a 
feldolgozás (pincék látogatása), a táj, az épített környezet, a hagyományok, a művészetek 
és a kulturális események iránti érdeklődés is.  

2. A borturizmus növekvő népszerűségének legfőbb oka, hogy a borkultúrán keresztül a 
vendégek kapcsolatba kerülhetnek egy térség sajátos vonásaival, hagyományaival, 
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életmódjával, művészetével. Ez indokolja, hogy az adott terület érdekében a térségi 
szereplők életben tartsák a helyi borokat, ételeket, társadalmi és kulturális kapcsolatokat, 
hagyományokat, és a térség sajátos légkörét meghatározó egyéb elemeket és azt minél 
magasabb minőségben, mint „élmény” termékcsomagot értékesítsék a turizmus piacán.  

3. A Felek úgy ítélik meg, hogy az említett trendeket kihasználva a borvidékek a fenntartható 
gazdasági fejlődés meghatározó tényezőivé válhatnak Európa számos vidékén. A 
borturizmus a térségre jelentős gazdaságélénkítő hatást gyakorol: befolyásolja a 
fogyasztást, magas élőmunka-igénye miatt jelentős szerepet kap a 
munkahelyteremtésben, beruházás-élénkítő, térségfejlesztő, pozitív településkép 
kialakító hatást fejt ki, és ezekből adódóan lakosságmegtartó szereppel bír. Emellett 
kulturális szempontból gyarapítja a turisták ismereteit, segíti a honismeret fejlesztését, 
elősegíti a kulturált borfogyasztás népszerűsítését és hozzájárul a térség 
polgárosodásához.  

4. A Felek egyetértenek abban, hogy a fenti hatások kifejtése érdekében a borutak feladata 
felfedezni és továbbfejleszteni az általuk képviselt borvidékek egyedi jellegét. A borút 
népszerűsítése érdekében közösségi marketing munkával és közösség fejlesztő 
programokkal magas minőségű borturisztikai szolgáltatók hálózatát kell létrehozni.  

 
II. Fejezet 

A borút fogalma és céljai 

5. A Felek a borút fogalma alatt az alábbi meghatározást értik:  
A borút olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, 
szervezett egységben működik, piacra jutását közösségi marketing segíti, szolgáltatásai 
minősítettek és garantáltan megfelelnek a nemzetközi turisztikai elvárásoknak is.   A borút 
vidékfejlesztési szempontból, kizárólag borvidéken illetve annak közvetlen 
környezetében, helyi jellegzetességű programmá szervezett, - a jellemző termelési, 
kulturális, építészeti értékekre és hagyományokra épülő; a vállalkozók, önkormányzatok, 
civil szervezet és a lakosság által - helyi összefogással kialakított borúti szolgáltatások 
összessége.  
A Kartát aláíró Felek egyetértenek abban, hogy az európai borutak célja az érintett 
borvidéken a borút megformálása, a borkultúra fejlesztése; a minőségi bortermelés 
előmozdítása és a helyi minőségi borok piacának kiszélesítése; a rendelkezésre álló 
borturisztikai kínálat fenntartható fejlesztése;  

6. A borutakkal szemben a fenti célok elérése érdekében a Felek az alábbi minimális 
elvárásokat támasztják: 
- Borút csak borvidéken alakulhat; 
- A borvidék települései által létrehozott borút, mint térség, legyen alkalmas a vidéki 

életmód bemutatására. Fenntartható turizmusfejlesztési céljai között fő helyen 
szerepeljen a borkultúra, kulturális és épített örökség védelme;  

- A borút működésével törekedjen a vidéki tájjelleg, a szőlős kultúrtáj megőrzésére és a 
természetes élőhelyek védelmére; 

- A borúti szolgáltatók kínálatában csak forgalomba-hozatali engedéllyel rendelkező 
borok, termékek szerepeljenek;  

- A szolgáltatókat a borút vegye nyilvántartásba, szervezze meg minősítésüket, 
ellenőrizze az abban foglalt követelményeket, és elérhetőségi adataikat tegye 
hozzáférhetővé a turisták számára; 

- Közösségi marketing tevékenysége során a borút emelje ki és védje a térség helyi 
sajátosságait. 

- A borút saját működésének és a minősítési rendszernek a fenntartása érdekében 
végezzen forráskoordinációt, és szervezze meg a szükséges térségi 
együttműködéseket. 

III. Fejezet 
A borúti szolgáltatások minőségének szabályozása 
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A Kartát aláíró Felek egyetértenek a borúti szolgáltatások minőségének szabályozására 
vonatkozó alábbi pontok tekintetében:  

7. A borturizmus térségre gyakorolt pozitív gazdasági, kulturális és társadalmi hatásainak 
kiaknázása érdekében a borutaknak biztosítaniuk kell a feltételeket a vendégforgalom 
megfelelő alakulásához. Ennek eszközeként a fogyasztók igényeit messzemenően 
figyelembe vevő szabályozást szükséges bevezetniük, amely előírja a borúti szolgáltatások 
minőségére vonatkozó követelményeket. 

8. A szabályozást egy egységes minősítési rendszer életbe léptetésével kell megvalósítani, 
amely a fogyasztók számára lehetővé teszi, hogy felismerjék és összehasonlítsák a borutak 
egyes kínálati elemeit. A minősítési rendszer garanciát jelent arra vonatkozóan, hogy a 
fogyasztó elvárásainak megfelelő színvonalú szolgáltatásban részesül. 

9. A minősítés bevezetése jól szolgálja a borutak azon céljait, hogy védjék, kiemeljék és 
népszerűsítsék a helyi sajátosságokat, hagyományokat, jellegzetes termékeket.  

10. A szolgáltatások egységes, jó minősége jelenti az alapját az invitatív, informatív 
propagandának, a hiteles marketingnek, és egységes promóciót tesz lehetővé a hazai és 
nemzetközi piacon egyaránt. 

11. A SZOLGÁLTATÓK MINŐSÍTÉSE FOLYAMATOSAN ÖSZTÖNZI A VÁLLALKOZÓKAT A MINŐSÉGI 

FEJLESZTÉSRE, EZÁLTAL HOSSZABB TÁVON ELŐSEGÍTI AZ EURÓPAI TURISZTIKAI NORMÁKHOZ VALÓ 

FELZÁRKÓZÁST. 

12. A minősítési rendszer egyúttal biztosítja a szolgáltatások folyamatos monitoringját, a 
fogyasztói elvárások érvényesítését.  

13. Mivel a turisztikai célpont kiválasztásának meghatározó tényezője a természeti és épített 
környezet jellege és állapota, ezért a minősítési szempontrendszernek különös hangsúlyt 
kell fektetnie a környezet védelmére és a turizmus fenntartható formáinak előtérbe 
helyezésére.  

14. Mivel a borút idegenforgalmi kínálatának gerincét természetszerűen a bor, annak előállító, 
bemutató, kóstoló és eladóhelyei jelentik; ehhez azonban szorosan kapcsolódnak a 
különféle ellátást, szállást, és programot nyújtó szolgáltatások, így a borúti minősítés az 
alábbi szolgáltatásokra kell, hogy kiterjedjen: 

 
1. Borászatok és pincészetek 
2. Helyi élelmiszertermékek előállítói 
3. Éttermek, étkezési lehetőségek 
4. Szálláshelyek 
5. Bort és helyi terméket árusító üzletek 
6. Turisztikai irodák 
7. Kézműves vállalkozások 
8. Múzeumok 

 
Annak eldöntése, hogy egy adott szolgáltatás szerepelhet-e a borúti kínálatban a borút 
vezetőségének döntési jogköréhez tartozik. A kialakult gyakorlat szerint a szőlő és 
borkultúrához, a tájegység hagyományos mesterségeihez kötődő, annak kulturális 
értékeit, hagyományait (szokások, életmód) bemutató kínálat feltétel nélkül borúti 
szolgáltatásnak minősül. 

