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1. A kutatási feladat összefoglalása, a kutatás 
célkitőzései 
 
Az egyre szabadabbá váló világpiacon a magyar 
gazdaság fokozódó kihívásoknak van kitéve. Ezen 
folyamatban fontos, hogy saját értékeinkkel tisztában 
legyünk, és ezeket a lehetı legnagyobb 
körültekintéssel aknázzuk ki. Magam ilyen értéknek 
tekintem a kitőnı természeti adottságokkal rendelkezı 
magyar borágazatot, amely megfelelı mőködtetés 
mellett képes nagyszámú ember vidéken történı 
foglalkoztatására. Ezen társadalmi-gazdasági keretben 
az Európai Unió tagjává vált magyar borágazat egyik 
legfontosabb közép-hosszútávú feladatának az 
eredetvédelmi rendszer optimális kialakítását és 
fejlesztését tartom. A vonatkozó borjogi és 
eredetvédelmi (elsıdlegesen a sui generis földrajzi 
árujelzı) joganyag egyazon munkában történı 
vizsgálatát az EK közösségi joganyagának 
sajátosságai (lényegében az eredetvédelem közösségi 
borrendtartásban történı szabályozása) indokolták. 
 
 
 
A vonatkozó nagy mennyiségő nemzetközi, közösségi 
és nemzeti joganyag több jogterületet átfogó 
vizsgálata során a következı hipotézist fogalmaztam 
meg: A munka írásakor hatályos, a dolgozat tárgyát 
képezı joganyag csak bizonyos módosítások esetén 
felel meg az Európai Közösség (EK) által elvárt 
többfunkciós mezıgazdaság fenntartható vidék 
koncepciójába illeszthetı követelményének. A kutatás 
lezárásának ideje 2007. december 31. Ezen idıt 
követıen megszületett az új közösségi borrendtartás,1 
amelynek tervezete már bedolgozásra került az 
értekezésbe, és megállapítható, hogy a végleges 
jogszabályszöveg, fıbb tendenciáit tekintve a tervezet 
által kijelölt modellt követi. 
 
 
 
A téma kutatását három részben valósítottam meg. Az 
elsı részben a terület lehatárolására és a terület 
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1 Summary of the research task, objectives of the 
research 
 
The Hungarian economy has to face growing 
challenges in the liberalizing global market. In this 
process, it is of high importance to be aware of our 
own values and to make the best of them very 
carefully. I consider the Hungarian wine sector, 
having extraordinary natural endowments, as such a 
value; this sector, when properly working, is capable 
of employing a huge number of persons in the 
country. In this social-economic frame, I consider the 
optimal build-up and development of the system for 
the protection of origin as one of the most important 
middle- and long-distance tasks of the Hungarian 
wine sector that has recently become member of the 
European Union. The reason for examining together, 
in one dissertation, the legislation concerning the wine 
law and the protection of origin (first of all, the sui 
generis geographical indication) lays in the 
characteristics of the EC community law (actually, the 
regulation of the protection of origin in the 
community wine market organisation). 
 
During the examination of a great volume of 
international, community and national legislation 
dealing with many fields of law, I concluded the 
following assumption: The legislation at issue that is 
in force at the time of the preparation of the present 
dissertation would only correspond after certain 
amendments to the multifunctional agriculture 
requirement of the European Community (EC), fitting 
into the conception of the sustainable countryside. 
The date of the end of the research is the 31st 
December 2007. After this date, the new community 
wine market organisation1 was adopted, the draft of 
which has already been introduced into the 
dissertation; we can observe that the final version of 
the legal text follows in its main tendencies the model 
of the draft. 
 
I effectuated the research of the issue in three parts. In 
Part I, I tended to design the borders of the domain 
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jogrendszerbeli elhelyezésére törekedtem, valamint 
kísérletet tettem azon „mérce” meghatározására, 
amely mentén értékelhetem a joganyagot és 
megfogalmazhatom módosító javaslataimat.  
 
Az értekezés második részében a közösségi 
piacszabályozás általános fejlıdési tendenciáinak 
keretében vizsgálom elsıként a borjog lehetséges 
változásainak irányát. Ezt követıen a borjog, mint 
közösségi borpiaci rendtartás közösségi, majd magyar 
jogfejlıdését vázolom. Végezetül a borpiaci rendtartás 
intézményi rendszerével foglalkozom, különös 
tekintettel az eredetvédelem szempontjaira. A 
második részben különösen az agrárjogi megközelítés 
bír nagy jelentıséggel. 
 
A dolgozat utolsó részében az eredetvédelem egyes 
intézményeit vizsgálom, lényegében a borjog 
szempontjából oly jelentıs sui generis földrajzi 
árujelzık jogintézményének központba helyezésével. 
Ezen jogintézmény dogmatikai, történeti bevezetıjét 
követıen a hatályos nemzetközi, közösségi és nemzeti 
joganyag elemzésére került sor. E részben a szellemi 
tulajdoni megközelítés bír meghatározó szereppel. A 
borok eredetvédelmén túl az értekezés jelentıs 
hányadában foglalkozom az eredetvédelem általános 
hatályú szabályaival is. Ennek oka, hogy a két terület 
állandó kölcsönhatásban van egymással, és 
meghatározó szerepet kapnak az eredetvédelem belsı 
jogintézményi fejlıdésére. 
 
 
2. A kutatás módszerei, forrásai 
 
Munkámban a következı módszerekre tekintettel 
kívánom vizsgálni az eredetvédelem és a borjog 
kapcsolatát: 
 
ad 1. A történeti kutatás. Arra tekintettel tartottam 
fontosnak a jogtörténeti megközelítést, hogy a 
hatályos joganyag nem elızmény nélküli, hanem 
éppen ellenkezıleg, gyakran a múlt 
jogintézményeinek modelljeit felhasználva építkezik 
tovább. Jó példa erre az, amikor az 1960-as években 
az Európai Közösség tagállamai a borszabályozásban 
egyértelmően a francia jog hagyományaira (némi 
német behatással) támaszkodtak, és annak az 
eredményeit használták fel. Ezen francia (német) 
nemzeti joganyag a késıbbiekben, a közösségi 
joganyag módosításakor is nagy hatással volt, 
gondolok itt például a telepítési jogok intézményére. 
 
ad 2. Más tudományterületek eredményeinek 
felhasználása (interdiszciplináris kutatási módszer). 
Magam külön választanám a jogtudományon kívüli és 
azon belüli kutatási területeket.  
 

and to place it in the legal system, I equally attempted 
to determine the ‘standard’ by that I could judge the 
legislation and conceive my amendment proposals. 
 
 
In Part II of the dissertation, first, I examine the 
directions of the possible changes of wine law in the 
frame of the general development tendencies of the 
community market organisation. I outline the 
community as well as the Hungarian development of 
wine law as community wine market organisation. 
Finally, I deal with the institutional system of the 
wine market organisation, in particular as to the 
aspects of the protection of origin. In Part II, the 
agrarian legal aspect gains high significance. 
 
In the last part of the dissertation, I treat the individual 
institutions of the protection of origin, mainly 
focusing on the institution of the from the wine law 
aspect so significant sui generis geographical 
indications. After a dogmatic, historical introduction 
of this institution follows the examination of the 
international, community and national legislation in 
force. In this part, the intellectual property aspects 
have the leading role. Apart from the wine’s 
protection of origin, I treat the general rules of the 
protection of origin as well, in a significant part of the 
dissertation, as the two fields are in a continuous 
interaction and have a determining role in the 
development of the national legal instruments of the 
protection of origin. 
 
2 Methods and sources of the research 
 
I plan to examine the relationship between the 
protection of origin and wine law in my thesis 
regarding the following methods: 
 
ad 1. Historical perspective. I consider the historical 
perspective to be important as the legal texts in force 
are not without precedents, but on the contrary, they 
often develop using the models of past legal 
institutions. It serves as a good example that in the 
1960s, in the wine regulation the Member States of 
the European Community relied on the French legal 
traditions (with some German influence) and used its 
results. This French (and German) national law 
affected the community legislation even later, during 
the amendments, say as to the institution of plantation 
rights. 
 
 
ad 2. Application of results of other branches of 
science (interdisciplinary research method). I would 
like to distinguish between research fields within and 
without the science of law. 
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A jogtudományon kívül elsıdlegesen a közgazdaság-
tudomány eredményeire alapozva foglalok gyakorta 
állást, teszem ezt azért, mivel a dolgozatom témája, a 
piacszabályozás alapvetıen a közgazdaságtan által 
determinált. A jogon kívüli tényezık közül 
kiemelkedı jelentısége van a Közös Agrárpolitikának 
(KAP). A KAP, mint szakpolitika legfontosabb 
funkciójának azt tekintem dolgozatom viszonylatában, 
hogy meghatározza azt a mércét, amely alapján 
helyesnek (jónak) vagy helytelennek (rossznak) 
minısíthetek egy vonatkozó normát. A joganyag 
„méréséül” szolgáló modell kialakítása során 
különösen nagy hiánynak éreztem a magyar nemzeti 
borstratégia nemlétét. 
 
A vizsgált területre, a mezıgazdaságra (vidékre) 
vonatkozó joganyag kutatása során az agrárjogtól 
eltérı, más jogterületek, jogágak eredményeinek 
felhasználása is alapvetı jellemzıje a munkámnak. A 
teljesség igénye nélkül: közigazgatási jog, pénzügyi 
jog, környezetjog, polgári jog, gazdasági kapcsolatok 
joga. Ezen elem lényegében mutatkozik meg az 
eredetvédelem témakörében, amikor például az 
eredetvédelem alapvetı jogintézményének, a földrajzi 
árujelzınek sajátosságait tárgyalom. Érthetı módon 
mindez nem lenne kellıen megalapozott a szellemi 
tulajdonra (polgári jogi) vonatkozó tudományos 
eredmények és szemlélet felhasználása nélkül. 
Lényegében itt kell hangsúlyoznom az értekezés és az 
európai jog kapcsolatát is. Fontos kiemelni az 
értekezés közösségi szintő megközelítését, amely a 
téma lehatárolását is nagyban meghatározta.  
 
ad 3. A jogösszehasonlítás. Az általam vizsgált 
szőkebb terület tipikusan olyan közösségi 
szabályozást tartalmaz (közösségi rendeletek), 
amelyek végrehajtása kötelezı minden tagállamra 
nézve, méghozzá közvetlen módon. Az adott tagállam 
a rendelet által hagyott esetleges szabadságot a saját 
maga sajátosságaira illesztve használhatja ki, és 
tegyük rögtön hozzá, hogy akkor jár el helyesen, ha a 
végrehajtás során a nemzeti specialitásait 
messzemenıen figyelembe véve alkot a közösségi 
rendelettel ellentétben nem álló jogszabályokat. Mégis 
ezen túlmenıen, megállapíthatjuk azt, hogy a 
jogszabályalkotást megelızıen a jogalkotók gyakorta 
vannak figyelemmel más tagállamok gyakorlatára, 
esetenként abból a célból, hogy a másik nemzeti 
joganyagból példát merítsenek. Amennyiben e 
példákat a maguk viszonyaira tekintettel, azokra 
módosítva ültetik át a nemzeti joganyagba, akkor – 
megítélésem szerint – jól jártak el. E logikára 
tekintettel vizsgálom magam is más tagállamok 
joganyagát, és azért is, mert sokan közülük korábban 
tagjai az Európai Közösségnek (mint Magyarország), 
és számos területen nagyobb tapasztalattal 
rendelkeznek. 

I base my arguments, apart from the jurisprudence, 
first of all, on the results of economics, as the topic of 
my thesis, market organisation is basically determined 
by the economics. Among the extra-legal elements, 
the Common Agricultural Policy (CAP) is of high 
significance. I consider it to be the most important 
function of the CAP as a policy as to my dissertation 
that it determines the standard by that I can qualify a 
certain legal norm as proper or improper. When 
establishing the model serving as a standard for the 
legislation, I conceived the non-existence of a 
Hungarian national wine strategy as a significant lack. 
 
 
 
When accomplishing research in the legislation 
concerning agriculture (and rural areas), my work 
basically pertains the usage of the results of other 
legal fields or branches than agricultural law. Just to 
name some examples: administrative law, financial 
law, environmental law, civil law, law of economic 
relations, etc. This element is clearly visible as to the 
protection of origin when I treat the characteristics of 
the basic legal instrument of the protection of origin, 
the geographical indication. All this would not be 
adequate without using the scientific results and point 
of view of intellectual property (civil law). I have to 
emphasize here the connection of the thesis and 
European law as well. It is important to mention the 
community legal aspect of the dissertation that played 
a significant role in determining the boundaries of the 
topic. 
 
ad 3. Comparative law. The narrower domain 
examined by me contains typically a kind of 
community regulation (community regulations) the 
execution of which is obligatory for all Member 
States, and that directly. The given Member State may 
use the freedom occurrently left by the regulation to 
suit its own characteristics, and, let me add it straight 
away, it behaves correctly when, during the 
enforcement, adopting legislation not contrary to the 
community regulation, but in harmony with its 
national particularities. Furthermore we can state that 
before the legislation procedure, the legislators often 
pay attention to the practice of other Member States, 
sometimes explicitly in order to get an example from 
the other national legislation. When these models are 
adapted to the own national legislation in a way that it 
is amended following the proper circumstances, then, 
I presume, it is well done. I examine the legislation of 
other Member States based on this logic, for, as most 
of them are for a longer time Member States of the 
European Community than Hungary, and they have a 
broader experience in this regard. 
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Az értekezés forrásait a legkülönbözıbb nemzetközi, 
közösségi és nemzeti jogforrások alkotják, amelyek 
értékelésénél nagyban támaszkodtam a jogi 
szakirodalmon túl közgazdaságtani és borászati 
munkákra is. 
 
3. A tudományos eredmények összefoglalása és a 
hasznosítás lehetıségei  

 
Disszertációm hipotézise: A munka írásakor hatályos, 
a dolgozat tárgyát képezı joganyag csak bizonyos 
módosítások esetén felel meg az Európai Közösség 
által elvárt többfunkciós mezıgazdaság fenntartható 
vidék koncepciójába illeszthetı követelményének. E 
hipotézis helyénvalóságát a fentebb írtakra tekintettel 
igazoltnak látom, és a joganyag formálása érdekében 
három – munkám fıbb részeinek megfelelı – 
témakörre bontva ismertetem megjegyzéseimet, 
illetve de lege ferenda javaslataimat. 
 
 
I. A borjog és eredetvédelem dogmatikai kérdéseivel 
kapcsolatos megjegyzések és de lege ferenda 
javaslatok 
 
1. Az agráriumra vonatkozó joganyag alkotói, 
különösen igaz ez a magyar jogalkotóra, gyakorta 
bárminemő rendszerezett elképzelés nélkül hozzák 
létre a disszertáció témája által érintett normákat. A 
jogalkotás emellett az agráriumban indokolatlanul 
mellızi a jogtudomány rendszerezési kísérleteit. A 
rendszerezés ugyanis elsısorban nem a jogalkotás 
dolga. A jogalkotásnak a parancsalkotás a feladata. A 
rendszerezés a jogtudomány feladata. 
 
