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„A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról" szóló T/6563 . számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, és a 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a
T/6563/67 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva- az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 44. § -a az alábbiak szerint módosul :

[(1) Meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű tokaji furmint,
tokaji hárslevelű, tokaji sárgamuskotály, tokaji zéta : az adott fajtából, a borvidék
legfeljebb 75 hIlha termésű ültetvényeiből származó, érett vagy tőkén túlérett, esetleg
töppedt, vagy aszúsodott termésének késői szüretelésű legalább 19,0 tömegszázaléknyi
(MM°) természetes eredetű cukrot tartalmazó mustjából készült bor, amely
termőhelyre, fajtára, illetőleg meghatározott készítésmódra jellemző illat-, íz- és
zamatanyagokat tartalmaz, származási helye és évjárata miatt különleges
megkülönböztetésre érdemes .]

(2) Meghatározott termőhelyről származó tokaji borkülönlegesség : azok a tokaji
borvidéken készített különleges minőségű borok, amelyek készítésmódjuk miatt önálló
névhasználatra j ogosultak : t okaji m áslás, t okaji fordítás, t okaji s zamorodni, [ tokaji főbor,]
tokaji aszú, tokaji aszúeszencia, tokaji eszencia .

(3) Tokaji máslás : a szamorodni vagy az aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos
évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült tokaji borkülönlegesség, amelyet [jellegzetes
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érlelési illattal és zamattal rendelkezik, és] a forgalomba hozatal előtt legalább két évig,
ebből legalább egy évig fahordóban érlelt[é]ek .

(4) Tokaji fordítás: a kipréselt aszútésztára felöntött meghatározott termőhelyről
származó mustból vagy azonos évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült, a forgalomba
hozatal előtt legalább két évig, ebből legalább egy évig fahordóban érlelt tokaji
borkülönlegesség[, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik] .

(5) Tokaji szamorodni : a tokaji borvidék [zárt] területén termett, a Botrytis cinerea
hatására nemesen töppedt, tőkén aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó, válogatás nélkül
szedett szőlőfürtök feldolgozásával előállított, legalább 21,0 tömegszázaléknyi (MM')
természetes eredetű cukrot tartalmazó mustból szeszes erjedés útján nyert tokaji
borkülönlegesség, melyet a forgalomba hozatal előtt legalább két évig, ebből legalább egy
évig fahordóban érlelnek.

[(6) Tokaji főbor : a tokaji borvidék legfeljebb 7 tonna/hektár szőlő, illetve 50
hl/hektár must hozamú ültetvényéről származó, túlérett tőkén töppedt, illetőleg
aszúsodott termésének legalább 23 tömegszázalékos természetes eredetű cukortartalmú
mustjából készült, a termőhelyre jellemző sajátosságú, legalább 11,5 térfogatszázalékon
tényleges alkoholtartalmú bor, amelyet forgalomba hozatal előtt legalább 2 évig
érleltek .]

(7) Tokaji aszú: az a 3-6 puttonyos, a tokaji borvidék [zárt] területén termett, a
Botrytis cinerea hatására nemesen töppedt [rothadt], tőkén aszúsodott[, töppedt,] és
szüretkor külön szedett szőlőbogyók feldolgozott anyagára öntött ., meghatározott termőhelyről
származó., legalább 19 mustfokos musttal vagy azonos évjáratú borral áztatott, szeszes erjedés
útján nyert tokaji borkülönlegesség, amely [a] külön jogszabályban meghatározott
puttonyszámtól függő mennyiségű cukormentes extraktot, valamint cukrot tartalmaz, és
amelyet a forgalomba hozatal előtt legalább három évig, ebből legalább k[ét]ettő évig
fahordóban érlelnek .

(8) Tokaji aszúeszencia : a tokaji borvidék [zárt] területén termett, a Botrytis cinerea
hatására nemesen töppedt [rothadt], tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett
szőlőbogyóknak feldolgozott anyagára öntött, meghatározott termőhelyről származó , legalább
19 mustfokos musttal vagy azonos évjáratú borral áztatott, szeszes erjedés útján n
jkészült, jellegzetes aszú- és érlelési illattal, valamint zamattal rendelkező aszúbor] tokai
borkülönlegesség, amely külön jogszabályban meghatározott cukormentes extraktot, valamint
literenként legalább 180 gramm természetes cukrot tartalmaz, és amelyet a forgalomba
hozatal előtt legalább [öt] három évig, ebből legalább [három] kettő évig fahordóban
érlelnek .

(9) Tokaji eszencia : a tokaji borvidék [zárt] területén termett, a Botrytis cinerea
hatására nemesen töppedt [rothadt], tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett
szőlőbogyókból préselés nélkül kiszivárgó, mustból minimális erjedés útján keletkező tokaji
borkülönlegesség, mely literenként legalább 450 gramm összes természetes cukrot és 50
gramm cukormentes vonadékanyagot tartalmát [, ezen kívül az aszúra jellemző különleges
illattal és zamattal rendelkezik] .
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Indokolás

A különleges minőségű bor kategória megszűnik, és egyúttal a védett eredetű bor
létrehozásának a lehetősége születik meg .
A főbor nem tokaji borkülönlegesség, ezért nem itt, hanem a törvény más helyén kerül
meghatározásra .
A zárt terület fogalmának elhagyására tett javaslattal összefüggő szükséges technikai
változtatás .
Egy különleges adottságú termőhelyről származó, tokaji borkülönlegesség esetében a Botritis
cinerea hatására meginduló folyamatot célszerű minden bor fajtánál azonosan, „nemesen
töppedésnek" nevezni, mert ez pontosabban, jobban és szebben fejezi ki a nevezett
folyamatot .
Mivel az aszúeszencia is egy több puttonyos aszú, ezért indokolt, hogy a fogalom
meghatározás a különbségeken túlmenően azonos legyen . Így az aszúnál használatos leírást
tartalmazza a javaslat, a legalább 180 gramm természetes cukortartalom előírása mellett .
A Tokaji eszencia, a Botritis cinerea hatására nemesen töppedt, tőkén aszúsodott
szőlőbogyókból préselés nélkül kiszivárgó tokaji borkülönlegesség, így értelemszerűen az
aszúra jellemző illattal és zamattal rendelkezik . Ennek ismételt előírása ezért felesleges .

Budapest, 2004 . március 8 .
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