15. A minősítés lebonyolítására a borutaknak Minősítő Bizottságot kell felállítaniuk. A 
bizottságban javasolt, hogy az alábbi szakterületek képviselői kapjanak helyet: 
kereskedelem, vendéglátás, fogyasztóvédelem, borminősítés, közegészségügy, 
mezőgazdaság, idegenforgalom, falusi turizmus, építészet. Speciális feladat esetén külön 
szakember felkérése szükséges. A minősítések végrehajtására a bizottság saját tagjaiból 
operatív feladatokkal megbízott minősítő csoportot hívhat életre. 

16. Szolgáltatásaik minősítését kizárólag a borút – szükséges hatósági engedélyekkel 
rendelkező – tagdíjfizető szolgáltatói kérhetik előzetes jelentkezés alapján. 
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17. A borutak minősítő bizottsága előre meghatározott és bejelentett időpontban minősít. Az 
eljárás során a borúti minősítő bizottságok a helyszínen végzik el az adott szolgáltató 
értékelését: megvizsgálják az alapkövetelmények teljesülését, majd a minősítési 
szempontok alapján pontozzák a felkészültséget 

18. A minősítés odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a borút vezetése dönt, majd 
megállapodást köt a vállalkozóval. Minősített szolgáltatóit minősítési bizonyítvány és 
kültéri védjegytábla adományozásával ismeri el. 

19. A minőségi bizonyítvány kölcsönös kötelezettségvállalást jelent a vállalkozó és a borút 
között. Előző vállalja a minőségi követelmények betartását, utóbbi ennek fejében 
szolgáltatási előnyöket biztosít a promóció, a képzés, a tapasztalatcsere és az 
információszolgáltatás terén. 

20. A minősítés során alkalmazandó követelményrendszer és a minősítéshez szükséges 
további segédletek a www.vintour.hu honlapon érhetők el.  

 
IV. Fejezet 

A kötelezettségek megvalósítása 

21. A Kartát aláíró európai borutak elnökei elkötelezik magunkat, hogy ezt a Kartát tekintik 
közös értékeink cselekvéssé formálása alapjának, és borútjukon életbe léptetik az 
egységes minősítési rendszert, amely egységes követelményeket támaszt a borutakkal 
szemben a minőségi borturizmus megerősítése érdekében. 

22. Karta azon a napon lép hatályba egy adott borúton, amely napon azt a borút elnöke 
aláírásával ellátja. 

23. A Kartát aláíró európai borutak elnökei elkötelezik magunkat, hogy az általuk képviselt 
borúton a Karta aláírásától számított 1 éven belül bevezetik az egységes minősítési 
rendszert borúti szolgáltatóik legalább 30%-ának minősítése révén. 

24. A Kartát aláíró európai borutak elnökei elkötelezik magukat, hogy az általuk képviselt 
borúton a Karta aláírásától számított 2 éven belül a teljes szolgáltatói körre kiterjesztik 
az egységes minősítési rendszer alkalmazását.  

  

http://www.vintour.hu/
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2. melléklet 

FALUSI SZÁLLÁSHELY LÉTESÍTÉSE 

avagy Hogyan lehetek falusi turizmus szolgáltató? 

 

Milyen jogszabályokat kell figyelembe vennem? 239/2009. (X./20.) Korm. Rend. a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről. A rendelet ide kattintva olvasható: 

http://www.fatosz.eu/ftp/jogszabalyok/239-2009_x_20__kormanyrendelet.pdf  52/2010. (IV. 

30.) FVM rendelet - a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről.  

A rendelet ide kattintva olvasható: http://www.fatosz.eu/ftp/jogszabalyok/239-

2009_x_20__kormanyrendelet.pdf  

Falusi vagy egyéb szálláshely? A szálláshely lehet szálloda, panzió, kemping, üdülőház, 

közösségi szálláshely, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely. A 239/2009. 

Kormányrendelet értelmében egyéb szálláshely a szálláshely-szolgáltatás céljára 

hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület 

vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb 8, az ágyak 

száma legfeljebb 16. Az egyéb szálláshelyeken belül létezik a falusi szálláshely kategória. 

A kormányrendeletben foglaltak szerint falusi szálláshely a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez 

nem tartozó települések, valamint a gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, 

illetve a 100 fő/km² népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet 

úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, 

valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó 

szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. 

Hol kezdjem? A szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez kell 

bejelenteni a szálláshely létesítési kérelmet. 

A szálláshely-szolgáltatás tekintetében 

1. az üzemeltetési engedélyt kiadó, 

2. a szálláshelyekről nyilvántartást vezető, 

3. a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet ellenőrző, valamint 

4. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként - a Kormány 

kijelölése alapján - egyaránt a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési 

önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője jár el. 

Milyen engedélyezési követelményeknek kell megfelelni az egyéb szálláshelyeknek? 

1. A szoba nagysága:  

a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,  

b) két-vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 

négyzetméter,  

c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is 

megengedett.  

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, WC-

kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval. 

3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel 

(főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített 

hűtőszekrény használattal.  

Milyen üzemeltetési követelményeknek kell megfelelni az egyéb szálláshelyeknek? 

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával 

biztosítja.  

http://www.fatosz.eu/ftp/jogszabalyok/239-2009_x_20__kormanyrendelet.pdf
http://www.fatosz.eu/ftp/jogszabalyok/239-2009_x_20__kormanyrendelet.pdf
http://www.fatosz.eu/ftp/jogszabalyok/239-2009_x_20__kormanyrendelet.pdf
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2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.  

3. Takarítás:  

a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat-és törülközőcserével egyidejűleg 

(ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű 

törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,  

b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap. 

Milyen közreműködő szakhatóságok vannak az engedélyezési eljárásnál? A falusi 

szálláshely engedélyezése iránti eljárásban szakhatóságok nem működnek közre. 

Mennyi idő, mire mindent elintézek? A kérelmet a jegyzőnek az általános, 30 napos 

ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a jegyző egy alkalommal 30 nappal 

meghosszabbíthatja.  

Ki adja ki a működési engedélyt? Ha a kérelem és a szálláshely is megfelel a jogszabályi 

feltételeknek, a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedélyt kiadja. A jegyző az engedély 

megadásával egyidejűleg a szolgáltató részére erről külön igazolást is kiállít. A jegyzőnek az 

eljárásért az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetni a kérelem 

benyújtásakor, a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel. 

Kihez fordulhatok segítségért?  

Jegyző –a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) www.fatosz.eu : a falusi turisztikai 

szolgáltatók érdekképviseleti szervezete, a Nemzeti Tanúsító Védjegy „gazdája” 

Tourinform Irodák www.tourinform.hu és Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) 

www.szakmai.itthon.hu : turisztikai marketing és a Nemzeti Turisztikai adatbázisba történő 

bekerülés, kiadvány terjesztés, turisztikai kiállításokon és rendezvényeken történő megjelenés 

Hogyan lehetek napraforgós szálláshely? A "napraforgós" Nemzeti Tanúsító Védjegy 

hazánkban az egyetlen, egységesen elismert, országos minőségbiztosítási rendszer, melynek 

alapvető célja a falusi szálláshelyek osztályba sorolása. A védjegy igénylése nem kötelező, de 

hasznos marketing eszköz: a tanúsított védjeggyel rendelkező szolgáltatók előnyt élveznek a 

turisztikai marketing kommunikációban. A védjegy elnyeréséhez pályázati nyomtatványt kell 

benyújtani a FATOSZ megyei szervezetéhez. A védjegy odaítéléséről és a napraforgós 

besorolásról (egytől négy napraforgóig) a Nemzetgazdasági Minisztérium és a FATOSZ 

delegáltjaiból álló Bíráló Bizottság dönt. A védjegy 5 évig érvényes, de minden évben 

ellenőrzik a szálláshelyeket. A minősítési alapkövetelményekről és a védjeggyel kapcsolatos 

egyéb tudnivalókról bővebb információ itt található:  

http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyro

l.html 

Milyen turisztikai marketing eszközöket vehetek igénybe ingyenesen? 

A Nemzeti Turisztikai Adatbázisba (NETA) történő bekerülés ingyenes. Az adatbázis képezi 

az alapját a www.itthon.hu honlapnak és a Tourinform Irodák információs rendszerének. 

A FATOSZ adatbázisába (www.fatosz.hu) automatikusan bekerülnek a minősített falusi 

szálláshelyek. 