2. Az agrárjog közösségi piacszabályozást alapul vevı 
egyik lehetséges rendszerezésének tartom annak 
szabályozási tárgyai alapján történı felépítését.2 Ezek 
a lehetséges alapok: a mezıgazdasági tevékenység, a 
mezıgazdasági üzem, a mezıgazdasági termelı (jogi 
és természetes személy is), a mezıgazdasági termék 
illetve a vele – fıleg minıségi szempontokat 
megjelenítve – párhuzamba állítható élelmiszer, és 
újabban a vidék kategóriái. Megítélésem szerint az 
agrárjog ilyen alapokon történı rendszerezése számos 
problémát kiküszöbölhet, amely egyébiránt az 
agrárjog – német-osztrák jogirodalom3 alapján 
definiált – funkcionális jellegébıl adódik. A borjog, 
amelyet magam az agrárjoghoz tartozó jogterületként 
definiálok, lényegében – de nem kizárólagosan – a 
mezıgazdasági termék kategóriáját alapul vevı 
piacszabályozás részterülete. 
 
3. A borjog kifejezés, amely számos nyugat-európai 
tagállam jogában meghatározást nyert,4 a lényegében 
a közösségi jogon keresztül vált elterjedtté a magyar 

 
Sources of the dissertation are various international, 
community and national norms, by the assessment of 
which I relied – apart from the judicial literature – on 
works of economics and oenology as well. 
 
 
3 Summary of the scientific results and the 
possibilities of use 
 
The assumption of my thesis is: The legislation at 
issue that are in force at the time of the preparation of 
the present dissertation would only correspond after 
certain amendments to the multifunctional agriculture 
requirement of the European Community, fitting into 
the conception of the sustainable countryside. I 
consider the pertinence of the present assumption as 
proven, regarded what is written above. In order to 
edit the legislation, I present my comments and de 
lege ferenda proposals in three chapters, according to 
the main parts of my dissertation. 
 
I. Comments and de le ferenda proposals concerning 
the dogmatic questions of wine law and the protection 
of origin 
 
1. The legislators – and among them, the Hungarian 
legislators – adopt the norms concerning agriculture, 
subject to this thesis, often without any conception. 
Besides, the legislation ignores without a reason the 
systematization attempts of the jurisprudence. 
Systematization is essentially not up to the legislation. 
The legislation’s task is to create the orders. The 
jurisprudence has to do the systematization. 
 
 
2. I consider it to be a possible systematization of 
agricultural law when taking the community market 
organisation as a basis and building it up after its 
regulatory issues.2 These possible bases are: 
agricultural activity, agricultural holding, farmer 
(physical and moral persons as well), agricultural 
product and the food in parallel – paying attention to 
quality aspects – and recently, the categories of the 
countryside. In my view, systematizing agricultural 
law in that way may avoid several problems 
originated, by the way, in the functional character of 
agricultural law, defined in the German-Austrian legal 
literature.3 Wine law that I define as a domain 
belonging to agricultural law, is basically – but not 
exclusively – part of the market organisation, based 
on the category of agricultural product. 
 
 
3. The notion ‘wine law’ that has been determined in 
the law of several Western-European Member States4 
became widespread in the Hungarian agricultural 
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agrárágazatban illetve a jogtudományban. A magyar 
jogban egyébiránt az uniós csatlakozás elıtt is létezett 
egy – komoly jogtörténeti elızményekkel rendelkezı 
– jól körülhatárolható joganyag a borágazat 
szabályozására. A borjog alapvetı szabályozási alapja 
a bor, mint mezıgazdasági termék. 
 
 
4. Magam részérıl a borjog, mint jogterület esetén 
három szabályozási kört különítek el:5 (1) A szőkebb 
értelemben vett borjoghoz, amely egyben e dolgozat 
megírásának az alapját is képezi, a hatályos 
1493/1999/EK rendeletet (2008 augusztusától 
479/2008/EK rendeletet) és annak végrehajtására 
kiadott rendeleteket sorolom közösségi szinten, 
továbbá a hozzájuk kapcsolódó nemzeti normákat. 
Utóbbiak esetében kiegészítve azon szabályozási 
körrel, amelyrıl a közösségi borrendtartás nem 
rendelkezik, tehát ahol a tagállamok nagy 
szabályozási szabadsággal rendelkeznek. Magam a – 
szemben a szakirodalomban fellehetı más nézetekkel 
– szőkebb értelemben vett borjoghoz sorolom azon 
bor-eredetvédelmi megállapodásokat is, amelyeket az 
EK vagy a tagállamok kötöttek harmadik féllel. Mivel 
e szőkebb értelemben vett borjognak az alapját a KAP 
piacszabályozási pilléréhez tartozó 1493/1999/EK 
rendelet (2008 augusztusától 479/2008/EK rendeletet) 
képezi, mint közös piaci szervezet, ezért a vonatkozó 
joganyagra szinonimaként használtam a borpiaci 
rendtartás, közös borpiaci szervezet szavakat is. (2) 
Tágabb értelemben vett borjogon minden olyan 
elıírást értek, amely expressis verbis a borra 
vonatkozik. (3) Az agrárjog funkcionális jellegébıl 
következik ugyanakkor az, hogy az agrárjog 
szabályozási tárgyaira lehet olyan jogszabályokat is 
alkalmazni, amelyek tárgyi hatálya túlmutat az 
agráriumon (Polgári Törvénykönyv, Büntetı 
Törvénykönyv, etc.). Ezeknek a jogszabályoknak is 
nagy jelentısége van a borra vonatkozó normák 
között, hisz kódex jellegüknek köszönhetıen a borjog 
által körülhatárolt jogviszonyok alapjául szolgálnak. 
Érthetı módon, a szükséges mélységig ezekkel is 
foglalkoznom kellett. 
 
A disszertációmban a borjogon a szőkebb értelemben 
vett borjogot értem, míg a tágabb értelemben vett 
borjogra, mint szılı- és borszabályozásra hivatkozom. 
 
5. A borjogon ezek alapján egy közösségi és tagállami 
meghatározottságú, komplex szabályozást értek, 
amely alapvetıen a borra, mint mezıgazdasági 
termékre épül, azonban szabályozási körébe vonja a 
mezıgazdasági üzemet (pl. telepítési jogok), a 
mezıgazdasági tevékenységet (pl. borászati eljárások) 
és a vidéket is. A joganyag kialakításában a KAP 
Európai Közösséget létrehozó Szerzıdésben (EKSZ) 
meghatározott céljain túl már a közösségi borjog 

sector and jurisprudence basically via community law. 
Moreover, in Hungarian law there have been a 
handful of norms even before the accession to the 
Union that ruled on the wine sector and had an 
honourable historical background. The main 
regulatory basis of wine is the wine as an agricultural 
product. 
 
4. I distinguish between three regulatory circles in 
wine law:5 (1) To the narrowly understood wine law, 
which is basis of the present dissertation, I count the 
Regulation 1493/1999/EC in force (Regulation 
479/2008/EC from August 2008) and its executory 
regulations on community level and furthermore the 
related national norms. As to the latter, they are 
completed with the regulatory domain where the 
Member States are free to legislate as the wine market 
organisation does not rule on it. I consider that those 
wine origin protection concerning agreements belong 
to this narrow category of wine law – contrary to 
other opinions in the literature – which have been 
concluded between the EC or the Member States and 
a third party. As the basis of this narrow wine law is 
the Regulation 1493/1999/EC (Regulation 
479/2008/EC from August 2008) belonging to the 
CAP market organisation pillar, as a common market 
organisation, I use the words wine market 
organisation and common wine market organisation 
as synonyms for the respective legislation. (2) Wine 
law in a broader sense means for me every norm that 
concerns expressis verbis the wine. (3) On the other 
hand, coming from the functional character of 
agricultural law, rules can be applied for the 
regulatory bases of agricultural law where the scope 
goes beyond agriculture (Civil Code, Penal Code, 
etc.). Even these norms are significant among the 
norms concerning wine, as – due to their codex 
character – these serve as basis for the legal relations 
in wine law. It is understandable that – in the 
necessary depth – I had to treat them as well. 
 
 
 
 
In my dissertation, I apply the narrow wine law 
category, and refer to the wine law in a broader sense 
as grape- and wine regulation. 
 
5. Therefore I understand wine law as a complex 
regulation, determined by the Community as well as 
by the Member States, concerning basically wine as 
an agricultural product, but also the agricultural 
holding (e.g. planting rights), agricultural activity 
(e.g. oenological practices) and the rural areas as well. 
Environmental protection and quality appear as 
objectives of the CAP besides those laid down in the 
EC Treaty, and all these gain relevance – quality, 
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kialakítása óta meghatározó jelentıségő a minıség, 
mint cél, és újabban a környezet védelme is. 
Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a borjog 
elıírásainak meghatározó része a minıségvédelem, és 
azon belül a földrajzi eredet védelme. 
 
6. A jogfejlıdésre tekintettel a jövıben 
elképzelhetınek – de nem célszerőnek – tartom a 
borjog feloldódását az élelmiszerjogban (mint annak 
speciális területe), továbbá a piacszabályozás és a 
vidékfejlesztés általános szabályozásában.  
 
7. A közösségi borjognak a minıség – a KAP más 
termékpályáit megelızve – már kialakulásától kezdve 
fontos alkotórésze. Megítélésem szerint a magyar 
borjogra tekintettel – legkevesebb – két 
megközelítésben beszélhetünk a minıségrıl. A tágabb 
minıség fogalom gyakorlatilag magában foglal 
minden tényezıt, így az alább ismertetett 
eredetvédelmet is. A jogszabályokban használt másik, 
szőkebb minıségfelfogás viszont a földrajzi eredeten 
kívül keletkezı minıséget takarja, arra utal. Magam 
szükségesnek tartanám a két megközelítés világosabb 
elhatárolását a magyar borjogban. Magam a 
dolgozatomban minıség alatt – a szőkebb 
értelmezésre utalás híján – a tágabb minıségfogalmat 
értem. Ebbıl következıen a minıség egyik 
meghatározó tényezıjének tekintem a földrajzi 
eredetet. Különösen így van ez a borok esetén (ezt 
támasztja alá az EK Bíróságának „Exportur” ítélete6 
is). 
 
8. A borok eredetvédelmének kérdésében a közösségi 
borjogban, az eddigi – mind a germán, mind a latin 
eredetvédelmi rendszereknek teret engedı – 
kompromisszumos modell7 helyett a 2008-as új 
borrendtartásban (479/2008/EK rendelet) elmozdulás 
figyelhetı meg a latin eredetvédelmi rendszer 
irányába. Amellett ugyanis, hogy a „m.t. minıségi 
bor” és az „asztali bor” kategóriáit mellızi, 
gyakorlatilag két bor között tesz különbséget a 
minıség alapján: a földrajzi árujelzıvel ellátott borok 
(konkrétan az „oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel” 
illetve az „oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel” 
ellátott/rendelkezı borok) és a földrajzi árujelzı 
nélküli borok. Az új, 2008/2009-ben hatályba lépı 
közösségi borpiaci rendtartás, megítélésem szerint, 
egyértelmővé teszi azt, hogy az EU-ban a minıségi 
bor koncepciója a földrajzi eredeten alapul. Azaz, 
ezzel szinte egyedüli koncepcióvá vált a latin út, 
vagyis a földrajzi környezethez kötött (tágabb 
értelemben vett) minıségpolitika, és az 
eredetvédelem. Hasonlóképpen elmozdulásról 
beszélhetünk a magyar bor-eredetvédelem esetében is 
a latin eredetvédelmi rendszer felé; lényegében már a 
2008-as közösségi borrendtartás elıtt is. 
 

from the very beginning – in the building up of 
community wine law. We can therefore say that 
quality protection, and especially the protection of 
geographical origin is a determining part of the wine 
law norms. 
 
6. I consider it as possible – but not useful – that due 
to a future development, wine law is going to dissolve 
in the food law (as its special domain), or in the 
general regulation of market organisations and rural 
development. 
 
7. Quality is a relevant part of community wine law, 
from the very beginning, preceding in this regard 
other CAP sectors. I presume that as to Hungarian 
wine law, we can talk about quality in – at least – two 
senses. The broader sense of quality includes every 
element, so the protection of origin as well. The other 
– narrower – concept of quality, used in the legal 
texts, refers to quality originating outside the 
geographical origin. I consider it necessary to 
distinguish between the two concepts more clearly in 
Hungarian wine law. In my thesis, quality means – 
unless I refer to the narrower sense – the notion of 
quality in a broader sense. Therefore, I consider the 
geographical origin to be a determining component of 
quality. This is even more the case as to wine (the 
‘Exportur’ judgment of the European Court of Justice6 
supports this theory). 
 
 
 
8. In the community wine law, concerning the 
protection of origin of wine, the compromise – 
between the Germanic and Latin – model7 used until 
now is moving in the 2008 new wine market 
organisation (Regulation 479/2008/EC) towards the 
Latin system of protection of origin. Besides 
disregarding the categories ‘quality wine produced in 
specified regions (quality wine psr)’ and ‘table wine’, 
it distinguishes in practice between two wine as to 
their quality: wine with geographical indication (in 
concreto, wine with ‘protected designation of origin’ 
or ‘protected geographical indication’) and those 
without. The new wine market organisation, getting 
into force in 2008/2009, I presume, makes it clear that 
in the EU, the conception of quality wine is based on 
the geographical origin. That is, the Latin way became 
the nearly one and only conception, which means 
quality policy bound to the geographical environment 
(broader sense) and the protection of origin. Similarly, 
we can recognise a step made in the Hungarian wine 
protection of origin towards the Latin system of 
protection of origin; actually, even before the 2008 
community wine market organisation. 
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9. A földrajzi eredet védelmének az egyes államok 
jogrendszerében különbözı – gyakran egymást 
kiegészítı – módjai alakultak ki.8 A négy kategória 
közül a közösségi-magyar borjog esetén központi 
szerepet kap a „földrajzi árujelzık sui generis 
rendszere”, amelyet kiegészítenek a borjogi terület 
tipikus eredetvédelmi intézményeivel, amelyek a 
„közigazgatási eredetvédelmi modellbe” sorolhatók. 
Természetesen e modellek mellett fontos szerepet 
kapnak az eredetvédelem védjegyekkel illetve 
versenyjoggal kapcsolatos rendszerei is. A különbözı 
modellek egymáshoz való viszonyának rendezése 
számos jogvita forrása.9 
 
 
10. A sui generis eredetvédelem modelljének 
jogszabályi elızményeit a nemzetállamok jogában, 
tipikusan a borjogban találjuk meg. Ennek tipikus 
példája a francia jog. Lényegében a bor-
eredetvédelem szabályai szolgáltak mintául a borokon 
kívüli termékek, szolgáltatások sui generis 
rendszerének kiépítésében.  
 
II. A borpiac szabályozásával és az eredetvédelem 
intézményi kérdéseivel kapcsolatos megjegyzések és 
de lege ferenda javaslatok 
 
1. A borjogi és a hozzá kapcsolódó bor-eredetvédelmi 
joganyag értékeléséhez szükséges mércét a KAP 
céljai és modelljei között lelhetjük fel. Ezek: az 
EKSZ-ben megfogalmazott célok mellett a borpiac 
minıségvédelmi célja, a megalkotott többfunkciós 
mezıgazdaság modellje, illetve a Göteborgi 
Nyilatkozatban is nevesített fenntartható fejlıdés és a 
Lisszaboni Stratégia versenyképesség-növelésének 
céljai. A magyar viszonyokra tekintettel a joganyag 
értékeléséhez nagy segítség lenne – nem kevésbé a 
borágazat fejlesztéséhez – egy nemzeti borstratégia 
léte. Megítélésem szerint ilyen stratégiai iránymutatás 
hiányában az ágazat nem képes hatékony 
fejlesztéseket végrehajtani. Az EKSZ-ben 
megfogalmazott célok illetve intézmények 
megítélésem szerint egyébiránt felülvizsgálatot, 
összegzést, tisztázást, helyenként pedig újragondolást 
igényelnének. Ennek legfıbb oka, hogy annak 
megalkotása óta megközelítıleg egy fél évszázad telt 
el, és mind a tény-, mind a joghelyzetben komoly 
változások álltak be. Így érdemesnek tartanám például 
a fent említett „mérce” külön dokumentumokban 
rögzített céljait és modelljeit egybefogni a KAP új 
céljaiként. Mindenképpen fontosnak tartanám az 
EKSZ 34. cikkében fellelhetı – az EKSZ 33. 
cikkében megfogalmazott célok elérése érdekében 
létrehozandó – eszközök mibenlétének és egymáshoz 
való viszonyának tisztázását, megítélésem szerint 
elsıdlegesen közösségi szinten, s ezt követıen a 
magyar agrárjogban is.  

