
 
 
 
25 éve alakult az MBOSZ 
 
dr. Terts András visszaemlékezése 2013. október 11-i jubileumi közgyűlésen 
 
Tisztelt jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaink! 
 
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntöm a megjelenteket. A mai rendezvényre nagyon sok vendéget hívtunk meg. Sajnos 
szomorúan sok embert nem tudtunk meghívni, mert már nincsenek közöttünk, élükön a 
szövetség alapító elnökével Teszár Józseffel. Kegyelettel emlékezzünk rájuk és üzenjük 
nekik, hogy kedves emléküket még nagyon sokáig megőrizzük. 
Sajnos sokan nem tudtak idős koruk, vagy egészségi állapotuk miatt itt lenni, nekik mielőbbi 
gyógyulást és jó egészséget kívánunk. 
 
A szövetség 25 éves tevékenységéről nem könnyű röviden beszámolni, hiszen nem is 25 
évről, hanem 37 éves történetről van szó, ugyanis 1976-ban alakult meg az első magyar 
borrend a PAX CORPORIS. Ma már történelem, hogy az akkori politikai körülmények között 
hogyan sikerült francia és belga példák alapján, ottani szakemberek „sugallatára” a Bajai ÁG. 
Vaskúti pincészetében megalakítani az első magyar borrendet. Ehhez olyan nagyszerű 
emberek elszántsága kellett, mint az IPV vállalat igazgatója, Teszár József és munkatársa, dr. 
Bíró Péter, Lakatos András, és a gazdaság vezetői: dr. Herpay Balázs, Borsódy Miklós és 
Szentlászlói László. A borrendek történetét részletesen feldolgoztuk a 2004-ben, 2006-ban 
elkészült és a jubileum kapcsán tervezett új Borrendi Albumban is. 
 
Az 1976-ot követő időszakban sorra alakultak a borrendek, az állami nagyvállalatok, 
pincegazdaságok és szövetkezetek támogatásával. Ezek a borrendek már ekkor komoly 
marketing tevékenységet is fejtettek ki, természetesen a támogató vállalat érdekeinek 
megfelelően. 
 
1988. november 16-a volt az a fontos időpont, amikor is az akkor már működő 13 borrend, az 
IPV székházában megalapította az MBOSZ-t. A szervezet elnöke Teszár József, főtitkára 
pedig dr. Bíró Péter lett. Ekkor választotta a szövetség jelképévé Szervátiusz Tibor 
kisplasztikája alapján a kezeiben két fürt szőlőt tartó, magyaros öltözetű szőlőistennőt. 
 
A rendszerváltozást követően a szövetség meghirdette a „borrendszerváltás” marketing 
stratégiáját. Ennek a borszakmában első, újdonságnak számító marketingkezdeményezésnek a 
lényege, hogy a nagyvállalatok helyébe, a kis- és középtermelők, az értékesítés szereplői és a 
fogyasztók lépjenek. A „bor barátságot, szövetséget, megértést teremtsen a termelő, értékesítő 
és a fogyasztó, a falusi és a városi ember között” – mondtuk már akkor is. 
 
A 90-es évektől kezdődően sorra alakultak a civil egyesületek, borrendek és fokozatosan nőtt 
a szövetség tagjainak száma is. A borlovagok között a civil szféra szinte minden rétege 
képviselteti magát és így a szövetség a szőlő- és borágazat legrégebbi és legnagyobb civil 
szervezetévé vált. 
 



Az egyes borrendek önálló szervezetként működnek, tartalmas szakmai életet élnek, fontos 
szereplői az adott térségnek, borvidéknek. Díszruhás megjelenésük, ceremóniáik mindig nagy 
érdeklődést kiváltó látványos programok. 
 
A szövetség, mint ernyőszervezet koordinálja a borrendek működését, országos programokat 
(közgyűlés, kongresszus) szervez és képviseli a borrendi mozgalmat a szakmai közéletben és 
a külvilág felé. A 25 év alatt összesen 75 közgyűlést és kongresszust szervezett a szövetség. 
 
Az MBOSZ-t 10 fős elnökség irányítja, melynek tagjait a közgyűlés 4 évre választja meg. A 
szövetségnek az elmúlt 25 év során 52 borrend tagja volt, a mai 45 fős tagság 2 borrend 
kilépése és 6 borrend tagságának törlése után alakult ki. A Szövetségnek 7 határon túli 
magyar, társult borrendi tagja is van. Jelenleg újabb 2 társult tagjelölt és egy rendes tagjelölt 
borrend vár felvételre. A szövetség borrendjeinek mintegy 3000 fő rendes és ugyanennyi 
tiszteletbeli borlovag a létszáma. 
 
Az MBOSZ az FICB-vel, a Bacchusi Borrendek Nemzetközi Szövetségével több évtizedes 
kiváló kapcsolatot tart fenn. A magyar borrendek a „keleti blokkból” elsőként csatlakoztak a 
szövetséghez, dr. Bíró Péter személyében 6 évig a főtitkár is magyar volt. A magyar 
borrendek immár 4 alkalommal rendeztek FICB nemzetközi kongresszust, legutóbb 2010-ben, 
melynek óriási sikere komoly nemzetközi visszhangot és elismerést váltott ki. 
 
A nemzetközi kapcsolatok alakulásának fontos lépése volt az Esztergomban megalakult 
„kétnyelvű” Vinum Ister-Granum Regionis Borrend megalakulása, melynek tagjai között 
szlovák állampolgárok is vannak. 
A társult tagok között szerb, szlovák, ukrán borrendek vannak, de Erdélyből is felvételre vár 
egy borrend. 
Szövetségünk együttműködési megállapodást kötött a szlovén borrendi szövetséggel és köt 
hamarosan a megalakult Szerbiai Borrendek Szövetségével. 
A jó nemzetközi kapcsolatok bizonyítéka, hogy 2012-ben dr. Csávossy György, 2013-ban 
pedig a Temerini Kertbarát Kör kapta az MBOSZ legmagasabb kitüntetését a Pro Vino 
Hungarico díjat. 
 
Kedves Barátaink! 
 
Nehéz érzelmek nélkül beszélni az elmúlt 25 évről, melynek során megszámlálhatatlanul sok 
felejthetetlen pillanatnak, ünnepi eseménynek lehettünk és lehetünk ma is részesei. Ezek során 
gazdagabbak lettünk, igaz barátokat találtunk és talán nem túlzás, hogy a borrendek életünk 
elválaszthatatlan részévé váltak. 
 
Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak mindazoknak, akik sokat tettek ezért a 
nagyszerű 25-37 évért, hiszem, hogy mindez jó befektetés volt és nem volt hiábavaló. 
 
Kívánom, hogy legyünk optimisták, higgyük, hogy bor mindig lesz, legyen a poharunkban is. 
És ha ez így van, akkor legyen szeretet, barátság, megértés és jó egészség is. Ezt kívánom az 
elkövetkező évtizedekre. 
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