További információk: 

http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/szovetsegrol.html  

http://szakmai.itthon.hu/neta  

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/falusi_szallashely_uzemeltetese.ht

ml  

http://www.fatosz.eu/
http://www.tourinform.hu/
http://www.szakmai.itthon.hu/
http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html
http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html
http://www.itthon.hu/
http://www.fatosz.hu/
http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/szovetsegrol.html
http://szakmai.itthon.hu/neta
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/falusi_szallashely_uzemeltetese.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/falusi_szallashely_uzemeltetese.html
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3. számú melléklet  

Hogyan kaphat a szálláshely panzió besorolású működési engedélyt? 

 

 panzió besorolást az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus kaphat, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli 

szolgáltatás kötelező; a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, 

az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven; 

 a panzióként üzemeltetni kívánt szálláshelynek, szállodánként minden esetben 

rendelkeznie kell közös helyiséggel, valamint nyilvános vagy a vendégek részére 

hozzáférhető telefonnal; 

 a panziókban az egyágyas szobáknak legalább 8 négyzetméteresnek kell lennie, a két- 

vagy háromágyas szobáknak legalább 12 négyzetméteresnek (a 3. ágytól ágyanként 

további 4 négyzetmétert kell biztosítani) kell lennie, és minden szobának zuhanyozóval 

kell rendelkeznie. 

Követlemények a szoba berendezésére vonatkozóan: 

 az ágyméret legalább 80x190 cm, 

 zuhanyozóban: tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó, szeméttároló, 

kéztörlő- vagy törülközőtartó, WC, 

 minden olyan szobában, amelyhez nem tartozik fürdőszoba, hideg-meleg vizes 

mosdókagyló, kéztörlő. 

Az 1999 előtt épített panzióban közös WC: 12 ágyanként WC, a WC-ben mosdó, WC-kefe 

tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, kézmosási és higiénikus kézszárítási lehetőség 

(papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás). 

Üzemeltetési követelmény: 

 24 órás ügyeleti szolgáltatás és csomagmegőrzés; 

 a szobákban ágyazás naponta; 

 a szobák és a mellékhelyiségek naponkénti takarítása; 

 törülközőcsere legalább 3 naponta; 

 csomagolt vagy adagolós folyékony szappan biztosítása; 

 étel-, italkínálat: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen 

közelében. 

Szálláshely-szolgáltatás kizárólag a szálláshely fekvése szerinti, illetékes települési 

önkormányzat jegyző szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen 

folytatható. 

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet személyesen szóban vagy írásban, továbbá 

postai úton írásban lehet benyújtani a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyzőnél 

(polgármesteri hivatalban). 

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni 

 a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét, 

 a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét, 

 a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, 

 a szálláshely befogadóképességét: a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - 

területegységek száma, és az ágyak száma szerint, 

 a szálláshely használatának jogcímét, 

 a szálláshely elnevezését, 

 azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési 

engedélyt, 

 azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-

nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni, 
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 azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri. 

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, 

 haszonélvezettel terhelt szálláshely esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező 

a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, 

 közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 

szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot, 

 az eljárásért és a szakhatósági eljárásokért fizetendő illetéket illetékbélyegben leróva. 

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárásban szakhatóságok működnek közre. 

E hatóságokat nem kell a szálláshelyet üzemeltetni kívánó szolgáltatónak megkeresnie, ezt az 

engedélyezési eljárást lefolytató hatóság teszi meg. 

A kérelmet a jegyzőnek az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, 

ezt a határidőt a jegyző egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. A szakhatóságoknak 

15 nap áll rendelkezésére szakhatósági állásfoglalásuk megadására, amely azonban 

beleszámít a fenti határidőbe. A szakhatóság vezetője a szakhatóság eljárására irányadó 

határidőt szintén egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. 

Ha azt a szálláshely-szolgáltató a kérelmében kéri, a jegyző a szakhatóságokkal közös 

helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Ennek az a célja és értelme, hogy az eljárást a 

lehetőségekhez képest felgyorsítsa. Ebben az esetben ugyanis a szakhatóságok 

állásfoglalásukat főszabály szerint legkésőbb a szemle keretében megteszik (jegyzőkönyvbe 

mondják), az esetleges teljesíthetetlen, egymásnak ellentmondó vagy más okból vitatható 

feltételek, kifogások a szemle keretében kezelhetőek. 

A jegyző az engedélyt közli a fogyasztóvédelmi és munkaügyi szervekkel, illetve, ha 

feladatkörüket egyébként érinti, akkor az eljárásba bármely okból be nem volt 

szakhatóságokkal is. E szervek a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül ellenőrzést 

folytatnak le a szálláshelyen, melynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják. 

A szálláshelyen szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás 

esetén az új jogosult köteles a változást haladéktalanul és írásban bejelenteni a jegyzőnek. 

A jegyző a nyilvántartásba történt bejegyzésről, valamint a korábban kiadott üzemeltetési 

engedély visszavonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásáról egy határozattal dönt, az igazolás bevonásával egyidejűleg új 

igazolást állít ki. 
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4. számú melléklet  

Mi kell egy étterem megnyitásához? 

 

Szigorú szabályok írják elő, hogy milyen feltételek mellett lehet vendéglátóipari egységeket 

nyitni és üzemeltetni.  

Az étterem (vagyis melegkonyhás vendéglátóipari egység) nyitására vonatkozó szabályokat és 

előírásokat alapvetően hat csoportba sorolhatjuk: 

1. személyi előírások (pl. végzettség, képzettség), 

2. berendezési és technológiai előírások (üzemi rész és vendégtér előírt berendezései), 

3. biztonsági előírások (pl. tűzvédelem), 

4. dokumentáció és engedélyek, 

5. munkahelyi feltételek és munkavédelem, 

6. üzemeltetési kérdések. 

Az üzlet létesítését illetve engedélyeztetését az illetékes önkormányzatnál, a jegyző hivatalában 

kell elkezdeni. Itt bejelentjük a kereskedelmi tevékenységet, majd a jegyző nyilvántartásba 

veszi a helyet és kiadja a nyilvántartási számot. Az üzlet nyitvatartási rendjét a többi adatával 

együtt (név, cím, tulajdonosok adatai) is az engedélykérelem idején kell bejelenteni. Innentől 

kezdve két lehetséges út van: vagy mi keressük meg a további illetékes hivatalokat és 

hatóságokat (pl. tűzoltóság, rendőrség, NÉBIH, Fogyasztóvédelem), vagy megvárjuk, hogy az 

önkormányzat, mint közreműködő hatóság tegye meg ezt. 

A járási NÉBIH 30 napon belül helyszíni szemlén ellenőrzi, hogy a kiválasztott üzlethelyiség 

megfelel-e a célnak, amelyre használni szeretnék. A szemle eredményéről 8 napon belül 

tájékoztatják a tulajdonost. 

Még a szemle időpontja előtt be kell szereznünk az ún. közmű-nyilatkozatokat a helyileg 

illetékes közművektől (víz-, gáz-, villany-szolgáltató), amely azt tanúsítja, hogy az általuk 

nyújtott szolgáltatás a tervezett tevékenységhez szükséges módon biztosított-e. Ha a 

kiválasztott helyiségben vagy épületben korábban nem étterem működött, az ivóvízből 

mintavétel szükséges, amelyet akkreditált vízvizsgálati laboratóriumban ki kell elemeztetni. A 

vízvizsgálati eredmény a szemle idején nem lehet régebbi 30 napnál. 

El kell készíteni néhány, a működés gyakorlati oldalát leíró dokumentációt, mint technológiai 

leírás és elrendezési rajz; anyagmozgatási, személyforgalmi és göngyölegtárolási terv; 

áruszállítási terv; tisztítási, mosogatási és takarítási utasítás; melléktermék és hulladékkezelési 

és -ártalmatlanítási terv. Ilyenkor kell megvizsgálni, hogy az előírások szerint milyen 

szakképesítéshez kötött munkakörök lesznek a létesítményben, előkészíteni az állásokat 

betöltők végzettséget tanúsító igazolásait, illetve ki kell találni a tervezett összlétszámot (és 

munkaköröket). Ezek az előzetes információk lesznek az alapjai a később elkészítendő ún. 