9. There are different types of the protection of 
geographical origin in the different states’ legal 
systems, which, sometimes even complete each 
other.8 From the four categories, concerning the 
community-Hungarian wine law, the sui generis 
system of geographical indications is in the focus, 
which is completed by the typical protection of origin 
institutions of wine law which belong to the 
administrative origin protection model. Of course, 
apart from these models, the systems of the protection 
of origin concerning trade marks and competition law 
play an important role as well. The inter-relationship 
of the different models is source of numerous 
disputes.9 
 
10. The legislatory precedents of the sui generis 
protection of origin can be found in the laws of the 
national-states, mainly in the wine law. A typical 
example is the French law. Basically, the rules of the 
wine protection of origin served as a model for the 
establishment of sui generis systems of products, 
services other than wine. 
 
II. Comments and de lege ferenda proposals 
concerning the regulation of the wine market and the 
institutional questions of the protection of origin  
 
1. We find the standard necessary for an assessment 
of the wine law and the related protection of origin 
concerning legal norms among the objectives and 
models of the CAP. These are, besides the objectives 
laid down in the EC Treaty, the quality objective of 
the wine market, the model of the multifunctional 
agriculture as well as the also in the Göteborg 
Declaration named sustainable development and the 
competitivity-objectives of the Lisbon Strategy. For 
the assessment of the legislation (and for the 
development of the wine sector), in the Hungarian 
context, a national wine strategy would be a great 
help. In my view, the sector is not capable of 
implementing effective developments when lacking 
such a strategic hand. The objectives and institutions 
laid down in the EC Treaty should nevertheless be 
reviewed, summarized, clarified and sometimes 
reconsidered, in my opinion. Mainly because in the 
meantime, since its creation, approximately five 
decades passed by and there have been significant 
changes both in the facts and in the law. Hence I 
would consider it to be useful to get the above 
mentioned standard’s objectives and models (fixed in 
different documents) together, as new objectives of 
the CAP. I consider it to be important to clarify the 
relationship between the instruments in Article 34 EC 
Treaty, which have been established to follow the 
objectives of Article 33 EC Treaty, first of all at 
community level, and afterwards in the Hungarian 
agricultural law as well. 
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2. Megállapítható, hogy a témakör, amelyet 
dolgozatom felölel, több ponton is érintkezik a 
versenyjoggal. Magam ezek közül két elemet emeltem 
ki. Egyrészt az agrár-piacszabályozás oldaláról 
megállapítható, hogy a borjogra is vonatkoznak a 
közösségi jog speciális agrár-versenyjogi elıírásai. 
Ezeket a jelenleg hatályos joganyag alapján két 
tanácsi rendelet tartalmazza. A 2007-ben létrehozott 
új szisztéma alapján egyrészt az egységes közös 
piacszervezésrıl szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet, 
illetve az egyes versenyszabályok mezıgazdasági 
termékek termelésére és kereskedelmére történı 
alkalmazásáról szóló 1184/2006/EK rendelet. Az 
egységes közös piacszervezés hatálya alá tartozó 
termékek esetén az 1234/2007/EK rendelet elıírásait 
kell alkalmazni, míg az ezen kívüli termékkör esetén – 
s ide tartozik a bor is, amely ugyan része az egységes 
közös piacszervezetnek, ám annak elıírásai egyelıre 
mégsem vonatkoznak rá – továbbra is az 
1184/2006/EK rendeletet. Témaköröm másik 
versenyjogi relevanciája a szellemi tulajdon és a 
versenyjog viszonya, amely kérdéskörrel kapcsolatban 
magam osztom azon álláspontot, amely szerint a 
földrajzi árujelzık, az azok által érintett termékkör 
(szolgáltatások) viszonylag csekély mennyiségére 
tekintettel a versenyt csak kis mértékben képesek 
korlátozni, s az ilyen jellegő korlátozások a minıség 
védelme érdekében elfogadhatók. Ezt az érvelést 
támasztja alá az EK Bírósága is (Rioja-ügy,10 etc.), s 
ennek okán tartom elfogadhatónak azon korlátozó 
elıírások alkalmazását bizonyos magyar m.t. 
minıségi borok esetén, hogy adott bort csak a 
borvidéken belül lehessen palackozni. 
 
 
3. A 2003-as KAP reformból kimaradt közös borpiaci 
szervezet 2008-tól részévé válik az egységes 
támogatási rendszer (SPS) rendszernek, és egyben 
nyit a vidékfejlesztés felé is (mármint a borpiac 
költségvetésébıl történı átcsoportosítással). Ezáltal – 
és a lepárlási célú támogatások közösségi szintő 
felszámolásával – a borpiac még inkább megfelel a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) agrárkeres-
kedelemmel (agrártámogatásokkal) szemben 
támasztott elvárásainak. Az SPS rendszer kiépítése 
Magyarország esetén nem csak a borágazatnak, de az 
egész agráriumunknak kihívást jelent, hiszen 
mindezidáig a közvetlen területalapú termelıi 
támogatási (SAPS) rendszert mőködtettük az SPS 
rendszer helyett,11 s csak 2009-tıl, immáron a bor-
termékpályával kiegészítve várható az SPS rendszer 
bevezetése. A SAPS rendszer kapcsán mindenképpen 
kiemelést érdemel az a szégyenletes tény, hogy az EU 
bár a tagállamok közötti egyenlıséget deklarálta, a 
valóságban a 2004-ben és azt követıen csatlakozott 
tagállamok esetén mégis diszkriminál a közvetlen 

 
2. The topic my dissertation is dealing with touches 
with competition law on several occasions. I 
emphasized two of them. First, from the point of view 
of the agricultural market organisation the special 
community agrarian competition legal norms concern 
the wine law as well. These are contained – according 
to the legislation in force – in two directives of the 
Council: according to the new system which was 
established in 2007, the Council regulation 
1234/2007/EC on a common organisation of 
agricultural markets on the one hand and the Council 
regulation 1184/2006/EC applying certain rules of 
competition to the production of, and trade in, 
agricultural products on the other hand. As for 
products coming under the single common market 
organisation, the 1234/2007/EC regulation’s rules 
have to be applied, for other products – and here 
belongs the wine as well, although it is part of the 
united common market organisation, its rules 
nevertheless do not apply for it – still the 
1184/2006/EC regulation is applicable. The other 
meeting point at issue is the relationship between 
intellectual property and competition law, where I 
share the view that says that geographical indications 
are capable of restricting the competition only in a 
moderate volume, regarding the few respective 
products (services), therefore such restrictions are 
acceptable in order to protect quality. This 
argumentation is supported by the Court of Justice as 
well (Rioja-judgment,10 etc.) and therefore I consider 
the application of such restrictive norms acceptable as 
to certain Hungarian quality wine psr, that a given 
wine can only be bottled within the wine-growing 
region. 
 
3. From 2008, the common wine market organisation, 
which has not been included in the 2003 CAP reform, 
becomes part of the Single Payment Scheme (SPS) 
system, and at the same time opens the gate for rural 
development as well (with regroupments from the 
budget of the wine market). This way – and by the 
elimination of the community distillation supports – 
the wine market fulfils better the requirements of the 
World Trade Organization (WTO) against agricultural 
trade and supports. The building-up of the SPS system 
is a challenge in Hungary not only for the wine sector, 
but for the whole agriculture, as until now the Single 
Area Payment Scheme (SAPS) system was working 
here instead of the SPS system,11 and only from 2009 
– completed with the wine sector – is the SPS system 
going to be introduced. As to the SAPS system, the 
disreputable fact has to be emphasized that although 
the EU declared the equality among the Member 
States, in reality discrimination still exists as to the 
Member States that have acceded from 2004 onwards 
concerning the different amounts of direct payments. 
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kifizetések eltérı összegével. Az „újak” 
mezıgazdasági termelıi ugyanis a régi tagállamok 
termelıinek juttatott közösségi pénzek töredékét 
kapják csak. Az SPS rendszerre történı átállás ezen a 
sérelmen ugyan változtat arányaiban, ám 
végérvényesen nem számolja fel. Ennek okán magam 
sérelmesnek tekintem a közösségi kettıs mércét. 
 
4. Magyar jogtörténeti kutatásaim során arra a 
következtetésre jutottam, hogy a magyar 
jogrendszerben a borágazat szabályozásának komoly, 
lényegében ezer évre visszanyúló hagyományai 
vannak. A borászatra vonatkozó szabályozásnak a 
minıség védelme már a kezdetektıl fogva részévé 
válik. Polgári jogalkotásunk kezdeteitıl (kiegyezés 
után) megfigyelhetı, hogy a borászati szabályozás 
dualista törvényi bázissal rendelkezik, vagyis a 
hegyközségi szervezet elkülönült szabályozása 
egészíti ki az ágazat egyéb elıírásait. Hegyközségi 
szervezetünk az általam vizsgált országok 
joganyagához viszonyítva – megítélésem szerint – 
unikumnak tekinthetı a maga nemében, s csak 
funkciójában találhatunk ahhoz hasonlót más 
országok (pl. Franciaország, Ausztria, Németország) 
jogrendszerében. A kiegyezés utáni magyar bor-
szabályozásban elıremutató, és néhol ma is 
példaértékő minıségvédelmi, eredetvédelmi 
rendelkezéseket találunk. A földrajzi árujelzık 
szabályai között már megtalálhatjuk a mai értelemben 
vett sui generis és közigazgatási földrajzi 
eredetvédelmi modellek elızményeit is. A magyar 
borágazat szabályozásának fejlıdésében törést jelent 
az 1948-at követı szocialista jogfejlıdés, amely a 
minıségi szempontokat gyakran félretéve valósította 
meg az ágazat, egyébiránt továbbra is elkülönülı 
szabályozását. Ezen idıszakban lényegében nem 
létezik a magyar eredetvédelem intézményi oldalának 
tekinthetı hegyközségi szervezetrendszer sem.12 
 
5. Megállapítható, hogy az európai integráció korai 
szakaszában döntés született a közösségi borpiaci 
szabályozásról. E termékpályának már a kezdeteitıl 
fontos részét képezi a minıség védelme,13 amely cél a 
késıbbiekben a KAP általános céljává fejlıdik. Az 
eredetvédelem terén fontos elıírásokat találunk a 
közigazgatási eredetvédelmi modell tekintetében, a 
sui generis földrajzi árujelzı modell tekintetében 
azonban – bizonyos közösségi keretek között – az EK 
szabad teret enged a tagállamoknak. A közösségi 
iparjogvédelem elsı közösségi rendszereként a 
földrajzi árujelzık közösségi, sui generis rendszere 
jön létre 1992-ben,14 amely nem terjed ki a borokra. 
Megítélésem szerint e közösségi rendszer kiépítésében 
nagy szerepe van a francia nemzeti bor-eredetvédelmi 
rendszernek is, és az olyan nemzetközi 
megállapodásoknak, mint a Lisszaboni Megálla-
podás.15 Magyarország borágazatának közösségi 

Farmers of the ‘new’ ones get only a fraction of what 
community payments the farmers of the old Member 
States become. The change to the SPS system amends 
the proportion of this annoyance, yet does not 
eliminate it. Therefore I consider the double standard 
of the Community derogatory. 
 
 
4. During my research concerning the Hungarian legal 
history, I found that in the Hungarian legal system the 
legislation concerning the wine sector has serious 
traditions, going back for a thousand years. Quality 
protection was part of the regulation from the very 
beginning. From the early days of our legislation 
concerning civil law (after 1867), it is visible that the 
regulation concerning wine has a dual basis, which 
means that the distinct rules on wine communities 
complete the other norms of the sector. In my view, 
our wine communities’ organisation is unique 
regarding the other examined legal systems, and we 
can only find something similar in the other legal 
systems concerning its function (e.g. France, Austria, 
Germany). We find revolutionary dispositions on the 
protection of origin in the Hungarian wine legislation 
in that period – and sometimes they serve as model 
even nowadays. Among the rules of geographical 
indications, we find the precedents of the sui generis 
and administrative geographical origin protection 
models. The socialist legal development after 1948 
constitutes a break in the development of the 
regulation of the Hungarian wine sector, as it often 
realised the legislation of the sector ignoring the 
quality aspects, still guarding its distinct character. In 
this period, the wine communities’ organisation, 
regarded as the institutional side of the Hungarian 
protection of origin, practically does not exist.12 
 
 
 
5. At the early stage of the European integration a 
decision was made on the community wine market 
regulation. For this sector, quality protection has 
always been a determining component,13 this 
objective has later developed to a general goal of the 
CAP. In the field of the protection of origin, we find 
important norms concerning the administrative origin 
protective model, nevertheless, concerning the sui 
generis geographical indication model, the EC gives 
freedom to the Member States, of course a freedom 
with community boundaries. In 1992, the community 
sui generis system of geographical indications14 was 
created as the first community industrial property 
right system, it did not apply for wine. In my view, 
the French national wine origin protective system has 
great influence on the community system, and so do 
international agreements like the Lisbon Agreement.15 
The community integration of Hungary’s wine sector 
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integrációja azon kevés ágazat közé tartozik, ahol ez 
egy kétoldalú folyamatot takart. Ezen folyamatot 
segítette az, hogy Magyarország a Nemzetközi 
Szılészeti és Borászati Szervezetnek (OIV) már a 
kezdetektıl tagja, illetve hogy az ’90-es évek elején 
megkötötte az Európai Közösséggel azt a 
Bormegállapodást (Brüsszel, 1993. november 29.), 
amely különösen az eredetvédelem terén volt 
elıremutató (pl. tokaji földrajzi árujelzı védelme). A 
borágazat integrációjával párhuzamosan zajlott az 
iparjogvédelmi jogterületek fejlesztése is, amely során 
a földrajzi árujelzık mindezidáig nem létezı sui 
generis rendszerének kiépítése is megtörtént a ma 
hatályos 1997. évi XI. törvény megalkotásával. 
 