HACCP-rendszernek, amely kötelezően bevezetendő az élelmiszerlánc minden tagja számára 

(ezt a cikk következő részében tárgyaljuk). 

Nyilatkozatot kell tenni arról, hogy az egységben később szándékoznak-e feldolgozni 

előkészítetlen lőtt vadat. 

Abban az esetben, ha nem kizárólag növényi alapanyagokat felhasználó vegán étterem nyitását 

tervezzük, akkor a vendéglátóegység telephelye szerint illetékes NÉBIH élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál engedélyezési eljárást kell kezdeményezni az 

állati eredetű alapanyagok feldolgozásának engedélyezéséhez. 

Az ÁNTSZ-nél is regisztrálni kell az induló vendéglátóipari vállalkozást. A hivatal 

közegészségügyi szempontból ellenőrizni a fogja az éttermünket, amibe a higiéniai 

folyamatokon kívül a munkavédelmi és munka-egészségügyi szempontok is beletartoznak.  Az 

ÁNTSZ kémiai kockázatbecslést és az alkalmazottak esetében egészségügyi kockázatelemzést 

végez, ezekről pedig dokumentációt készít. Az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást 
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kell tartani, és ezt dokumentálni kell, majd évente szükséges megismételni. A munkavédelmi 

szabályzat elkészítése és betartatása is az ÁNTSZ által ellenőrzött, kötelező tevékenység. Sőt, 

a hivatal ellenőrzi a megfelelő hatóságok által elkészített érintésvédelmi és tűzvédelmi 

szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyveit is. 

Az ÁNTSZ és NÉBIH engedélyek birtokában a jegyzőtől kapjuk meg a működési engedélyt, 

amelyet az üzletben jól látható helyen kifüggesztve kell tartanunk. A Fogyasztóvédelmi 

Hatóság ellenőrizni fogja, hogy jól látható helyre tettük-e ki a közjegyző által hitelesített 

vásárlók könyvét, tettünk-e mellé tollat, megfelelően írtuk-e ki az árakat. 

 

Környezetvédelmi engedélyek szükségesek és a beüzemelést követően milyen 

környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell számolnia az étteremnek? 

 

 építési engedély 

 használatbavételi engedély (az építés során keletkezett építési hulladékokkal szigorúan 

el kell számolni az eljárásban, csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

szakcég szállíthatja el ill. kezelheti) 

 a 210/2009.(IX.29.) Korm rendelet szerinti un. működési engedély 

 44/2001.(XII.23.) EüM rendelet szerint a felhasználni kívánt veszélyes anyagokkal és 

keverékekkel (pl. mosogató és fertőtlenítő szerek) végzett tevékenységet be kell 

jelenteni a közegészségügyi hatósághoz elektronikusan 

 ha a létesítményben lesz szórakoztató tevékenység is (pl. erősítővel működő zene) akkor 

a zajforrások hatásterületét meg kell határozni környezeti zajemisszió méréssel, 

amennyiben a zajforrások hatásterülete érint zajtól védendő épületet pl. lakóházat, akkor 

un. zajkibocsátási határértéket kell kérni az önkormányzati zaj- és rezgésvédelmi 

hatóságtól. 

 5 t/CO2 egyenértéket meghaladó klímagáz töltettel rendelkező hűtőket, klímákat fel kell 

regisztrálni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság adatbázisába és évente egy alkalommal 

un. szivárgásvizsgálatnak kell alávetni a hűtőköröket 

 melléktermék tájékoztatást be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz az 

élelmiszermaradék keletkezéséről a hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV törvény 64. 

§ szerint (majd minden évben a tárgyévet követő év március 01-ig melléktermék 

bevallást kell benyújtani a NÉBIH elektronikus felületén keresztül a keletkezett és 

szakcégnek átadott élelmiszermaradékról). 

 ételzsír, olaj ill. szennyezett göngyölegek (tisztítószeres kannák, stb.) vonatkozásában 

ki kell építeni a hulladék nyilvántartást, (amennyiben a keletkező veszélyes hulladék 

mennyiség eléri a 200 kg és/vagy a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2000 kg-t, 

akkor az éves hulladékbevallást is be kell nyújtani a tárgyévet követő év március 01-ig. 

 bejelentés köteles pontforrások esetében be kell nyújtani a tárgyévet követő év március 

31-ig az LM éves bevallást a környezetvédelmi hatóságnak, továbbá előzetesen a 

tárgynegyedéves levegőterhelési díjelőleg bevallásokat, ill. éves díj záró bevallást az 

adóhatóságnak. 

 bizonyos esetben érintett lehet a cég betéti díj ill. termékdíj vonatkozásában is (pl. 

külföldről beszerzett pizzás dobozok ill. magyar üzleti partner és az étterem között 

mozgatott újrahasználható csomagolószerek (pl. élelmiszeres műanyag ládák) 

használata esetében.) 

Kialakítási követelmények 

Üzlethelyiség, vendégtér 

• Az épület érintésvédelmi és tűzvédelmi megfeleltetése 

• Helyben fogyasztás 10 főig – 1 db vendég WC 
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• Megfelelő  darabszámú elkülönített technológiai helyiség megléte 

• stb. 

Konyha technológiai kialakítása 

• Megfelelő számú mosogató, kézmosó biztosítása  

• Zöldség, tojás, hús előkészítő biztosítása vagy külön erre vonatkozó megfelelő HACCP 

szabályozás kialakítása 

• Konyha Főző-sütő berendezések, előkészítő asztalok, vízvételi hely, ételmintás hűtő, 

adagolórész kialakítás 

• Raktározás Szárazáru, italáru és göngyöleg, hűtők, moslék tároló, használt sütőzsiradék 

tároló stb. 

Személyzeti helyiségek 

• öltöző biztosítása, tusoló 

• WC előtérrel kézmosóval stb. 

Engedélyek, dokumentáció 

Tevékenység regisztráció, működési engedély 

Kérelem az önkormányzathoz 

1. Termékkör megjelölés 

2. Nyitvatartás megjelölés 

3. Regisztráció kiadása 

4. Külön engedély kérelem a hatósághoz 

5. Nyitás 

6. 30 napon belüli hatósági visszaellenőrzés 

Dokumentációs feladatok  

• Külön engedély kérelem dokumentáció elkészítése (csak képesített szakember által) 

• Az egységre szabott HACCP rendszer kialakítása (csak képesített szakember által) 

• Kémiai kockázatbecslés dokumentáció (csak képesített szakember által) 

• A tisztítószerek ÁNTSZ bejelentése  

• Munkavédelmi kockázatbecslés (csak képesített szakember által) 

• Higiéniai és HACCP oktatások megtartása 

• Egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése (csak képesített szakember által) 

• Orvosi vizsgálatok rendje szabályzat elkészítése (csak képesített szakember által) 

• Anyaghányad nyilvántartás készítése előállított termékenként 

Általános munkahelyi feltételek 

• Munkaköri leírások 

• Munkaszerződések 

• Dohányzási szabályozás 

• Munkaügyi és könyvelési feladatok megoldása 

• Munkavédelmi feladatok megoldása 

• Tűzvédelmi szabályzat és kiürítési terv készítése (csak képesített szakember által) 

  



Minősítési követelmények 

1. Általános, minden tagra vonatkozó követelmények 

1.1 Alapadatok 

1 
Állomás neve, címe, tel, fax, e-mail, 

web 
    

2 Üzemeltető neve, címe, tel, fax     

3 Működési engedély adatai   milyen tevékenységet végezhet 

4 Nyitva tartási napok     

5 Nyitva tartási idő     

6 Tevékenység kezdete   működési engedély szerint 

7 Legutóbbi felújítás dátuma     

8 Férőhely / kapacitás     

9 Alkalmazott minősítési rendszerek   HACCP, ISO, OBI, FATOSZ 

1.2 Minősítő kérdések 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Elhelyezkedés 

1 

A tag földrajzi elhelyezkedése - a tag a 

borút (és a borvidék) területén 

található-e? 

A tag nem a 

borút területén 

található 

(nincs minősítés) 

  
A tag a borút területén 

található 
  

  Közlekedési feltételek, infrastruktúra 

2 Parkolási lehetőségek rossz megfelelő kiváló   

3 A borút állomás megközelíthetősége rossz megfelelő kiváló   

4 Útbaigazító táblák nincs 
van, de nem 

megfelelő 
van és megfelelő   

6 Akadálymentesítés  nincs 

Építés alatt, a 

jóváhagyott 

beruházás 

dokumentumai 

rendelkezésre 

állnak 

van és megfelelő 
Rámpák, felhajtók, korlátok, 

megfelelő szélességű bejáratok 



1 
 

7 WC-k a mozgássérültek számára  nincs 

Építés alatt (a 

jóváhagyott 

beruházás 

dokumentumai 

megvannak) 

van   

  Tájékoztatás         

8 

Az összes alábbi kötelező külső elem 

megtalálható: nyitva tartás, üzemeltető 

neve, cégtábla. 

valamelyik 

hiányzik 

(nincs minősítés) 

  

Mindegyik kötelező 

külső elem 

megtalálható 

ha 3 napon belül pótolja, akkor 

addig nyitva kell hagyni ezt a 

kérdést 

9 

Az összes alábbi kötelező belső elem 

megtalálható: árjegyzék, vásárlók 

könyve, működési engedély, 

tájékoztatás arról, hogy hol élhet 

panaszával. 

valamelyik 

hiányzik 

(nincs minősítés) 

  

Mindegyik kötelező 

belső elem 

megtalálható 

ha 3 napon belül pótolja, akkor 

addig nyitva kell hagyni ezt a 

kérdést 

10 Árjegyzék részletessége és láthatósága 

Erősen hiányos 

és nehezen 

észrevehető 

Néhány elem 

hiányzik, vagy 

nehezen 

észrevehető 

Teljeskörű, jól látható, 

igényes 

Igényesség: 

nyomtatott/kézírásos, 

papír/egyéb anyaga állapota, 

kivitelezés (pl. keretezett), stb. 

11 

Prospektusok, reklámanyagok (saját 

céget és a borutat vagy a környéket 

bemutató kiadványok) 

nincs 

néhány 

kiadvánnyal 

rendelkezik, vagy 

készülnek 

igényes kiadványok 

teljeskörű tartalommal, 

megfelelően 

kihelyezve 

  

12 

A cég honlapján szerepel-e a borút 

honlapjára és a Vintour honlapra 

mutató link? 

nem  

Csak az egyik 

honlapra mutató 

linket tartalmazza 

a cég honlapja. 

A céges honlapon 

mindkét weboldalra 

mutató link 

megtalálható. 

  

13 
Szóbeli turisztikai, kulturális, térségi 

információnyújtás 
nincs, gyenge megfelelő kitűnő   

14 
Közérdekű információ nyújtása 

(menetrend, segélyhívás, stb.) 
nincs részleges teljes busz, vonat, hajó, komp 

  Higiénia 

15 A helyiségek tisztasága  megfelelő jó kitűnő   
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16 

Külső higiénia (épületen kívüli 

rendezettség, tisztaság, 

hulladékgyűjtési megoldás) 

 megfelelő jó kitűnő   

17 WC-k alkalmassága, tisztasága  megfelelő jó kitűnő   

  Környezetkultúra 

18 
A helyiségek belső építészeti 

megoldásai, berendezése 

A borúthoz nem 

illő berendezés, 

belső építészet 

Közepesen 

illeszkedő belső 

kialakítás 

Hagyományértékű, 

esztétikus belső 

kialakítás 

  

19 
Környezet jellege: mezőgazdasági, 

városi, ipari, stb. 
Ipari 

Városi vagy 

mezőgazdasági, 

értéke alacsony 

Érdekes 

mezőgazdasági 

környezet 

  

20 
Az építmények illeszkednek-e a tájhoz 

és a térség kultúrájának hangulatához? 

Nem 

illeszkednek, 

erős negatív 

hatás a 

környezetre 

Korlátozott hatás, 

az építmények 

rosszul 

illeszkednek a 

tájba 

A környezetbe 

illeszkedés szintje 

megfelelő 

  

21 
Az építmények illeszkednek-e az épített 

környezethez? 
Nem 

Közepesen 

illeszkednek 
Jól illeszkednek   

22 Környezetbarát anyagok használata  

Nem jellemzőek 

a környezetbarát 

anyagok 

Átlagos Kiemelkedő 

Kevés műanyag használata 

például a dekoráció 

kialakításakor (művirág, stb.)  

23 Ökotudatos gondolkodás 
Nincs, vagy 

gyenge 
Átlagos Kiváló 

Pl. takarékos égők, takarékos 

öblítésű víztartály, megújuló 

energiák használata 

(napkollektor), szelektív 

hulladékgyűjtés - ha van rá 

mód, stb. 

  Szakmaiság 

24 Nyitva tartás 
csak 

bejelentkezésre 

szezonálisan, 

rendszeres nyitva 

tartás 

egész évben, 

rendszeres nyitva tartás 
  

25 
Megvalósul-e a turisták 

elégedettségének mérése? 
nem 

igen, de az 

adatokat nem 

dolgozzák fel 

statisztikailag 

igen, és az adatokat ki 

is értékelik 
vendégkönyv, kérdőív 
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26 Beszélt nyelvek 
nem beszélnek 

idegen nyelvet 

egy idegen 

nyelvet beszélnek 

több idegen nyelvet is 

beszélnek 
  

27 Az alkalmazottak felkészültsége 

képzetlen, 

felkészületlen 

alkalmazottak 

közepes 

felkészültség 

szakképzett 

alkalmazottak 
  

28 
Viselkedéskultúra: megjelenés, 

viselkedés és a öltözék 
gyenge megfelelő kiváló   

29 
Kulturális, borhoz és ételhez 

kapcsolódó tevékenységek szervezése  
Nem szervez 

Évente egy 

eseményt szervez  

Évente több eseményt 

szervez 
  

  Kiegészítő szolgáltatások 

30 Alternatív fizetőeszközök elfogadása Nem Egyféle Többféle Bankkártya, üdülési csekk, stb. 

2. Borászatokra, pincészetekre vonatkozó követelmények 

2.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 A termelés területe (ha)         

2 Termelt mennyiségek (hl)         

3 Az évente termelt palackok száma (db)         

4 Kínált borfajták száma         

2.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 

1 
Vendégfogadó területek és a 

borkóstolás helyszíne  
Gyenge Közepes Kiváló 

A hely jellegéhez 

viszonyítottan megfelelő 

helyiségek állnak rendelkezésre 

2 
A vendéglátáshoz, borkóstoláshoz 

szükséges eszközök 
Nem megfelelő 

Hiányos, vagy 

elégtelen 

mennyiségű 

eszközök 

Megfelelő mennyiségű 

és minőségű eszközök 

Megfelelő mennyiségű és 

minőségű poharak, borhűtő, 

cseppőr, dekanter, 

kapszulavágó, terítők 

3 Kínált borok választéka Kevés Átlagos Sokféle 
A termelési volumenhez 

viszonyítva 

4 Borok minősége Gyenge Megfelelő Kiváló 
Forgalomba hozatal feltétele az 

OBI minősítés! 