6. A hatályos borjoggal kapcsolatban úgy ítélem meg, 
hogy a sikeres közösségi integráció ellenére is 
kerültek olyan jogintézmények a magyar jogba, 
amelyek illeszkedését komolyabb vizsgálatoknak 
kellett volna alávetni. A teljesség igénye nélkül, 
ilyennek tekinthetı a telepítési jogok rendszere, 
ugyanis ennek számos érdekes jogi vonatkozása van: 
(a) Az egyik érdekessége az, hogy a telepítési jogok, 
mint vagyoni értékő jogok, a mezıgazdasági üzem 
részét képezik. Ennek okán érdekes elemét képezik a 
mezıgazdasági termék szabályozási tárgyát alapul 
vevı borrendtartásnak. A borrendtartás komoly 
korlátozást állapít meg ezen keresztül a tulajdonjoggal 
kapcsolatban. A telepítési jogok rendszerének 
tulajdonjogot korlátozó sajátossága más tagállamok 
jogában sem nyert akadálytalanul elismerést. (b) A 
telepítési jogok ráadásul vagyoni jogi mivoltukban is 
sok érdekességet rejtenek magukban. Tegyük hozzá, 
hogy nem unikumok e jogok, hiszen a közösségi 
agrárjogban számos hasonlóval találkozhatunk. 
Problémát érzékelek többek között a magyar jogban a 
vagyoni értékő jogok dogmatikai és Ptk.-beli 
megítélésében. (c) Érdekesnek találom továbbá a 
magyar borjog vonatkozásában, hogy a 
csemegeszılıs telepítésre is a Bortv.16 szabályait kell 
alkalmazni, pedig az egy másik termékpálya. 
 
7. A 2008-as borrendtartás kapcsán a következık 
állapíthatók meg: (a) Egy következetes elmozdulást 
figyelhetünk meg a klasszikus kereslet-kínálat 
viszonyait mennyiségi oldalról szabályozni kívánó, 
klasszikusnak tekinthetı rendtartás irányából a 
minıségi szabályozást elıtérbe helyezı 
borszabályozás felé. Ezen változásnak egy nagyon 
fontos eleme a borok eredetvédelmének új rendszere. 
(b) A WTO által képviselt gazdasági modellnek 
megfelelıen a lepárlási intézkedések lényegében 
megszőnnek. Helyettük az ágazatra fordítható 
támogatási összeg három tipikus módon jut el a bor-
termelıkhöz. Az elsı lényeges változás, hogy a 
borpiac része lesz az SPS rendszernek. A második 
mód a vidékfejlesztés. A nemzeti boríték, mint 

is one of the few sectors where it actually was a two-
sided process. This process was influenced by the fact 
that Hungary is from the beginning member of the 
International Organisation of Vine and Wine (OIV) 
and that in the beginning of the 1990s it concluded the 
Wine Agreement (Brussels, 29 November 1993) with 
the European Community that was especially relevant 
as to the protection of origin (e.g. the protection of the 
geographical indication ‘Tokaj’). Parallel to the 
integration of the wine sector, the development of the 
industrial property went on, and with the adoption of 
Act XI of 1997, the until then non-existing sui generis 
geographical indications system was created. 
 
 
6. Concerning the wine law in force, I strongly 
presume that although the community integration was 
successful, there are still legal institutions having 
come into Hungarian law where a more thorough 
examination should have been made. Just to name an 
example: the system of planting rights, as it is 
interesting from a legal point of view: (a) First, the 
planting rights as property rights constitute a part of 
the agricultural holding. Therefore, they are an 
interesting element of the wine market organisation, 
having the agricultural products as a basis. 
Furthermore, the wine market organisation declares 
significant obstacles for the property rights. This 
character of planting rights – restricting property 
rights – made them problematic in other Member 
States as well. (b) Planting rights are from a civil law 
perspective really interesting. Just let me add that this 
is not unique, as in the community agricultural law we 
can meet many similar solutions. I see a problem 
among others in Hungarian law as to the dogmatic 
assessment of these rights and the assessment 
appearing in the Civil Code. (c) As to the Hungarian 
wine law, I underline how interesting it is that the 
dispositions of the Wine Act16 have to apply for grape 
plantations, although it is clearly another sector. 
 
 
7. Concerning the wine CMO-regulation 2008, we can 
determine the followings: (a) The classical market 
organisation tried to regulate the wine market 
following the quantity demand-supply perspective, 
while the new one moves to putting the rules 
concerning quality into the focus. An extraordinary 
important element of this change is the new system of 
the wine origin protection. (b) According to the 
economic model represented by the WTO, the 
distillation measures practically disappear. Instead, 
there are three typical ways how the support of the 
sector gets to the wine-makers. The first important 
change is that the wine market is going to become part 
of the SPS system. The second way is the rural 
development. The national envelop, as the third type 
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harmadik támogatási forrás, lényegében 
szükségszerően következik abból, hogy a 27 tagra 
bıvült EU már nem képes minden tagra megfelelı 
általános elıírásokat alkotni e téren. (c) Bár a 
támogatási szisztémához kötıdik, mégis fontosnak 
tartom külön kiemelni: a borpiaci rendtartás az elsı 
olyan közösségi termékpálya a KAP-ban, amelyen 
belül végre megvalósul a régi és a 2004-es új 
tagállamok egyenlısége (a 2007-es államok 
viszonylatában továbbra sem). Megszőnik ugyanis a 
nemzeti borítékok támogatásai kialakításánál 
korábban érvényesíteni kívánt „történelmi 
bázisidıszak” tényezıje. (d) A borrendtartás fontos 
elırelépést tesz a Göteborgi Nyilatkozatnak való 
megfelelés irányába. A környezetvédelem több 
ponton is integrálódik a borrendtartásba. Egyrészt 
azáltal, hogy a borpiac az SPS része lett, a kötelezı 
megfeleltetés rendszerén keresztül. Másrészt a 
vidékfejlesztés is lehetıséget teremthet ilyen 
intézkedések alkalmazására. Harmadrészt pedig a 
nemzeti borítékok támogatásainál. (e) A borrendtartás 
reformja során megítélésem szerint nemzeti 
jogérvényesítésünk viszonylag jó eredményt ért el 
számos ponton. Így a már említett nemzeti borítékba 
kerülı pénzek számításának alapján túl pl. a 
szárazcukrozás kérdéskörében, és a kivágással érintett 
termıhelyek összeurópai területének 175 000 ha-ra 
csökkentésében. A 2008-as reform megítélésem 
szerint jó esélyt teremt arra, hogy a ’99-es 
szisztémához képest fenntarthatóbb vidék és 
borágazat szülessen. (f) Remélem ugyanakkor, hogy a 
végrehajtás során sem kerül nem kívánt homokszem a 
gépezetbe. Magyarország esetén ilyen lehet pl. a 
kivágási támogatás kérdése: meg kell akadályozni, 
hogy olyan területeken, ahol kiváló termıhelyeink 
vannak, és a borászati kultúra is magas színvonalú, 
tovább fogyjon a szılıültetvények száma. Erre 
minden jogszerő lehetıséget igénybe kell venni. 
Ehelyütt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a 
terméskorlátozásra a jövıben a megfelelıen 
mőködtetett bor-eredetvédelmi szisztéma teremtheti 
meg az alapot. Hiszen az eredetvédett borok esetén a 
megfelelı minıség garantálásának egyik elfogadott 
eszköze a hozamkorlátozás. (g) Az EK közösségi 
szintre emelte a borokra vonatkozó földrajzi árujelzık 
szabályozását, amellyel viszont csökkentette a 
tagállamok e kérdéskörre vonatkozó viszonylagos 
szabályozási szabadságát. Ezen szabadság 
felszámolása ellenére, magam nem tartom rossznak e 
döntést arra tekintettel, hogy így az európai borok 
eredetvédelmi szabályai egyszerősödhetnek, és a 
fogyasztók számára is átláthatóbbá válhatnak. 
 
8. Lényegében megállapítható, hogy a borjog tárgyi 
hatálya a 2008-as közösségi borrendtartásban – 
elméleti szinten és nem tartalmában – számos ponton 
nem változott az 1999-es borrendtartáshoz képest. A 

of support, comes actually from the mere fact that the 
EU with 27 members is not capable any more to 
create appropriate general norms for all its members 
in this respect. (c) Although it belongs to the support 
scheme, still, I consider it to be important to 
underline: the wine market organisation is the first 
sector in the CAP where finally the equality of the old 
and the since 2004 new Member States becomes 
reality (there is no equality concerning the 2007-
countries yet). The ‘reference period’ element 
disappears, which would have had an important role 
to play earlier by the national envelops. (d) The wine 
market organisation is a great step forward on the way 
determined by the Göteborg Declaration. 
Environmental protection is integrated into the wine 
market organisation. First, as the wine market became 
part of the SPS, through the system of cross-
compliance. Second, rural development can create 
occasions for the implication of such measures. Third, 
by the supports of the national envelops. (e) By the 
reform of the wine market organisation, in my view, 
our national lobby made good results at several 
points. For instance, apart from the money getting into 
the already mentioned national envelops, by the 
question of dry sugaring, and the diminishing of those 
pan-European wine-growing area to 175 000 ha where 
the grubbing-up has to be executed. In my view, the 
2008 reform gives an excellent opportunity for the 
birth of a more sustainable rural and wine sector 
compared to the 1999 system. (f) Nevertheless, I hope 
that during the enforcement, nothing is going to be an 
obstacle. In Hungary it could be e.g. the question of 
the grubbing-up supports: it has to be hindered that in 
the wine-growing area of extraordinary quality, where 
the oenology culture is equally at a high level, the 
number of vineyards diminishes. All legal measures 
have to be taken to support this objective. It has to be 
emphasized that in the future a good working wine 
origin protective system may become the basis of the 
production restrictions. As, concerning the origin 
protected wine, the instrument of volume restrictions 
is accepted. (g) The EC regulates the geographical 
indications for wine at community level, but 
diminished this way the relative freedom of the 
Member States concerning this issue. Despite the 
elimination of this freedom, I do not consider this 
decision to be wrong, as the rules concerning the 
protection of origin of the European wine can be 
simplified and may become clearer for the consumers 
as well.  
 
 
 
8. The scope of wine law in the 2008 wine market 
organisation – concerning the dogmatic and not the 
content – has not changed on several points compared 
to the 1999 wine market organisation. The scope of 
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közösségi borjog hatálya a 2008-as rendelet 
alapulvételével a következı területekre terjed ki: (a) 
támogatási intézkedések, (b) szabályozási 
intézkedések, mint (b1) borászati eljárások, (b2) 
borok földrajzi árujelzıi, (b3) címkézés, (b4) termelıi 
és ágazati szervezetek, (c) harmadik országokkal 
folytatott kereskedelem, és (c1) termelési potenciál. 
Ami disszertációm szempontjából azonban különösen 
fontos változás, hogy a m.t. minıségi borok 
kategóriájának megszüntetésével párhuzamosan került 
a közösségi borjog hatálya alá a mindezidáig nemzeti 
hatáskörbe tartozó földrajzi árujelzık sui generis 
rendszere.  
 
9. Rátérve a magyar szakigazgatás rendszerére, annak 
egészével kapcsolatban megállapítható, hogy az 
eredetvédelem hatékonyabb alkalmazása végett 
számos esetben nem a végrehajtási jogszabályokat 
kellene módosítani, esetleg a szankciókat súlyosbítani. 
Ez önmagában ugyanis még mindig csak 
pótcselekvés. Ezzel szemben egy eredményesebb 
végrehajtás, ellenırzés gyakorta nagyobb haszonnal 
járna, azaz kialakulna a jogalkalmazókban az a tudat, 
hogy itt a jogszabályokat be is tartják, be is tartatják. 
A fentiekre tekintettel, azonban növelni kellene a 
végrehajtási intézmények hatékonyságát is. Ezalatt azt 
értem, hogy ne egy elızı rendszerre (szocializmus 
építésének idıszakára) méretezett apparátussal 
próbáljuk meg betartatni a jogszabályokat (ahogyan 
arra 2007-ig volt példa; gondolok itt többek között az 
Országos Borminısítı Intézet rendszerére), hiszen 
azóta az ügyfélkör kibıvült. A megnövekedett 
ügyszám pedig a korábbi mennyiségre tervezett 
szervezetrendszerrel nem felügyelhetı hatékonyan, 
tehát az ellenırzések hézagosak, a szankciók 
elmaradnak. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a jogi 
elıírások csak papíron maradnak, nem mennek át a 
jogalkotó által elıírt célok a gyakorlati életbe. 
Mindazonáltal említést kell tenni a szakigazgatási 
rendszerben játszódó pozitív folyamatokról is. A 
2002-es állapotokhoz képest (a szerzı ugyanis akkor 
írta az agrár-intézményrendszerrel kapcsolatos 
szakdolgozatát) sikerült a lemaradásunk jelentıs 
részét felszámolnunk. Egyrészt létrehoztuk a 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt17 (2003-
ban), mint kifizetı ügynökséget. Másrészt, bár 
speciális nemzeti eredetvédelmi intézetünk nem 
alakult (mint a francia INAO18), mégis sikerült 
2003/2004-ben új jogszabályi alapokra helyezni a bor-
eredetvédelmet (több-kevesebb hibával; így pl. a 
politika – sajnos nem a szakpolitika – túlzott 
szerepvállalása a kérdésben néha káros). A 
borminısítés és hatósági ellenırzés újjászervezıdött 
(az Országos Borminısítı Intézetet, az Országos 
Mezıgazdasági Minısítı Intézetet magába olvasztó 
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal19 képében, és 
elvileg a bor forgalombahozatali járulék által 

the community wine law, based on the regulation of 
2008 contains: (a) support measures, (b) regulatory 
measures, as (b1) oenological practices, (b2) the 
wine’s geographical indications, (b3) labelling, (b4) 
producer and inter-branch organisations, (c) trade 
with third countries, and (c1) production potential. 
The change that is really relevant regarding my 
dissertation is that the sui generis system of 
geographical indications, which belonged so far to the 
national competence, goes under the scope of the 
community wine law, parallel to the elimination of the 
category of quality wine psr. 
 
 
9. Coming to the Hungarian administrative system, 
we can say that in order to apply in a more efficient 
way the protection of origin, several times it is not the 
executory norms which should be amended or the 
sanctions aggravated. This is namely only accessory 
itself. Instead, a more effective enforcement, control 
has often more results, that is that the conscience 
would appear that the legal norms are executed here. 
Concerning the above written, the efficiency of the 
enforcement institutions should be augmented as well. 
I mean that we should not try to execute the legal 
norms with an apparatus of the previous system (the 
socialism) (as it happened until 2007; see among 
others the system of the Hungarian Institute of Testing 
and Quality Control of Wine), as since then the 
situation has changed. The growing number of cases 
cannot be controlled efficiently with a system made 
for a much smaller volume, so the controls are rare, 
the sanctions are behind. All this leads to situation 
that the legal rules exist only on the paper, and do not 
appear in the practice. Nevertheless, the positive 
processes in the administrative system have to be 
mentioned as well. Compared to the situation in 2002 
(when the author wrote his final paper on the agrarian 
institution system), we managed to make up a huge 
part of our lost ground. First, we created the 
Agricultural and Rural Development Agency17 (in 
2003) as payment agency. Second, although we do not 
have a special national origin protective institute (like 
the French INAO18), still we managed to put in 
2003/2004 the wine origin protection on a new 
legislatory basis (with more or less mistakes; too big 
role of politics – unfortunately not the policy – is not 
useful in this regard). The wine testing and the state 
control has been reorganized (the Central Agricultural 
Office19 including the former Hungarian Institute of 
Testing and Quality Control of Wine, Hungarian 
Agricultural Testing Institute, and with the financial 
sources strengthened by the marketing and control 
fee) in 2007, the efficiency of this institution is hard 
to measure now. The question is whether the control 
system can be reorganised so that it fits the structure 
following the change of the systems, and does not rely 
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megerısített pénzügyi forrásokkal) 2007-ben, amely 
intézmény hatékonyságát ma még nehéz lemérni. A 
kérdés az, hogy sikerül-e úgy átszervezni az 
ellenırzés rendszerét, hogy az immáron a 
rendszerváltozást követı üzemstruktúrához 
alkalmazkodjon, s nem a szocialista idıszak 
társadalmi tulajdon rendszerén nyugodjon. A 
hegyközségek közigazgatási feladatai nıttek, központi 
költségvetési forrásuk viszont – megítélésem szerint 
teljesen jogtalanul – ehhez képest csökkent. Ennek 
köszönhetıen 2007 decemberében olyan 
átszervezésükrıl döntöttek, amelytıl a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa (HNT) a költséghatékonyabb 
mőködést reméli, még azt is felvállalva, hogy a 
komoly változásokra csak kevés idıt hagytak, és hogy 
a változások némileg idı elıttiek. Mindez 
megítélésem szerint nem szolgálja az agrár-
szakigazgatás amúgy is – a jogbiztonság 
szempontjából – deficites gyakorlatát. 
 