5 Borok kiszerelése 
Jellemzően 

folyóbor 

Folyóbor és 

palackozott bor 

fele-fele arányban 

Jellemzően palackozott 

borok 
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6 Írásos tájékoztató a borokról (borlap) Nincs Hiányos Teljeskörű, igényes 

származási hely, fajta, évjárat, 

minőségi kategória, 

száraz/édes, űrmérték, ár, szín 

7 
Borok szóbeli bemutatásának 

szakszerűsége 

Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 

szakmai tudás, bemutatás 

sorrendje, borok hőfoka, 

eszközök 

8 
Borok szóbeli bemutatásának 

élményszerűsége 

Szűkszavú, 

tárgyilagos 
Megfelelő 

Magávalragadó, 

élményszerű bemutatás 
stílus, metakommunikáció 

9 Borkorcsolya kínálása Nincs Átlagos 
Kiváló minőségű, 

egyedi 
  

10 Saját borok értékesítése Körülményes 

A közelben lehet 

vásárolni (pl. 

borozóban, helyi 

üzletekben) 

A borúti tag saját 

üzletében lehet 

vásárolni 

  

11 
Helyi borértékesítés kiegészítő 

eszközei (pl. csomagolás) 
Nincs, gyenge Megfelelő Kiváló   

12 Üzemlátogatás vagy pincelátogatás Nincs 

Van, de kevés 

információnyújtás

sal 

Van, érdekes, részletes 

információnyújtással 
  

13 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Borkultúra, bortermelés, helyi 

hagyományok, látnivalók, 

térség bemutatása szóban 

  Kiegészítő szolgáltatások 

14 Ültetvénylátogatás Nincs 

Van, de kevés 

információnyújtás

sal 

Van, érdekes, részletes 

információnyújtással 
  

15 Kiegészítő szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Több kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Helyi termékek értékesítése, 

biciklikölcsönzés, uszoda, 

konferencia terem, bemutató 

gazdaság, lovaskocsikázás, stb. 

16 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 
Gyermek-játszó 

17 Tartózkodási időt növelő programok Nincs 
Egy programot 

kínál 
Több programot kínál 

Pl. részt vesz borúti 

programcsomagban 
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3. Helyi élelmiszer-termékek előállítóira vonatkozó követelmények 

3.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 Üzemméret         

2 Termék típusa         

3 Kínált termékek száma         

4 Az évente termelt mennyiség         

3.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 

1 A fogyasztótér és a kóstolás helyszíne  Gyenge Közepes Kiváló 

A hely jellegéhez 

viszonyítottan megfelelő 

helyiségek állnak rendelkezésre 

2 
Az értékesítéshez, kóstoláshoz 

szükséges eszközök 
Nem megfelelő 

Hiányos, vagy 

elégtelen 

mennyiségű 

eszközök 

Megfelelő mennyiségű 

és minőségű eszközök 
  

3 Jellegzetes helyi termékek kínálata  Kevés Átlagos Sokféle 
A termelési volumenhez 

viszonyítva 

4 Termékek minősége Gyenge Megfelelő Kiváló   

5 Termékek kiszerelésének választéka Szűk Átlagos Széles 
Kiszerelési típusok (pl. súlyban 

többféle) 

6 Írásos tájékoztató a termékekről Nincs Hiányos Teljeskörű, igényes 

származási hely, fajta, évjárat, 

minőségi kategória, súly, ár, 

stb. 

7 
Termékek szóbeli bemutatásának 

szakszerűsége 

Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 
szakmai tudás, eszközök 

8 
Termékek szóbeli bemutatásának 

élményszerűsége 

Szűkszavú, 

tárgyilagos 
Megfelelő 

Magávalragadó, 

élményszerű bemutatás 
stílus, metakommunikáció 

9 
A borúti tag helyi termékeinek 

helyszíni árusítása vagy kóstoltatása  

Nincs közvetlen 

árusítás, vagy 

kóstolás 

Kóstolás 

lehetséges, 

vásárlás a helyi 

boltokban 

lehetséges 

Helyszíni vásárlás is 

lehetséges 

Pl. sajt, mézeskalács, 

péktermékek, méz, stb. 
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10 
Helyi termék-értékesítés kiegészítő 

eszközei (pl. csomagolás) 
Nincs, gyenge Megfelelő Kiváló, egyedi 

csomagolás, kiegészítő 

kellékek 

11 Üzemlátogatás  Nincs 

Van, de kevés 

információnyújtás

sal 

Van, érdekes, részletes 

információnyújtással 
  

12 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Gyártástechnológiai ismeretek, 

helyi hagyományok, 

termékkészítés hagyománya, 

látnivalók, térség bemutatása 

szóban, a termék és helyi bor 

kapcsolata, párosítása  

13 
A kóstolási minták megfelelő 

elhelyezése  
Nincs 

Van, de kevés, 

vagy nem jól 

látható 

Megfelelő 

mennyiségben, 

könnyen hozzáférhető 

  

  Kiegészítő szolgáltatások 

14 Kiegészítő szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Több kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Biciklikölcsönzés, uszoda, 

konferencia terem, bemutató 

gazdaság, lovaskocsikázás. stb 

15 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 
Gyermek-játszó 

16 Tartózkodási időt növelő programok Nincs 
Egy programot 

kínál 
Több programot kínál 

Pl. részt vesz borúti 

programcsomagban 

4. Éttermek, étkezési lehetőségek 

4.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 Étterem típusa         

2 Ülőhelyek száma épületben         

3 Ülőhelyek száma a szabadban         

4 Adagszám         

4.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 
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1 Vendégbarát fogyasztótér  Gyenge Közepes Kiváló 

füst és szagmentes, jól 

szellőztetett, kényelem, 

diszkréció, kiszűrődő zajok, 

stb. 

2 A vendéglátáshoz szükséges eszközök Nem megfelelő 

Megfelelő, de 

elégtelen 

mennyiségű 

eszközök 

Egységes, megfelelő 

mennyiségű és 

minőségű, ép eszközök 

Megfelelő mennyiségű és 

minőségű poharak, étkészlet, 

tányérfedő, borhűtő, cseppőr, 

dekanter, terítők 

3 Étlap, itallap Megfelelő Jó Teljeskörű, igényes 
ételek, borok ismertetése, 

párosítása 

4 Kínált ételek választéka Kevés Átlagos Sokféle   

5 Tájjellegű ételek választéka Nincs Egyféle 
Többféle, szezonhoz 

igazodó választék 

Hungaricumok, helyi, házi 

alapanyag, jellegzetes magyar 

ételek 

6 Ételek és italok minősége Gyenge Megfelelő Kiváló   

7 Tálalás módja Megfelelő Jó Kiváló 
Szakmai igényesség, elegancia, 

látványosság, hőfok, eszközök 

8 Kínált helyi borok választéka 

Kínált borokon 

belül a helyi 

borok aránya < 

50% 

Kínált borokon 

belül a helyi 

borok aránya < 

80% 

Kínált borokon belül a 

helyi borok aránya > 

80% 

  

9 Kínált helyi borok minősége Gyenge Megfelelő Kiváló   

10 
A kínálat szóbeli bemutatásának 

szakszerűsége 

Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 

szakmai tudás, ételek és borok 

párosítása 

11 
A kínálat szóbeli bemutatásának 

élményszerűsége 

Szűkszavú, 

tárgyilagos 
Megfelelő 

Magávalragadó, 

élményszerű bemutatás 
stílus, metakommunikáció 

12 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Borkultúra, bortermelés, helyi 

hagyományok, látnivalók, 

térség bemutatása szóban 

  Kiegészítő szolgáltatások 

c Kiegészítő szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Több kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Helyi termékek értékesítése, 

konferencia terem, borospince, 

biciklikölcsönzés, stb. 
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14 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 

Gyerekszék és étkészlet, 

gyermek-játszó, gyermek étlap 

15 Tartózkodási időt növelő programok Nincs 
Egy programot 

kínál 
Több programot kínál 

Pl. részt vesz borúti 

programcsomagban 

5. Szálláshelyek 

5.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 Szálláshely típusa         

2 Ágyak száma          

3 Szobák száma         

4 
A kínált étkezések típusa (reggeli, 

étterem, stb.) 
        

5 Szezonális kínálatok          

5.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 

1 Belső közösségi terek színvonala Gyenge Közepes Kiváló 

A szálláshely jellegéhez 

viszonyítottan megfelelően 

komfortos helyiségek (recepció 

vagy előtér, társalgó, folyosók, 

stb.) állnak rendelkezésre 

2 
Szobák kényelmi szintje, 

összbenyomás 
Megfelelő Közepes Kiváló 

Felszereltség, ágynemű jellege, 

praktikum (pl. ajtók nyílása), 

zaj- és szagmentesség, 

természetes szellőzés, erkély 

3 WC, fürdő Megfelelő Közepes Kiváló 

felszereltség, bekészítés, 

praktikum (pl. ajtók nyílása), 

baleset-megelőzés, szellőzés 

4 Külső közösségi terek színvonala Gyenge Közepes Kiváló Pihenőkert, terasz, lugas 

5 
Eszközök, berendezések épsége és 

egységessége, természetessége 
Gyenge Megfelelő Kiváló 

Bútorok, berendezési és 

felszerelési tárgyak, textíliák 

állapota 

6 
Szálláshely területén való eligazodást 

segítő jelzések 
Hiányos Megfelelő Kiváló 

Tájékoztató funkció, 

minőségük 
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7 Helyi borok és termékek bemutatása Nincs Egyszerű Széleskörű, igényes 
bemutató polc, vitrin, sarok, 

stb. 