10. A külföldi példák alapján látható, hogy a jól 
mőködı érdekképviseleti rendszer növeli az agrár-
intézményi- és döntéshozatali struktúra 
hatékonyságát. A borágazatot meghaladóan is 
kijelenthetem, hogy a magyar agrárkamarák20 
vonatkozásában fontos lenne ismételten visszahozni a 
kötelezı tagságot.  

 
A hegyközségek,21 mint köztestületek hatáskörébe 
utalt feladatok megszőntek a továbbiakban állami, 
vagy önkormányzati feladatok lenni. Hangsúlyoznom 
kell, hogy a kötelezı tagságnak köszönhetıen a 
hegyközségi szervezet megalapozottan képviselheti az 
egész ágazat érdekeit. A hegyközségek 
érdekképviseleti tevékenységével kapcsolatban két 
további jellemzıt kell kiemelnem. Egyrészt a 
jogszabályban megállapított ügyekben az ágazat 
(adott területi egység) összes 
termelıjének/felvásárlójának az érdekét képviselik. 
Másrészt viszont az érdekképviseleti tevékenység 
során befolyásolni kívánt döntéshozónak tisztában 
kell lennie azzal, hogy a szılészeti-borászati ágazat 
egészének képviseletére csak és kizárólag a 
hegyközségi szervezet hivatott, azaz más 
érdekképviseleti szervvel való egyeztetés (bár nem 
kizárt) nem válthatja ki szılészeti-borászati 
szakkérdésben (különösen eredetvédelmi kérdésben) a 
hegyközségekkel való egyeztetést; hiszen a kötelezı 
tagság következtében csak a hegyközségi szervezet 
bír a megfelelı reprezentativitással. 
 
11. A hegyközségek – a hatályos Ptk. fogalmaival 
élve – köztestületnek minısülnek, azonban nincsenek 
nevesítve külön a Ptk. köztestületi típusai között. 
Felvetıdik akkor a kérdés, hogy lényegében milyen 
köztestületek is a hegyközségek. Mindenképpen 
speciálisak. Megítélésem szerint – s erre enged 

any more on the social property system of the socialist 
era. The wine communities’ administrative tasks have 
grown, but their financial sources from the central 
budget have diminished – and in my view, it is 
completely illegal. In December 2007, decisions were 
made on reorganisation where the National Council of 
the Wine Communities (HNT) hope a more efficient 
way of working, even knowing that there is not much 
time left for the real changes which are a bit 
premature. In my view, all this does not serve the 
practice of the agrarian administration, which has 
been from the legal security aspect not perfect so far 
either. 
 
 
 
 
 
 
 
10. On the examples from abroad it is clearly visible 
that the efficiency of the agrarian institutional and 
decision-making structure can be augmented by a 
good working corporate system. Even beyond the 
wine sector I can say that as to the Hungarian 
chambers of agriculture20 the obligatory membership 
should be re-established. 
 
The tasks of the wine communities21 as public 
organisations are no more state or municipal tasks. I 
have to emphasize that due to the compulsory 
membership, the wine communities’ organisation can 
represent in a well-based form the interests of the 
sector. I have to mention two more characteristics 
concerning the corporate activity of the wine 
communities. First, in cases laid down in the law, they 
represent the interest of the whole of the 
producers/engrossers of the sector (in a given region). 
On the other hand, the decision maker who is trying to 
be influenced by the corporate activity, has to be 
aware that only the wine community can represent the 
totality of the oenology sector, which means that 
negotiations with other corporate organs (although 
they are possible) cannot replace the negotiations with 
the wine communities in oenological questions, 
especially as to questions concerning the protection of 
origin; as – due to the compulsory membership – only 
the wine community has the appropriate 
representativity. 
 
 
11. Although the wine communities are – using the 
notions of the Civil Code – public organisations, they 
are not mentioned among the types of the Civil 
Code’s public organisations. The question arises: in 
this case, what kind of public organisations are the 
wine communities? They are particular, it is clear. In 
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következtetni a Htv. indoklása is – legközelebb a 
gazdasági érdekképviseletekhez állnak (azon belül 
pedig ágazatinak tekintem azokat). Mégis, bizonyos 
értelemben szakmai érdekképviseletek is; ezen utóbbi 
hasonlóságot támasztja alá például a kötelezı tagság 
elıírása, vagy hogy a törvényességi felügyeletet 
esetükben is a szakminiszter (földmővelésügyi- és 
vidékfejlesztési miniszter, FVM miniszter) látja el. A 
Ptk.-nál maradva: magam hiányolom az új Ptk. 2006-
os tervezetébıl (2006.12.31.) a köztestület fogalmát, a 
vagyoni értékő jogok (utóbbi kifejezést ugyanakkor 
használja a családjogban), mint speciális dolgok 
meghatározását, amelyek kapcsán az agráriumban 
számossal találkozhatunk. A Ptk. 2007. október 29-ei 
normatervezete sem tartalmaz speciális rendelkezé-
seket a köztestületekre, viszont a jogi személyek 
között nevesíti azokat. Értelemzavarónak tartom 
ugyanakkor, hogy a normatervezet külön nevesíti a 
köztestületeken túl a hegyközséget is, ami azt sejteti, 
hogy az nem köztestület (2:39. §). 
 
12. A Htv. rendelkezéseire áttérve: (a) Megítélésem 
szerint a hegyközségi törvény 2007 decemberében 
történt módosításával be kellett volna várni az új 
közösségi borrendtartás elfogadását (esetleg az új Ptk-
t is). Érthetı viszont az is, hogy a HNT miért sürgette 
maga is a módosítást: a központi költségvetés ugyanis 
a közfeladatok ellátására biztosított pénzek összegét 
olyan drasztikusan csökkentette, hogy a HNT 
gyakorlatilag egy „statáriális eljárásban” elfogadott 
módosítástól várta a lélegzethez jutáshoz szükséges 
változásokat. Az új hegyközségi rendszerre való 
átállásra nagyon kevés idıt adtak; az átalakulás 
komoly feladat, nagy munkaterhet rótt a 
hegyközségekre. (b) Fenntartásaim vannak a 
hegyközségek tagságával kapcsolatos új szabályokkal 
is. A Htv.-ben módosult a felvásárló fogalma is. Ezek 
szerint szılészeti és borászati felvásárló (a 
továbbiakban: felvásárló) az, aki szılıt, mustot, 
illetve bort továbbfeldolgozás vagy 
továbbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol (Htv. 
3. §). Megítélésem szerint ezen elıírás, kiegészülve a 
Htv. más jogszabályhelyeivel (Htv. 26. §), tartalmaz 
szigorításokat és enyhébb szabályozást is. A 
szabályozással kapcsolatban magam nehezen 
ellenırizhetınek tartom a Htv.-ben nevesített 
felvásárlási célt, és így félı, hogy inkább a 
borhamisítást szolgálja. Továbbá, szerintem, idıszerő 
lett volna a borászati eljárások között tisztázni azt, 
hogy a jogalkotó szerint mit takar, és meddig terjed a 
„bort készít”, illetve a „továbbfeldolgozás” kitétel.  (c) 
Növelni kellene az összhangot, a koherenciát a Htv. és 
a Bortv. szabályai között (pl. árutermı szılı mérete). 
(d) Aggályaim vannak a hegyközségek átalakulásával 
kapcsolatban is. A Htv. rendelkezései szerint ugyanis 
„a hegyközség köteles egyesülni a szomszédos 
hegyközséggel, ha területén a hegyközség 

my view – and the motivation of the Act on the Wine 
Communities leads to this conclusions as well – they 
are the closest to the economic corporates (I consider 
them furthermore to be sectorial). Still, in a way they 
are expert corporates as well; for this speaks e.g. the 
compulsory membership or that the legality control 
can only be executed by the Minister for Agriculture 
and Rural Development. Staying by the Civil Code: I 
miss the notion of public organisations, the definition 
of the property rights (used in family law on the other 
hand) as well as the special things from the 2006 draft 
(31st December 2006) of the new Civil Code, notions 
we meet in the agriculture. The draft of the Civil Code 
from the 29th October 2007 does not contain any 
dispositions on public organisations either, but names 
them among the moral persons. I think it is confusing 
that the draft names the wine communities beyond the 
public organisations, which would mean they are not 
public organisations (2:39. §). 
 
 
12. Coming to the dispositions of the Act on the Wine 
Communities (Htv): (a) In my view, with the 
amendment of the Wine Communities Act in 
December 2007, the new community wine market 
organisation (and maybe the new Civil Code) should 
have been waited for. On the other hand it is 
comprehensible why the HNT itself wanted to 
accelerate the amendment: the central budget 
diminished the amounts for these public tasks in such 
a drastic way that the HNT hoped to have the 
necessary changes in a quasi accelerated process. 
There was a pretty short time given for the change to 
the new wine communities’ organisation; the change 
is a considerable work, the wine communities have to 
deal with it. (b) I have my doubts concerning the new 
rules on the membership of the wine communities. In 
the Htv, the definition of the engrosser has been 
changed as well. According to this, oenological 
engrosser (in the followings: engrosser) is somebody 
buying grape, must or wine for further processing or 
for selling for further processing (3. § Htv). In my 
view this disposition, completed with other 
dispositions of the Htv (26. §) contains restrictions 
and mitigation as well. I consider the given objective 
‘for further processing’ is hardly controllable, and I 
am afraid that it only helps the falsification. 
Furthermore, I think it would have been time to 
clarify among the oenological processes that, 
according to the legislator, what are the ‘produces 
wine’ and ‘further processing’ notions. (c) The 
harmony, the coherence should be augmented 
between the dispositions of the Htv and the Wine Act 
(e.g. the size of the vineyard). (d) I have doubts 
concerning the change of the wine communities as 
well. According to the dispositions of the Htv, the 
‘wine community has to unify with the neighbouring 
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alakításának feltételei utóbb megszőnnek.” A Htv.-t 
módosító törvény rendelkezései ugyanakkor csak 
rövid (60 nap) határidıt hagytak minderre. A Htv.-t 
módosító törvény szerint tehát, ha a törvény 
hatálybalépésekor meglévı hegyközség nem felel meg 
a hegyközség-alakítás feltételeinek, köteles a 
szomszédos hegyközséggel, illetve hegyközségekkel 
egyesülni. Ha az egyesülésre köteles hegyközségek 
nem kezdeményezik az egyesülést a 60 napos 
határidın belül, illetve nem tudnak megállapodni az 
egyesülés feltételeirıl, továbbá ha az egyesüléssel 
létrejövı hegyközség nem felelne meg az Htv. új 
hegyközség-alakítási feltételeinek, a hegyközségi 
tanács hivatalból dönt az egyesülésrıl. A hegyközségi 
tanács eljárását harminc napon belül indítja meg, 
amelynek eredményeként fellebbezéssel meg nem 
támadható hatósági határozatot hoz. Ezen utóbbi 
rendelkezés megítélésem szerint sérelmes. 
Véleményem szerint az eredetvédelmi rendszer 
elveivel ellentétesek az átalakulás szabályainak más 
rendelkezései is. A módosító törvény elıírásai alapján 
ugyanis az „egyesülésre köteles hegyközség vagy a 
hegyközségi tanács az egyesülés helyett 
kezdeményezheti a nemzeti tanácson keresztül az 
agrárpolitikáért felelıs miniszternél az adott település 
borvidéki besorolásának törlését.” Itt különösen 
rendezetlennek tartom azt az esetet, amikor a 
hegyközségi tanács kezdeményezi a település 
borvidéki besorolásának törlését. Ne feledjük el 
ugyanis azt, hogy ez esetben a település neve 
megszőnik oltalom alatt álló földrajzi név lenni a 
borjog jelenleg hatályos szabályai szerint. Ezzel pedig 
komolyan sérülnek a szellemi tulajdon oltalmához 
kapcsolódó jogosítványok. Ilyen esetekben – 
megítélésem szerint – ezért lehetıvé kellene tenni a 
bírósági kontroll pontosan meghatározott lehetıségét. 

 
 
III. A borokra vonatkozó földrajzi árujelzık 
szabályozásával kapcsolatos megjegyzések és de lege 
ferenda javaslatok 

 
1. Az árujelzık védelmének számos lehetısége – a 
legkülönbözıbb kombinációkban – lelhetı fel az 
egyes államok jogában nemzetközi 
jogösszehasonlításban. Az ügyet bonyolítja, hogy a 
különbözı nemzetközi megállapodásokban fellelhetı 
jogintézmények sem fedik pontosan egymást, 
esetükben inkább csak átfedésekrıl beszélhetünk. 
Elsıként rögzíteni kívánom azt, hogy magam a 
„földrajzi árujelzı” megnevezést a magyar 1997:XI. 
tv. alapján használom a vonatkozó, sui generis 
jogintézmények általános kategóriájaként. 
 
A földrajzi árujelzık különbözı típusait három 
szinten tekintem át: nemzetközi, közösségi, és 
magyar. A rendszerezésnél fokozottan figyelemmel 

wine community if the requirements of creating a 
wine community are not fulfilled in its territory 
anymore’. The dispositions of the act amending the 
Htv leave nevertheless only a short period (60 days) 
for all this. According to the act amending the Htv, 
when a wine community existing at the time when the 
act comes into force does not fulfil the requirements 
of creating a wine community, it is obliged to unify 
with the neighbouring wine community or 
communities. If the wine communities obliged to 
unify do not start the fusion within the 60 days or they 
cannot agree on the conditions of the fusion, or the 
wine community after the fusion would not fulfil the 
new wine community creating requirements of the 
Htv, the council of the wine community decides on 
the fusion. The council of the wine community starts 
its procedure in 30 days, and it ends with the adoption 
of a decision not object to appeal. The latter 
disposition is prejudicial, in my view. I think though 
that also other dispositions of the rules of the change 
are contrary to the principles of the protection of 
origin system. According to the modifying act, the 
‘wine community obliged to the fusion or the council 
of the wine community may promote through the 
national council by the agricultural minister the 
elimination of the given village’s wine-growing 
region classification’. Here it is unclear what happens 
when the council of the wine community promotes the 
elimination of the given village’s wine-growing 
region classification. Let’s not forget that in this case, 
the name of the village stops being a geographical 
name under protection, according to the wine law 
rules in force. This way, the rights connected to the 
protection of intellectual property are deeply harmed. 
In such cases, in my view, the exactly circumscribed 
possibility of judicial control should be made 
possible. 