8 Borúti programajánlás 
Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 
program-közvetítés 

9 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Borkultúra, bortermelés, helyi 

hagyományok, látnivalók, 

térség bemutatása szóban 

  Kiegészítő szolgáltatások 

10 Kiegészítő szolgáltatások kínálata Szegényes Közepes 

Kiváló: több 

borturisztikai 

szolgáltatást is kínál 

Borturisztikai szolgáltatások: 

ültetvény-látogatás, taxi-

szolgálat, borvacsora, helyi 

termékek értékesítése, 

konferencia terem, borospince, 

biciklikölcsönzés, stb. 

11 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 

Gyermek-játszó, gyermek-

felügyelet, kisállat bevihető 

12 
Tartózkodási időt növelő és 

szezonnyújtó programok 
Nincs 

Egy programot 

kínál 
Több programot kínál 

Pl. részt vesz borúti 

programcsomagban 

6. Bort és helyi termékeket árusító üzletek 

6.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 Üzlet mérete         

2 Áruválaszték jellege       
élelmiszer, bor, kézműipari 

termék, stb. 

3 
Kínált – a borút területén termelt – 

borok száma 
        

4 
Kínált – a borúton termelt – jellegzetes 

termékek száma 
      minden, ami nem bor 

6.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 

1 A vendégtér színvonala  Gyenge Közepes Kiváló 

A hely jellegéhez 

viszonyítottan megfelelő 

helyiségek állnak rendelkezésre 
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2 
Az értékesítéshez, termékbemutatáshoz 

szükséges eszközök 
Nem megfelelő 

Hiányos, vagy 

elégtelen 

mennyiségű 

eszközök 

Megfelelő mennyiségű 

és minőségű eszközök 

kóstolási minták, áruminták 

elhelyezése 

3 Jellegzetes helyi termékek kínálata  Kevés Átlagos Sokféle 
A termelési volumenhez 

viszonyítva 

4 Termékek minősége Gyenge Megfelelő Kiváló   

5 Termékek kiszerelésének választéka Szűk Átlagos Széles 

Kiszerelési típusok (pl. 

súlyban, méretben, 

kialakításban többféle) 

6 Írásos tájékoztató a termékekről Nincs Hiányos Teljeskörű, igényes anyaga, súly, ár, stb. 

7 
Termékek szóbeli bemutatásának 

szakszerűsége 

Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 
szakmai tudás, eszközök 

8 
Termékek szóbeli bemutatásának 

élményszerűsége 

Szűkszavú, 

tárgyilagos 
Megfelelő 

Magávalragadó, 

élményszerű bemutatás 
stílus, metakommunikáció 

9 
A borúti tag helyi termékeinek 

helyszíni árusítása 
Nincs árusítás 

Vásárlás a helyi 

boltokban 

lehetséges 

Helyszíni vásárlás is 

lehetséges 
Pl. kerámiák, szőttesek, stb. 

10 
Helyi termék-értékesítés kiegészítő 

eszközei (pl. csomagolás) 
Nincs, gyenge Megfelelő Kiváló, egyedi 

csomagolás, kiegészítő 

kellékek 

11 Üzemlátogatás Nincs 

Van, de kevés 

információnyújtás

sal 

Van, érdekes, részletes 

információnyújtással 
  

12 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Gyártástechnológiai ismeretek, 

helyi hagyományok, 

termékkészítés hagyománya, 

látnivalók, térség bemutatása 

szóban, a termék és helyi bor 

kapcsolata, párosítása  

13 A termékminták megfelelő elhelyezése  Nincs 

Van, de kevés, 

vagy nem jól 

látható 

Megfelelő 

mennyiségben, 

könnyen hozzáférhető 

élelmiszeripari termékek és 

borok esetében 

14 
A terület sajátosságai és a kézműves 

termelési hagyományok kapcsolata 

A tevékenységek 

nem 

kapcsolódnak a 

A hagyományos 

tevékenységet 

modern 

A hagyományos 

tevékenységek és 
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területhez (nincs 

minősítés) 

technológiával 

végzik 

termelési módok 

megőrzése 

15 
A kínált termékek és a borút image-e, 

céljai közötti összhang  

Nincs összhang 

(nincs minősítés) 

A termékek és a 

célok nincsenek 

teljesen 

összhangban 

A termékek és célok 

között teljes az 

összhang 

  

  Kiegészítő szolgáltatások 

16 Kiegészítő szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Több kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Oktatás, táboroztatás, 

művészeti terápia, stb. 

13 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 

Gyermekeknek kínált 

termékek, gyermekprogramok, 

nyitott műhely, stb. 

14 Tartózkodási időt növelő programok Nincs 
Egy programot 

kínál 
Több programot kínál 

Pl. részt vesz borúti 

programcsomagban 

7. Turisztikai irodák 

7.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 Kínált termékcsomagok száma         

2 
Termékcsomagokba bevont vállalkozók 

száma 
        

7.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 

1 
Kínált borúti turisztikai 

programcsomagok 

Nincs 

(nincs minősítés) 

Korlátozott számú 

(<5) 
Jelentős számú (≥5) 

borút tagok szolgáltatásaiból 

összeállított programcsomagok 

2 
Az értékesítéshez, ismertetéshez 

szükséges eszközök 
Nem megfelelő 

Hiányos, vagy 

elégtelen 

mennyiségű 

eszközök 

Megfelelő mennyiségű 

és minőségű eszközök 

fényképek, termékminták, 

reklámajándékok, prospektus 

állványok, dekoráció, technikai 

felszereltség (informatikai 

eszközök) 

3 Kínált programcsomagok minősége Gyenge Megfelelő Kiváló  igényesség 

4 
Kínált programcsomagok 

változatossága 
Egyhangú Néhány féle sokféle 

többféle időtartamú, különböző 

témájú (pl. kultúra, természet, 

történelem, vallás, stb.) 



12 
 

5 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 

Gyermekeknek kínált 

programok 

6 
Írásos tájékoztató a 

programcsomagokról 
Nincs Hiányos Teljeskörű, igényes 

programok elemei, időtartama, 

helyszínek bemutatása, a borút 

és a térség bemutatása 

7 Kiadványok sokfélesége Szegényes Megfelelő Gazdag   

8 Kiadványok minősége Gyenge Megfelelő Kiváló   

9 
Programcsomagokat bemutató anyagok 

megfelelő elhelyezése 
Nincs 

Van, de kevés, 

vagy nem jól 

látható 

Megfelelő 

mennyiségben, 

könnyen hozzáférhető 

  

10 
Programcsomagok szóbeli 

bemutatásának szakszerűsége 

Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 
szakmai tudás, eszközök 

11 
Programcsomagok szóbeli 

bemutatásának élményszerűsége 

Szűkszavú, 

tárgyilagos 
Megfelelő 

Érdeklődést keltő, 

meggyőző bemutatás 
stílus, metakommunikáció 

12 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Borútról és a tagokról, helyi 

hagyományokról, látnivalókról, 

térségről, helyi jellegzetes 

termékekről és a helyi borról 

13 Azonnali foglalás lehetősége Nem   Igen   

14 Rugalmas nyitva tartás Rugalmatlan Változó Rugalmas (hosszított)   

  Kiegészítő szolgáltatások 

15 Kiegészítő szolgáltatások értékesítése  Nincs 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Több kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Térkép értékesítés, 

rendezvényjegyek, útikönyv, 

helyi termékek, információs 

eszközök biztosítása turisták 

számára (pl. Internet) 

8. Kézműves vállalkozások 

8.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 Üzemméret         

2 Termék típusa         

3 Kínált helyi termékek száma         
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4 Az évente termelt mennyiség         

8.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 

1 
A fogyasztótér, termékbemutató tér 

helyszíne  
Gyenge Közepes Kiváló 

A hely jellegéhez 

viszonyítottan megfelelő 

helyiségek állnak rendelkezésre 

a termékek bemutatásához 

2 
Az értékesítéshez, termékbemutatáshoz 

szükséges eszközök 
Nem megfelelő 

Hiányos, vagy 

elégtelen 

mennyiségű 

eszközök 

Megfelelő mennyiségű 

és minőségű eszközök 

polcok, állványok, vitrinek, 

kreatív díszletek, stb. 