 
III. Comments and de lege ferenda proposals 
concerning the regulation of geographical indications 
of wine 

 
1. When doing an international comparative research, 
numerous possibilities of the protection of indications 
becomes visible in the most different combinations in 
the laws of the states. It is getting more complicated 
as the legal institutions in the different international 
agreements are not coherent, they are mostly just 
overlapping. First it is to emphasize that I use the 
notion ‘geographical indication’ according to the 
Hungarian Act XI of 1997 as a general category of sui 
generis institutions. 
 
 
I examine the types of geographical indications at 
three levels: international, community and Hungarian 
levels. When systematizing, I paid attention to the 
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voltam a vonatkozó szakirodalomra22 is:  
 
(a) Nemzetközi szinten gyakorlatilag három 
kategóriával érdemes foglalkozni. Az elsı két típust 
már a Párizsi Uniós Egyezmény (PUE)23 is említi. 
Ezek a származási jelzés és az eredetmegjelölés. E 
jogintézmények fogalmait ugyanakkor nem 
tartalmazza a PUE. A származási jelzés fogalmát a 
Madridi Megállapodásból24 lehet kikövetkeztetni; míg 
a Lisszaboni Megállapodás tartalmazza az 
eredetmegjelölés fogalmát. A nemzetközi szinten 
meghatározó harmadik nagy kategória a TRIPS 
Megállapodásban25 rögzített földrajzi megjelölés. A 
fogalmak összehasonlítása alapján gyakorlatilag két 
szempont érdemel különös kiemelést. Az egyik 
szempont, hogy az adott földrajzi árujelzı milyen 
szoros minıségi kapcsolatot fejez ki a termék és az 
adott földrajzi hely között. A másik szempont, hogy a 
földrajzi származás milyen tényezıket foglal magában 
(földrajzi, természeti, emberi, etc.). Ezek alapján 
megállapítható, hogy a származási jelzés a legtágabb 
kategória, ezt követi a TRIPS földrajzi megjelölése, 
majd végül a legszőkebb kategória a Lisszaboni 
Megállapodás eredetmegjelölése.  
 
(b) Közösségi szinten a PUE rendszerétıl némileg 
eltérı árujelzı rendszer született (510/2006/EK 
tanácsi rendelet). Bár megkülönböztetést a TRIPS is 
tartalmaz a borok/szeszes italok és más termékek 
védelme között, a közösségi rendszer az ipari 
termékek körét kihagyva megalkotta a mezıgazdasági 
termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzıs 
védelmének rendszerét, amelybıl két termék kivételt 
nyert: a borok és a szeszes italok. Az eredetmegjelölés 
kategóriáját megtartva a származási jelzés 
intézményét a földrajzi jelzés jogintézménye váltotta 
fel – a hagyományos megjelölésekkel kiegészülve – 
az általános közösségi oltalomban. A közösségi 
eredetmegjelölés alapvetıen pontosítja a Lisszaboni 
Megállapodás hasonló fogalmát: a termék 
készítésének (termelés, elıállítás, feldolgozás) minden 
fázisa az adott földrajzi helyen kell, hogy történjen. A 
földrajzi jelzés kategóriája a PUE származási 
jelzéséhez képest egy szőkebb fogalmat takar, bár 
még így sem olyan szoros kapcsolatot testesít meg, 
mint amilyet az eredetmegjelölés sugall. A 
hagyományos megjelölés kapcsán felhívom a 
figyelmet arra, hogy ez nem egyenlı a közösségi 
minıségi árujelzık egy másik típusával, amelynek 
magyar fordítása „hagyományos különleges termék” 
(509/2006/EK tanácsi rendelet). A hagyományos 
különleges termék abban különbözik a földrajzi 
árujelzıtıl, hogy míg utóbbiak esetén a termék 
minısége a földrajzi eredetnek tulajdonítható, addig a 
hagyományos különleges termék esetén a termék 
minısége egy tradicionális módszernek köszönhetı. A 
bor termékpályán az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 

related literature22 as well: 
 
(a) At international level there are three categories 
worth to deal with. Even the Paris Convention23 
mentions the first two types. These are the “indication 
of source” and the “appellation of origin”. The 
definitions of these legal institutions are nevertheless 
not contained in the Paris Convention. The definition 
of the indication of source can be concluded from the 
Madrid Agreement on Indications of Source;24 the 
Lisbon Agreement includes the definition of the 
appellation of origin. At international level, the third 
big category is the “geographical indication” laid 
down in the TRIPS Agreement.25 Comparing the 
definitions, two aspects are important. First, what kind 
of a tight relationship the given geographical 
indication shows between the product and the given 
place. Second, what elements are included in the 
geographical origin (geographical, natural, human, 
etc.). According to these we can say that the 
indication of source is the broadest category, then 
comes the TRIPS’ geographical indication, and 
finally, the narrowest category is the Lisbon 
Agreement’s appellation of origin. 
 
(b) At community level, a system slightly different 
from that of the Paris Convention was born (Council 
regulation 510/2006/EC). Although even the TRIPS 
distinguishes between wine/alcoholic drink and other 
products, the community system – ignoring the 
industrial products – created the geographical 
indication protection system for agricultural products 
and foodstuffs, with two exceptions: wine and 
alcoholic drinks. Keeping the category of designation 
of origin, the indication of source was replaced in the 
general community protection by the geographical 
indication, completed by the traditional appellations. 
The community designation of origin basically 
clarifies the similar definition of the Lisbon 
Agreement: all the phases of the production of the 
product (growing, producing, processing) has to be 
done in the given geographical place. The category of 
geographical indication is a narrower notion 
compared to the Paris Convention’s indication of 
source, although it is not as a tight relationship as the 
designation of origin. Concerning the traditional 
indication, I would like to emphasize that it is not 
equal to the other type of the community quality 
indications, the ‘traditional specialities guaranteed’ 
(Council regulation 509/2006/EC). The traditional 
specialities guaranteed differ from the geographical 
indication as by the latter the quality of the product 
comes from the geographical origin, by the traditional 
specialities guaranteed the quality of the product is 
due to a traditional method. Concerning the wine 
sector, the Council regulation 1493/1999/EC is based 
on a geographical indication definition coming from 
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egy a TRIPS Megállapodás meghatározásán alapuló 
földrajzi árujelzı fogalomból indult ki, azonban a 
tagállamoknak a földrajzi árujelzık borokra 
vonatkozó rendszerére széles tagállami hatáskört 
adott, amelynek köszönhetıen a tagállamokban 
gyakorlatilag nagyban eltérı rendszerek alakultak ki. 
Ezen földrajzi árujelzıs kategóriákat kiegészítik a 
hagyományos megjelölések, így a hagyományos 
különleges kifejezések, a kiegészítı hagyományos 
kifejezések is (konkrét fogalma csak az utóbbiaknak 
van). A 2008-as közösségi borpiaci rendtartás ezzel 
szemben a borok földrajzi árujelzıire is egy közösségi 
rendszert vezet be (még nem lépett hatályba a munka 
írásakor), amely nagyban alapul az általános 
(510/2006/EK tanácsi rendelet) közösségi rendszer 
fogalomrendszerén, de vannak eltérések. A szeszes 
italokra vonatkozó hatályos közösségi szabályok 
(1576/89/EGK tanácsi rendelet) a TRIPS 
Megállapodás fogalmi meghatározásából kiindulva 
biztosítnak – széleskörő tagállami meghatározás 
mellett – közösségi oltalmat a vonatkozó közösségi 
rendelet II. mellékletében meghatározott földrajzi 
megjelöléseknek. (Munkám lezárását követıen 2008-
ban került sor a szeszesitalokra vonatkozó új 
szabályok elfogadására; 110/2008/EK tanácsi 
rendelet.) 
 
(c) A magyar törvény (1997:XI. tv. a védjegyek és a 
földrajzi árujelzık oltalmáról) terminológiája, amely 
lényegében a közösségi eredetmegjelölés-földrajzi 
jelzés dualizmusán alapul, a közösségi oltalom körén 
kívül bír jelentıséggel. Így pl. az ipari termékek 
körében, és az új borpiaci rendtartás eredetvédelmi 
elıírásainak hatályba lépéséig a borok földrajzi 
árujelzıinek védelme is az 1997:XI. tv. fogalmain 
alapult. A Bortv. rendelkezései alapján ugyanis a m.t. 
minıségi bor definíciójának az „eredetmegjelölés”, 
míg a tájbor esetén a „földrajzi jelzés” a fogalmi 
eleme. Azaz a magyar bor-eredetvédelem egy érdekes 
szituációt hozott létre. Amíg az 1493/1999/EK tanácsi 
rendelet az 509/2006/EK tanácsi rendelettıl 
(pontosabban az azt megelızı 2081/1992/EGK 
tanácsi rendelettıl) eltérı fogalmi bázison szervezte 
meg a borok földrajzi eredetvédelmét, a magyar borok 
földrajzi eredetvédelme az 1997:XI. tv. rendszerén 
keresztül, mégis az 509/2006/EK rendeletben 
található eredetmegjelölés-földrajzi jelzés fogalmain 
alapul. 
 
 
 
2. A földrajzi árujelzık sui generis jogintézményének 
fejlıdése szempontjából napjainkban a TRIPS 
Megállapodás keretében zajló jogfejlesztı 
tevékenységnek van kiemelkedı szerepe. A TRIPS 
Megállapodásban számos földrajzi árujelzıkkel 
kapcsolatos kérdést nyitva hagytak. Ilyen a borok és 

the TRIPS Agreement, but it gave the Member States 
a rather broad freedom as to the geographical 
indication system of wine; due to this, there are 
practically completely different systems in the 
Member States. These geographical indication 
categories are completed with traditional appellations, 
such as traditional terms, additional traditional terms 
as well (there exists a concrete definition only for the 
latter). The 2008 community wine market 
organisation introduces also for the geographical 
indications of wine a community system (not in force 
while preparing the present dissertation), which is 
mainly based on the general (Council regulation 
510/2006/EC) community system’s notions, but there 
are differences. The community rules on alcoholic 
drinks (Council regulation 1576/89/EEC) guarantee 
community protection for the given geographical 
indications in Annex II of the respective community 
regulation, by a large Member State freedom, based 
on the definitions of the TRIPS Agreement. (After I 
have finished writing the thesis, in 2008 new rules 
have been adopted concerning the alcoholic drinks; 
Council regulation 110/2008/EC). 
 
 
 
 
(c) The terminology of the Hungarian law (Act XI of 
1997 on the protection of trade marks and 
geographical indications), which is actually based on 
the dualism of the community designation of origin–
geographical indication, is relevant beyond the 
community protection. So e.g. by industrial products, 
and until the new wine market organisation’s origin 
protection dispositions get into force, also the wine’s 
geographical indication protection is founded on the 
definitions of Act XI of 1997. Namely, according to 
the dispositions of the Wine Act, the definition of 
quality wine psr contains ‘designation of origin’, by 
regional wine ‘geographical indication’. It means that 
the Hungarian wine origin protection created an 
interesting situation. While Council regulation 
1493/1999/EC organised the wine’s geographical 
origin protection on a different notional basis than 
Council resolution 509/2006/EC (more concretely, the 
precedent Council regulation 2081/1992/EEC), the 
Hungarian wine’s geographical origin protection – 
through Act XI of 1997 – is still based on the 
definitions and notions designation of origin–
geographical indication in regulation 508/2006/EC. 
 
2. As to the development of the sui generis legal 
institution of geographical indications, the developing 
activity in the frame of the TRIPS Agreement is of 
high relevance. There are several questions left open 
in the TRIPS Agreement concerning geographical 
indications, such as the international registration of 
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szeszesitalok nemzetközi regisztrációja, illetve a 
borok és szeszesitalok földrajzi árujelzıinek 
fokozottabb védelmét biztosító jogszabályok 
kiterjesztésének kérdése más termékekre illetve 
szolgáltatásokra. Magam részérıl fontosnak tartanám 
a nemzetközi regiszter megalkotását és a szigorúbb 
szabályok érvényesülését. A regiszter megalkotása 
során felvetıdı kérdések rendezése során magam 
azon elképzelés megvalósítását támogatom, amely a 
közösségi rendszerhez hasonlatos szisztéma 
kidolgozását szorgalmazza; megítélésem szerint – 
érthetı módon – e rendszer szolgálja hatékonyabban 
az EK, s így Magyarország érdekeit. Fontosnak tartom 
a TRIPS 23. cikkének kiterjesztését. Természetesen 
bizonyos pontosítások figyelembe vételével. A 
borokon/szeszesitalokon túli termékkörre 
kiterjeszteném a regisztrációs kötelezettséget is. 
 
3. A közösségi bor-eredetvédelem rendszerének 2008-
as újraértelmezése kapcsán a következı észrevételeket 
teszem:  
 
(a) Fokozottabban figyelni kellett az OIV által is 
képviselt modellekre. Az OIV földrajzi árujelzı 
fogalom meghatározásai (elfogadott földrajzi jelzés és 
elfogadott eredetmegjelölés)26 alapvetıen megfelel-
tethetık ugyanis a Lisszaboni Megállapodás fogalmi 
bázisán megszervezett közösségi rendszernek. Az 
OIV által kialakított standardok ugyanakkor a magyar 
szisztéma átalakítása során is megszívlelendık. Az 
OIV ugyanis kialakította a latin eredetvédelmi 
rendszer egyik alapegységének tekinthetı terroir 
fogalmát.27 Megítélésem szerint a magyar 
termıhelyek még nem mindenben felelnek meg az 
OIV terroir fogalmában található kritériumoknak. A 
jövıben, amennyiben továbbra is a francia borjog által 
nagyban meghatározott közösségi, sui generis 
eredetvédelmi rendszer – s az ezzel együtt járó latin 
eredetvédelmi modell – részesei kívánunk lenni, 
célszerőnek tartanám, ha elmaradásainkat 
mihamarabb pótolnánk.  
 
(b) A közösségi rendszerben a földrajzi árujelzık 
szabályozása az iparjogvédelem intézményrendszer 
PUE által megfogalmazott rendszerébıl átkerült a 
KAP-ba (jelenleg az 510/2006/EK tanácsi rendelet). 
Megítélésem szerint ugyanakkor nehezen tartható az a 
dualista szabályozási struktúra, hogy a földrajzi 
árujelzık bizonyos típusának a sui generis védelme 
közösségi szinten valósul meg (mezıgazdasági 
termékek), más viszont tagállami hatáskörben marad 
(ipari termékek). Ehelyett célszerőbb lenne egy 
egységes közösségi rendszer kidolgozása. Akár a 
KAP keretei között is, ugyanis bár a földrajzi 
árujelzık KAP-on belüli szabályozásának oka és 
egyben hozománya, hogy csak a mezıgazdasági 
termékekre terjed ki. A KAP második pillérének 

wine and alcoholic drinks, or the question of 
expanding the legal norms giving higher level of 
protection for wine’s and alcoholic drinks’ 
geographical indications on other products or 
services. I consider it to be important to create an 
international register and effectuate stricter rules. By 
solving the questions occurring by the creation of the 
register, in my view, the proposal of a system similar 
to that of the Community should be supported; I think 
– understandably – this system serves more efficiently 
the interests of the EC and Hungary. I think it is 
important to expand Article 23 TRIPS. Of course, 
some points have to be taken into consideration. I 
would expand the obligation for registration to 
products beyond wine/alcoholic drinks. 
 
 
 
3. My comments concerning the 2008 reinterpretation 
of the community wine origin protection system are: 
 
 
(a) More attention had to be paid to the models 
represented by the OIV. The GI definitions of the OIV 
(recognised geographical indication and recognised 
appellation of origin)26 are basically coherent with the 
community system based on the notions of the Lisbon 
Agreement. The standards made by the OIV are 
nevertheless to be taken into consideration while 
amending the Hungarian system. The OIV created the 
notion ‘terroir’,27 which is a basic unit of the Latin 
origin protection system. In my view, the Hungarian 
wine-growing area does not entirely fulfil the 
requirements in the OIV terroir notion. In the future, 
if we still wish to participate at the – by the French 
wine law determined – community sui generis origin 
protection system, so the Latin origin protection 
system, it would be useful to make up our deficiencies 
as soon as possible. 
 
 
 
(b) In the community system, the regulation of 
geographical indications was put from the Paris 
Convention intellectual property system to the CAP 
(at the present, Council regulation 510/2006/EC). In 
my view, the dualist regulation structure cannot 
maintain, according to which certain types of 
geographical indications have a sui generis protection 
at community level (agricultural products), while 
others remain in the national competence (industrial 
products). Instead, one community system should be 
elaborated. Even in the frame of the CAP, although 
reason and result of the regulation of the geographical 
indications in the CAP is that it only prevails for 
agricultural products. The formation of the CAP 
second pillar into rural development may nevertheless 
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vidékfejlesztéssé formálása azonban megteremtheti 
annak lehetıségét, hogy a KAP-on belül ismételten 
kiterjesszék azt a helyben készített ipari termékekre is. 
Ez ráadásul sokat segítene (elvi szinten) abban a 
tárgyalási folyamatban, amelynek célja a TRIPS 23. 
cikkének teljes terjedelmében történı kiterjesztése a 
22. cikk hatálya alá tartozó termékekre; beleértve a 
készülı nemzetközi regiszter elıírásait is.  
 
(c) A borrendtartás 2008-as reformja során a 
következı kritikai észrevételeim vannak. Azáltal, 
hogy közösségi szinten történik a borok földrajzi 
árujelzıinek oltalma, azaz közösségi döntésen alapul, 
a tagállamok, és bizonyos szempontból a termelık 
veszítenek önrendelkezési szabadságukból. Ez adott 
esetben lehet jó is Magyarország számára, mivel az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bor-
eredetvédelem szempontjából kulcspozíciót betöltı 
FVM nem mindig szakmai érvek alapján hozta meg 
döntését. Magam ezért a közösségi döntési szinttıl 
egy magasabb szakmaiság megvalósulását várom. Így 
a védett eredető borok termékleírásainak elkészítése 
során a késıbbiekben nem utasíthatók el azon 
elıírások, amelyek alapján egy védett eredető bor 
palackozását a meghatározott termıhelyhez kötik.  
 
(d) A közösségi bor-eredetvédelmi rendszer 2007 
nyarán elıterjesztett bizottsági koncepciójában 
kifejezetten rossz megoldásnak tartottam azt, hogy az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzés és az oltalom alatt 
álló eredetmegjelölés kategóriái között nagyban 
elmosódtak a határok, ugyanis az eredetmegjelölés 
esetén csak azt követelték meg, hogy a bor készítésére 
használt szılı termesztésének kell a meghatározott 
termıhelyen belül történnie, a borkészítés egyéb 
fázisainak nem. Ebben a formában, megítélésem 
szerint, a koncepció ellentmondott, mind az OIV 
standardjainak, mind a Közösség 510/2006/EK 
tanácsi rendeletben vázolt sui generis földrajzi 
árujelzı rendszerének, mind az EK Bíróság Rioja-
ügyben hozott döntésének, mind a közösségi borjog 
elıírásainak, és végsı soron azon latin eredetvédelmi 
rendszer alapelemeinek, amely irányába – más 
tekintetben – elmozdult a közösségi borjog. Általános 
minıségvédelmi értelemben sem volt indokolható a 
döntés, hisz az új borrendtartás kapcsán éppen azt 
figyelhetjük meg, hogy az EK szakított a klasszikus, 
mennyiségi kínálat-kereslet kiegyenlítési rendtartás 
koncepciójával és egy minıségi szempontokat 
középpontba állító modell irányába mozdul el.28 A 
hivatkozott Rioja-ügy magyar szempontból is különös 
figyelmet érdemel. A Rioja-ügy ítéletében hozott 
döntésre ugyanis sajnos nem volt figyelemmel a 
magyar jogalkotó sem, és – megítélésem szerint a – a 
közösségi borjog rendelkezéseivel ellentétes módon, 
bizonyos védett eredető borok (pl. Egri Bikavér, 
Debrıi Hárslevelő) esetén nem engedélyezi a 

create the possibility to expand it in the frame of the 
CAP to industrial products produced at place. This 
could help a lot (theoretically) in the negotiation 
process where the objective is to expand Article 23 
TRIPS in its entirety to products coming under Article 
22; including the norms of the international register in 
preparation as well.   
 
 
(c) I have the following critical comments on the 2008 
reform of the wine market organisation. The Member 
States and partly the producers lose a part of their 
freedom for self-determination as the protection via 
geographical indications takes place at community 
level. It could even be good for Hungary as the 
experiences so far show that the Ministry for 
Agriculture, which has the key role concerning wine 
origin protection, has not always decided based on 
expert’s arguments. I expect therefore a higher level 
of expertise from the community decision-making 
level. Later, by the product description of protected 
wine this way such norms cannot be refused, 
according to which the bottling of the protected wine 
has to be in connection with the given wine-growing 
area. 
 
(d) I think it was a really bad solution in the 
community wine origin protection conception of the 
Commission of summer 2007 that the borders 
between the categories of the protected geographical 
indication and the protected designation of origin 
were blurred, as by the designation of origin the 
requirement was only that the grape used for wine-
making had to be produced within the specified 
region, the other phases of the wine-making not. In 
my view, in this form, the conception was against 
both the OIV standards and the sui generis 
geographical indication system of the Community laid 
down in Council regulation 510/2006/EC, as well as 
the Rioja-judgment of the Court of Justice, the norms 
of the community wine law and finally the basic 
elements of the Latin origin protection system in 
which direction – in other aspects – the community 
wine law started to go. The decision could not be 
justified by general quality protection arguments 
either, as by the new wine market organisation the EC 
broke up with the classical conception of quantity 
demand-supply and went for a model focusing on 
quality aspects.28 The quoted Rioja case is from the 
Hungarian point of view of high relevance. 
Unfortunately, the Hungarian legislator did not pay 
attention to the judgment made in the Rioja case, and 
I think contrary to the dispositions of the community 
wine law, in the case of some wine of protected origin 
(e.g. Egri Bikavér, Debrıi Hárslevelő) it does not 
allow to make compulsory the bottling inside the 
wine-growing region. By others, it allows it – in my 
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borvidéken belüli palackozás kötelezettségének 
elıírását. Ezzel szemben – megítélésem szerint jogilag 
nem kellıen alátámasztott szempontok alapján tett 
megkülönböztetés szerint – más védett eredető 
boroknál megengedi.  
 
(e) A borokra vonatkozó földrajzi árujelzık elıírásai 
között a 2008-as közösségi borrendtartás szövegében 
magam fogalmi szinten meghatároznám egyébiránt 
azon kategóriákat, mint a szılıtermelés, feldolgozás, 
készítés, esetleg tovább-feldolgozás és elıállítás. Az 
új rendszerben, tekintettel a Bizottság 2007 nyarán 
kiadott javaslatára, cizellálnám, hogy a meghatározott 
termıhelyen belül melyiket kötelezı a borok egyik, 
illetve másik kategóriája esetén elıírni;29 különös 
figyelmet fordítanék a palackozás kérdésére is. 
Kitekintve az egyes tagállamok bor-eredetvédelem 
szabályaira, jó megoldásnak tartom, hogy a német 
bortörvény pontosan meghatároz hasonló fogalmakat. 
 
(f) Kifejezetten a szerzett jogok sérelmét látom a 
2008-as közösségi borrendtartás Javaslatának30 
bizonyos elıírásaiban: A már oltalom alatt álló 
bornevekre a Javaslat szerint az oltalom 
automatikusan érvényes. A Bizottság ezeket bevezeti 
a közösségi nyilvántartásba. Emellett azonban a 
tagállamoknak az említett nevekre vonatkozóan a 
megfelelı dokumentumokat 2010. december 31-ig31 
be kell nyújtani, ellenkezı esetben elveszítik 
oltalmukat. A mulasztás esetén a Bizottság megteszi a 
kapcsolódó hivatalos lépéseket e neveknek a 
nyilvántartásból történı eltávolítására. Magam ezen 
elıírásokat elfogadhatónak tartom, a Javaslat ezt 
követı rendelkezésével azonban – a visszaható hatály 
tilalmának elvére hivatkozva – fenntartásaim vannak. 
Eszerint az a döntés hozható 2013. december 31-ig32 a 
Bizottság kezdeményezésére, hogy az új borpiaci 
rendtartást megelızıen oltalom alá helyezett földrajzi 
árujelzık oltalma törölhetı a nyilvántartásból, 
amennyiben azok nem felelnek meg az oltalomra 
vonatkozó szükséges feltételeknek. Szerintem az ilyen 
rendelkezések a tulajdonhoz való jogot nagyban 
sértik, és bizonyos feltételek fennállása esetén 
megalapozhatják a Strasbourgi Bíróság elıtti eljárás 
lehetıségét. 
 
(g) A témával foglalkozó szerzık33 körében 
felmerültek további problémák is a korábbi magyar 
földrajzi nevek kapcsán is. Feltételezhetı ugyanis, 
hogy a korábbi oltalmakkal kapcsolatban, a 2008-as 
rendszerre való konvertálás érdekében, az EU 
elsıdlegesen azon listából indul ki, amelyet az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet elıírásainak 
megfelelıen tett közzé a Bizottság a tagállamok m.t. 
minıségi borairól az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapjának C sorozatában. A magyar lista azonban 
felülvizsgálatot igényel. A listában eredetileg hibásan 

view, the distinction is not well-based, from a legal 
point of view it is ill-founded. 
 
 
 
 
(e) Among the geographical indication norms 
concerning wine, I would determine in the text of the 
2008 community wine market organisation, in a 
definition level, the categories like vine-growing, 
processing, making, further processing and producing. 
In the new system, considering the conception of the 
Commission of summer 2007, I would determine 
what should be obligatory in a specified region for the 
different categories of wine;29 I would pay particular 
attention to the question of the bottling. Referring to 
the origin protection rules of the Member States, I 
think it is a good solution that the German wine act 
defines the similar notion exactly. 
 
(f) I think certain norms of the draft30 of the 2008 
community wine market organisation infringe 
acquired rights: for wine names that are already 
protected, according to the draft, the protection is 
automatically valid. The Commission takes these into 
the community register. Nevertheless, the Member 
States have to present the appropriate documents until 
the 31st December 2010,31 if not, the protection is lost. 
In case of a failure, the Commission takes the 
necessary steps to eliminate these names from the 
register. I consider these norms to be acceptable, I 
have only doubts concerning the following 
disposition, referring to the principal of non-
retroactivity. It says that until the 31st December 
2013,32 the decision can be taken, by initiative of the 
Commission, that the geographical indications already 
protected before the new wine market organisation 
can be eliminated from the list when they do not fulfil 
the requirements of the protection. I think, such 
provisions infringe a lot the right to property, and 
under certain circumstances they may be a basis for a 
procedure before the Strasbourg Court. 
 
 
 
 
(g) The authors33 dealing with this issue mention 
further problems concerning the prior Hungarian 
geographical names. We can presume namely that as 
to previous protections, in order to convert them into a 
2008 system, the EU is going to take the list as a basis 
that the Commission published in the Series C of the 
Official Journal of the European Communities on the 
Member States’ quality wine psr, according to the 
dispositions of the Council regulation 1493/1999/EC. 
The Hungarian list nevertheless needs reediting. In the 
original version of the list, the names of the wine-
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jelölték a 12. és 13. borvidékek neveit (kimaradtak a 
„Mátrai” és „Móri” megjelölések),34 és mindmáig 
hiányzik a villányi borok vonatkozásában a csúcs 
kategóriát jelölı „védett eredető prémium” kifejezés. 
Magam ezen észrevételekkel teljes mértékben 
egyetértek. Ugyanakkor – Szabó Ágnessel szemben – 
nem hiányolom a tokaji borkülönlegességek 
különbözı kategóriáinak felsorolását ebbıl a listából, 
hiszen azokat a 753/2002/EK bizottsági rendelet III. 
melléklete tartalmazza. 
 
(h) Megítélésem szerint egy olyan tagállam esetén, 
mint Magyarország, ahol a bor-eredetvédelem számos 
kérdése még nem jutott nyugvópontra, a rendszer még 
kiforratlan, felvetıdik a kérdés, hogy az új, 2008-as 
borrendtartás eredetvédelmi elıírásainak hatályba 
lépéséig (2009. augusztus 1-ig) van-e még mód a régi 
szabályok szerint új földrajzi árujelzıket nemzeti 
oltalom alá helyezni. Véleményem szerint erre van 
mód, sıt, magam részérıl fontosnak tartanám azt, 
hogy amíg lehetséges, addig éljünk az önrendelkezés 
lehetıségével.  
 
(i) Lényeges szabály, hogy a 2008-as borrendtartásra 
vonatkozó Javaslat értelmében, hasonlóan az 
510/2006/EK rendelet elıírásaihoz, az ellenırzés 
költségeit a vonatkozó gazdasági szereplık viselik.35 
A magyar viszonyok vonatkozásában magam úgy 
gondolom, hogy a forgalomba hozatali járulék 
megfizetését az ellenırzések vonatkozásában 
tekinthetjük úgy, mint a gazdasági szereplık 
költségviselését az ellenırzések kapcsán. 
 
4. A magyar bor-eredetvédelmi rendszer kapcsán a 
következı észrevételeket teszem: 
 
(a) A földrajzi árujelzık egyes kategóriáinak 
következetlen használata a magyar borjogban (pl. 
származási jelzés kategóriája kontra 
eredetmegjelölés).  
 
(b) Megítélésem szerint a jogalkotási törvény 
szabályaival ellentétes az a gyakorlat, amely a 
borvidéki rendszer meghatározásában kialakult. A 
jogalkotásról szóló törvény rendelkezései alapján 
ugyanis törvényben kell szabályozni a tulajdonviszo-
nyokat (1987:XI. tv. 4. §). A rendszerváltást követıen 
ezért ennek megfelelıen elıbb a Htv.-ben, majd az 
1997-es bortörvényben36 határozták meg a 
borvidékek, borvidéki körzetek (alkörzetek), 
borvidéki települések (valamint bortermıhelyek) 
listáját. Ehhez képest csatlakozásunkat követıen már 
FVM rendelet37 határozza meg a „tájborok földrajzi 
eredetjelölésére használható földrajzi egységek” 
illetve a borvidékek, borvidéki körzetek, borvidéki 
települések neveit. Mivel a borvidéki, illetve egyéb 
bortermıhelyi tagozódás közvetlen kapcsolatban van 

growing regions Nr. 12 and 13 were false (‘Mátrai’ 
and ‘Móri’ were missing),34 and even today, the 
Villány highest quality, the ‘protected origin 
premium’ notion is missing. I completely agree with 
these comments. Nevertheless – unlike Ágnes Szabó – 
I do not miss in the list the different categories of the 
Tokaj wine specialties as they are contained in Annex 
III of the Commission regulation 753/2002/EC. 
 
 
 
(h) In my view, by a Member State like Hungary 
where several questions of the wine origin protection 
are unsolved and the system is not mature, the 
question arises whether there is a way to put new 
geographical indications under protection after the old 
rules until the new, 2008 wine market organisation’s 
origin protective norms get into force (1st August 
2009). In my view yes, there is a way, I even think it 
would be important to use this possibility of self-
determination until it is possible. 
 