3 Jellegzetes helyi termékek kínálata  Kevés Átlagos Sokféle 
A termelési volumenhez 

viszonyítva 

4 Termékek minősége Gyenge Megfelelő Kiváló   

5 Termékek kiszerelésének választéka Szűk Átlagos Széles 

Kiszerelési típusok (pl. 

súlyban, méretben, 

kialakításban többféle) 

6 Írásos tájékoztató a termékekről Nincs Hiányos Teljeskörű, igényes 
anyaga, súly, ár, egyéb 

jellemzők, stb. 

7 
Termékek szóbeli bemutatásának 

szakszerűsége 

Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 
szakmai tudás, eszközök 

8 
Termékek szóbeli bemutatásának 

élményszerűsége 

Szűkszavú, 

tárgyilagos 
Megfelelő 

Magávalragadó, 

élményszerű bemutatás 
stílus, metakommunikáció 

9 
A borúti tag helyi termékeinek 

helyszíni árusítása  
Nincs árusítás 

Vásárlás a helyi 

boltokban 

lehetséges 

Helyszíni vásárlás is 

lehetséges 
Pl. kerámiák, szőttesek, stb. 

10 
Helyi termék-értékesítés kiegészítő 

eszközei (pl. csomagolás) 
Nincs, gyenge Megfelelő Kiváló, egyedi 

csomagolás, kiegészítő 

kellékek 

11 Üzemlátogatás  Nincs 

Van, de kevés 

információnyújtás

sal 

Van, érdekes, részletes 

információnyújtással 
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12 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Gyártástechnológiai ismeretek, 

helyi hagyományok, 

termékkészítés hagyománya, 

látnivalók, térség bemutatása 

szóban  

13 A termékminták megfelelő elhelyezése  Nincs 

Van, de kevés, 

vagy nem jól 

látható 

Megfelelő 

mennyiségben, 

könnyen hozzáférhető 

  

14 
A terület sajátosságai és a kézműves 

termelési hagyományok kapcsolata  

A tevékenységek 

nem 

kapcsolódnak a 

területhez 

(nincs minősítés) 

A hagyományos 

tevékenységet 

modern 

technológiával 

végzik 

A hagyományos 

tevékenységek és 

termelési módok 

megőrzése 

  

15 
A kínált termékek és a borút image-e, 

céljai közötti összhang  

Nincs összhang 

(nincs minősítés) 

A termékek és a 

célok nincsenek 

teljesen 

összhangban 

A termékek és célok 

között teljes az 

összhang 

  

  Kiegészítő szolgáltatások 

16 Kiegészítő szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Több kiegészítő 

szolgáltatást kínál 

Oktatás, táboroztatás, 

művészeti terápia, stb. 

17 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 

Gyermekeknek kínált 

termékek, gyermek programok, 

nyitott műhely, stb. 

18 Tartózkodási időt növelő programok Nincs 
Egy programot 

kínál 
Több programot kínál 

Pl. részt vesz borúti 

programcsomagban 

9. Múzeumok 

9.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül) 

1 Látogatótér mérete         

2 Múzeum témája         

3 Éves látogatószám          

9.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül) 

  Követelmény 1 pont 2 pont 3 pont Megjegyzés 

  Szakmaiság 
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1 
A múzeum témája és a borút mentén 

kínált termékek összhangja  

Nincs összhang 

(nincs minősítés) 

Nem teljesen a 

vidék 

népszerűsítését 

szolgálja 

Teljesen megfelel a 

borút céljainak 
  

2 Kiállítási területek Gyenge Közepes Kiváló 

A kiállítás témájához 

viszonyítva megfelelő méretű 

és elrendezésű helyiségek 

állnak rendelkezésre 

3 
Kiállítás témájának bemutatásához 

szükséges eszközök 
Nem megfelelő 

Hiányos, vagy 

elégtelen 

mennyiségű 

eszközök 

Megfelelő mennyiségű 

és minőségű eszközök 

Vitrinek, díszletek, magyarázó 

táblák, jelzések és feliratok 

4 Kiállítás színvonala Gyenge Megfelelő Kiváló 

Releváns tárgyak, ízléses 

elrendezés, megfelelő világítás, 

stb. 

5 
Írásos tájékoztató a kiállított tárgyakról, 

témákról 
Nincs Hiányos Teljeskörű, igényes   

6 
A kiállítás témája szóbeli 

bemutatásának szakszerűsége 

Alacsony 

színvonalú 

Megfelelő 

színvonalú 

Kiváló színvonalú, 

részletes bemutatás 

szakmai tudás, eszközök 

(audiovizuális eszközök - 

vetítés, audioguide) 

7 
A kiállítás témája szóbeli 

bemutatásának élményszerűsége 

Szűkszavú, 

tárgyilagos 
Megfelelő 

Magávalragadó, 

élményszerű bemutatás 
stílus, metakommunikáció 

8 Rugalmas nyitva tartás Rugalmatlan Változó Rugalmas (hosszított)   

9 Interaktivitás Nincs Van  Élményszerű   

10 Ajándéktárgyak árusítása Nincs Van 

Van, a kiállítás 

témájához kapcsolódik, 

igényes 

  

11 Helyi szolgáltatók bemutatása, ajánlása Nincs 

Van, de kevés 

információnyújtás

sal 

Van, érdekes, részletes 

információnyújtással 
  

12 Ismeretterjesztés Nincs Átlagos Érdekes, részletes 

Borkultúra, bortermelés, helyi 

hagyományok, látnivalók, 

térség bemutatása szóban 

  Kiegészítő szolgáltatások 
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13 Helyi termékek / borok értékesítése Nincs árusítás 

Vásárlás a helyi 

boltokban 

lehetséges 

Helyszíni vásárlás is 

lehetséges 
  

14 Kiegészítő szolgáltatások ajánlása Nincs 
Egy kiegészítő 

szolgáltatást ajánl 

Több kiegészítő 

szolgáltatást ajánl 

Előadások, múzeumbarát 

programok, ismeretterjesztő 

programok, Internet sarok, stb. 

15 Családbarát szolgáltatások biztosítása Nincs 
Egy szolgáltatást 

kínál 

Több szolgáltatást 

kínál 

Gyermek-játszó, 

gyermekprogramok 

16 Tartózkodási időt növelő programok Nincs 
Egy programot 

kínál 
Több programot kínál 

Pl. részt vesz borúti 

programcsomagban 

Minősítési kategóriák 

Nincs minősítés 
Van egy olyan követelmény, ami nem teszi lehetővé 

a minősítést, vagy az elért eredmény < 60% 

1 pontot kapott olyan követelménynél, ahol minimum 2 pontot kell 
elérni a minősítéshez. (Az adott kérdés 1 pontot érő válaszánál ilyenkor 

a "nincs minősítés" kifejezés szerepel.) 

Alapfokú minősítés 
Elért pontok aránya az összes megszerezhető 

ponthoz képest: 60 – 75% 
  

Megfelelő minősítés 
Elért pontok aránya az összes megszerezhető 

ponthoz képest: 75,1 – 90% 
  

Kitűnő minősítés 
Elért pontok aránya az összes megszerezhető 

ponthoz képest: 90% < 
  

 



A tananyag készült az EFOP 3.4.3.-16-2016-00005 számú "Korszerű egyetem a modern 

városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi modellben" 

pályázat B3 komponense "Rövid ciklusú képzések és szakfejlesztés az agrárképzési 

területen a fenntarthatóság jegyében" projektelem keretében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