 
(i) It is an important rule that the 2008 wine market 
organisation draft, similar to the dispositions of 
Regulation 510/2006/EC, the costs of the control are 
paid by the respective economic actors.35 In the 
Hungarian relations, I think the payment of the 
marketing and control fee can be regarded as control 
financing from the part of the economic actors. 
 
 
 
4. Concerning the Hungarian wine protection of origin 
system, I make the following comments: 
 
(a) Inconsequent usage of certain categories of 
geographical indications in the Hungarian wine law 
(e.g. indication of source category versus designation 
of origin). 
 
(b) In my view, the practice developed as to the 
determination of the wine-growing region system is 
contrary to the rules of the law on making the laws. 
This act says that property questions have to be ruled 
in laws (Article 4, Act XI of 1987). After the change 
of systems, first the Htv, then the 1997 wine act36 
determined the list of wine-growing regions, wine-
growing subregions (or a part thereof), wine-growing 
region villages (as well as wine-growing areas). After 
the accession, there was only a ministry decree37 
determining the names of ‘geographical units used for 
geographical origin indication of regional wine’s and 
wine-growing regions, wine-growing subregions, 
wine-growing region villages. As the wine-growing 
regions, wine-growing areas are in a direct connection 
to the institution of geographical indications which 
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a földrajzi árujelzık intézményével, amelyek a 
szellemi tulajdon tárgykörébe tartoznak, ezért fontos 
lenne, hogy e termıhelyi rendszer meghatározása 
ismét törvényi szinten történjen. 
 
(c) Felhívom a figyelmet arra is, hogy a magyar 
meghatározott termıhelyek kijelölésének eljárása 
megítélésem szerint hiányos, ugyanis a bírói út nincs 
rendezve a jogszabályokban. A francia AOC 
(appellation d’origine contrôlée) területek kijelölé-
sének menetét jónak találom, amely esetében a bírói 
út is igénybe vehetı, ha pl. a meghatározott termıhely 
kialakítását, lehatárolást valamely érintett sérelmezi. 
 
(d) Számos probléma forrása az, ahogyan a magyar 
borjog – a közösségi borjoggal ellentétes módon – 
lehetıséget ad m.t. minıségi borok elıállítására a 
meghatározott termıhelyen kívül. Probléma állt elı 
egyrészt a meghatározott termıhellyel szomszédos 
termıhelyek vonatkozásában, amelyek estén a 
jogellenességet lényegében az okozza, hogy a 
szomszédos termıhelyek listáját nem közölték a 
Bizottsággal és a többi tagállammal. Másrészt az is 
jogellenes volt, ahogyan a meghatározott termıhelyen 
kívüli további lehetıséget szabályozta a magyar 
jogalkotó: ezen esetben az egyedi engedély helyett 
általános felhatalmazást tartalmaz a meghatározott 
termıhely és a szomszédos termıhelyen kívüli m.t. 
minıségi bor elıállítására. 
 
(e) Véleményem szerint a Bortv. egyik legnagyobb 
hiányossága, hogy bár beemeli az 1997:XI. tv. alapján 
szabályozott földrajzi árujelzık kategóriáit a tájbor 
(földrajzi jelzés) és a m.t. minıségi bor 
(eredetmegjelölés) fogalmi elemei közzé, még sem 
konvertálja megfelelıen a szellemi tulajdon általános 
kategóriáit a borjog speciális szabályainak 
rendszerébe. Fontos hiányosság ugyanis az, hogy a 
magyar borok vonatkozásában nem értelmezi a 
jogalkotó pontosan a „termelés”, „feldolgozás”, 
„elıállítás” meghatározásokat. Mint arra korábban 
hivatkoztam, a német borjog ezzel szemben pontosan 
nevesíti ezen tevékenységi szakaszokat.  
 
(f) A „védett eredető bor megnevezése” (DHC – 
Districtus Hungaricus Controllatus) kizárja annak 
más, az adott meghatározott termıhelyrıl származó 
minıségi borra való használatát. 2006 februárja elıtt a 
97/2004. FVM rendelet 4. § (2) bek. második mondata 
azt tartalmazta, hogy a „védett eredető bor földrajzi 
eredetjelölésére használható földrajzi egységek 
neveinek használata kizárja” annak más, az adott 
meghatározott termıhelyrıl származó minıségi borra 
való használatát. Erre tekintettel történt a módosítás. 
Immár, értelmezésem szerint, csak a DHC-borok 
teljes nevét (pl. „Egri bikavér”) részesíti hasonló 
kizárólagos oltalomban. Így egy gyengébb minıségő 

belong to the domain of intellectual property, it would 
be important to determine this system again at the 
level of laws. 
 
 
(c) I draw Your attention also to the fact that in my 
view the process of designing the specified regions is 
not complete as the judicial way is not clarified in the 
norms. I consider that the designation of the French 
AOC (appellation d’origine contrôlée) territories is 
good, there, the judicial way can be used as well, e.g. 
when somebody claims infringements concerning the 
creation, demarcation of the specified region.  
 
(d) It is source of several problems how the 
Hungarian wine law – contrary to community wine 
law – makes possible the production of quality wine 
psr outside the specified region. First, problems occur 
concerning the neighbouring wine-growing area, 
where it is illicit that the list of the neighbouring 
wine-growing area was not presented to the 
Commission and the other Member States. Second, it 
is equally illicit how the Hungarian legislator ruled 
the further possibility outside the specified region: in 
this case, instead of concrete permission, a general 
authorization is included concerning quality wine psr 
production outside the specified region and the 
neighbouring wine-growing area. 
 
 
(e) In my view, one of the biggest failures of the Wine 
Act is that although it puts the categories of 
geographical indications ruled after Act XI of 1997 
into the elements of the regional wine (geographical 
indication) and quality wine psr (designation of 
origin), the general categories of intellectual property 
are not integrated into the system of special rules of 
wine law. It is an important failure namely that, as to 
Hungarian wine, the legislator does not interpret 
exactly the notions ‘growing’, ‘processing’, 
‘producing. As I have referred to it already, the 
German wine law names exactly these producing 
phases. 
 
(f) The ‘protected wine’ (DHC – Districtus 
Hungaricus Controllatus) excludes its application for 
another quality wine psr. Before February 2006, the 
second sentence of Article 4 (2) of Agricultural 
Ministry decree 97/2004 said that the ‘application of 
geographical units’ names that can be used for the 
geographical origin indication of a protected wine’ 
excludes the application thereof for another quality 
wine psr. Therefore, an amendment was made. Now, 
in my interpretation, only the entire names of DHC 
wine (e.g. ‘Egri bikavér’) are exclusively protected. A 
‘general’ quality wine psr, which is of worse quality 
may hurt the DHC-wine of higher quality, as the 
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„általános” m.t. minıségi bor ugyanúgy árthat a 
magasabb minıséget képviselı DHC-bornak, hiszen a 
nevükben található földrajzi név megegyezik 
(példámnál maradva, mindkettı nevében feltüntetik az 
„Eger” nevet). Szerencsésebb lenne a földrajzi név 
egybeesésének elkerülése. 
 
5. Hatályos borvidéki rendszerünk és védett eredető 
boraink szabályzatának értékelése kapcsán magam 
számos ponton osztom azok véleményét,38 akik 
szerint nincs megfelelı földrajzi névválaszték, amely 
azoknak a termelıknek is alternatívát kínálna, akik 
nem kívánnak, vagy nem tudnak megfelelni a védett 
eredető borra vonatkozó körülményeknek, ezért az 
eredetvédelmi tervezetekben a kívánatosnál szélesebb 
fajtaválaszték szerepel, hogy ne alakuljon ki 
konfliktus az adott terület borászai között. Borvidéki 
régió esetén mindez azt jelenti, hogy a régió 
fajtaválasztéka azonos a régiót alkotó borvidékek 
fajtaválasztékának összegével. Kritikaként merül fel 
továbbá, hogy a tervezetek elkészítésekor két 
koncepció viaskodik egymással: a meglévı 
ültetvényháttérre, piaci helyzetre alapozó modell, 
vagy egy jövıbeli, kívánatos célt megfogalmazó 
koncepció. A konfliktuskerülés érdekében a 
tervezetek döntıen a jelenlegi ültetvényadottságokra 
építenek. Sajnos a jelenlegi ültetvényháttér egésze 
nem alkalmas nagyobb piaci értékő borok mennyiségi 
piaci megjelenítésére. Kritizálom továbbá azt is, hogy 
a tervezetek (illetve a már elfogadott rendtartások) 
borkészítési módszere, a megkövetelt minıségi 
paraméterek nem sokkal szigorúbbak a bortörvényben 
szabályozott m.t. minıségi borra vonatkozó minıségi 
követelményeknél. Ezért javasolom a jelenlegi 
borvidéki rendszer felülvizsgálatát, figyelemmel a 
2008-as közösségi borrendtartás reformjára. Ezek 
alapján megmaradnának a jelenlegi tájbor 
elıállításának területei a földrajzi jelzéssel ellátott 
borok készítésére, az eredetmegjelöléssel ellátott 
borok pedig két további alcsoportra tagozódnának. Az 
elsı a borvidéki régiókhoz kötött borok lennének, a 
másodikhoz pedig a magasabb minıségi 
standardokkal rendelkezı DHC-borok tartoznának. 
 
6. 1997-es bortörvényünkhöz képest számos változás 
következett be a tokaji borok eredetvédelmében, és 
még ma sem jutott nyugvópontra az a vita, hogy mit is 
tekintünk hagyományos tokaji bornak. Ez az állandó 
változtatás – ami természetesen nem csak a tokaji 
borokat jellemzi – ugyanis abszolút ellentétben áll a 
földrajzi árujelzık jogintézményével, és az olyan 
marketingtevékenységgel is, amely ezen intézményre 
épít. A tokaji borkülönlegességek, mint védett eredető 
borok törvényi szabályozásának tartalmát az 
„egyszerő” DHC-borok szabályozásával összevetve 
megállapítható, hogy a tokaji borkülönlegességek 
törvényi (Bortv.), a hozzá kapcsolódó FVM 

geographical name in both of them is the same (in my 
example, ‘Eger’). It would be better to avoid such 
coincidences of geographical names. 
 
 
 
 
5. Concerning our wine-growing region system in 
force and the assessment of our protected wine’s 
regulation, I mostly share the opinion of those38 who 
say there is no appropriate name list which could give 
an alternative to those producers who will not or 
cannot fulfil the requirements of protected wine, and 
therefore in the origin protection drafts there is a 
broader assortment variety than eligible in order to 
avoid conflict among the oenologists of the given 
territory. As to wine-growing regions it means that the 
assortment variety contains all the subregions’ list of 
types. It is raised as a critic that by the preparation of 
the drafts two concepts were fighting: the model 
concentrating on the present vineyard background, 
market position and the conception heading towards a 
future objective. In order to avoid conflicts, the first 
one was taken into consideration in the drafts. 
Unfortunately, the present vineyard background 
system is not capable of coming to the market with 
higher market value wine in a greater volume. I 
criticize furthermore that the drafts (and the accepted 
market organisations) are not much stricter 
concerning the methods of wine-making or the quality 
parameters for quality wine psr than the requirements 
of protected wine laid down in the Wine Act. 
Therefore I propose the review of the present wine-
growing region system, with regard to the 2008 
community wine market reform. The present regional 
wine producing territories would remain for the 
producing of wine with geographical indication, the 
wine with designation of origin would have two more 
subgroups. The first would be wine of the wine-
growing regions, the second the higher quality DHC-
wine. 
 
 
 
6. Compared to our 1997 Wine Act, there have been 
several changes in the protection of origin of Tokaj 
wine, and even today the dispute is not solved what is 
a traditional Tokaj wine. The permanent change – 
which is of course not only true for Tokaj wine – is 
absolutely contrary to the institution of geographical 
indications, and also the marketing activity which 
builds on this institution. The law (Wine Act) and the 
related Agricultural Ministry decrees39 do not fulfil 
the general norms of the Wine Act and its executory 
norms concerning the requirements of DHC-wine, if 
we compare the content of the regulation of the Tokaj 
wine specialties as protected wine and the ‘simple’ 
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rendeletek39 szabályozása nem felel meg a Bortv. és a 
végrehajtási rendeletek DHC-borokkal szemben 
támasztott általános elıírásoknak. Ennélfogva nem 
mellızhetı a Tokaji borkülönlegességekre (és esetleg 
más tokaji DHC-borokra) vonatkozó külön miniszteri 
rendelet kiadása. Egyrészt a hatályos normákban a 
szılıfajták szabályozása nem felel meg a törvényi 
kötelezettségnek. Másrészt a Bortv. és a kapcsolódó 
FVM rendeletek nem tartalmaznak szabályozást a 
tokaji borkülönlegességekhez kapcsolódó szılıter-
mesztés technológiájára, és az ültetvények hozam-
szintjére sem. Harmadrészt hiányos a tokaji 
borkülönlegességek készítésének technológiai leírása; 
ez sem felel meg a Bortv. és a kapcsolódó FVM 
rendelet elıírásainak. 
 
A kutatási eredmények a jogtudomány több területére 
is kiterjednek, de elsısorban az agrárjog, a polgári és 
az európai jog tudományának a fejlıdését segíti elı. A 
dolgozat mind az agrárjog-, mind a polgári jogalkotás 
számára rámutat megoldandó problémákra illetve 
megoldási javaslatokat, alternatívákat dolgoz ki. 
 
Az értekezés feltárja a jogalkotáson túl a 
jogalkalmazásban, a bírói gyakorlatban fellelhetı 
anomáliákat, elısegítve az egységes jogalkalmazói 
értelmezést. A mő erısen koncentrál a gyakorlatban 
felmerült problémák megoldására. 
 
Az értekezés tartalmaz továbbá olyan 
megállapításokat is, amelyek a szerzı által oktatott 
tárgyak tananyagában hasznosulhatnak.  
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DHC-wine. Therefore a separate Ministry decree has 
to be adopted for the Tokaj wine specialties (and 
maybe for other Tokaj DHC-wine). First, in the norms 
in force, the vine varieties’ regulation does not fulfil 
the obligations required by the law. On the other 
hand, the Wine Act and the related Agricultural 
Ministry decrees do not contain regulation as to the 
Tokaj wine specialties’ vine-growing technology and 
the vineyards’ volume level either. Third, the 
technological description of the making of Tokaj wine 
specialties is incomplete; this is equally against the 
norms of the Wine Act and the related Agricultural 
Ministry decree.  
 
 
 
The results of the research can be applied in several 
fields of the jurisprudence, but it helps developing 
mainly the agricultural law, civil law and European 
law. The dissertation points out problems to be solved 
both in agricultural and in civil law, and gives 
proposals, alternatives. 
 
The thesis deals with anomalies not only in the 
legislation and the practice, but the judicial as well, 
helping the unified interpretation. The dissertation 
focuses on solving problems occurring in the practice. 
 
 
The dissertation contains statements that can be 
applied in the disciplines taught by the author. 
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=resultsPEccgis&language=EN  
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a piacon maradásra. Bor és Piac, 2006/5, p. 8-11.      
39 Agricultural Ministry decree No 97/2004 of 3 June 
2004, Agricultural Ministry decree No 98/2004 of 3 
June 2004, Agricultural Ministry decree No 99/2004 
of 3 June 2004. 

 


