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több okból is jelentősnek nevezhető az április 10-én 
megtartott MBOsz évi rendes közgyűlése. a helyszín 
önmagában is üzenet értékű: a szavazattal rendelke-
ző résztvevők az esztergomi Prímás Pince turisztikai 

és Borkulturális Központ rusztikus emeleti vendégfogadó terében 
hoztak fontos döntéseket.  az egymás után három ciklusban elnöki 
posztot ellátó Dr. Terts András 2014-es évre szóló elnökségi be-
számolójáról, a különböző marketing bizottságok elnökeinek mun-
kájukat értékelő összefoglalójáról, továbbá a Felügyelő Bizottság 
tavalyi évre vonatkozó beszámolójáról, az alapszabály módosítás-
ról, kitüntetések átadásáról, nem utolsósorban pedig új tisztségvi-
selők választásáról. 

a közgyűlésen megjelent Esztergom városának alpolgármeste-
re, Bánhidy László, Meszleny László a Prímás Pince, turisztikai és 
Borkulturális Központ igazgatója, akik rövid köszöntőjükben külön 
is méltatták a borrendi mozgalom sikerességét, tradicionális jelle-
gét és kinyilvánították, hogy örömmel vállalták a házigazdaságot. 

lépésváltás, új erőkkel:
koczor kálMánnAk AdtAk bizAlMAt Az elnökségre

Az ország tAlán egyik legnAgyobb olyAn civil, 
s egyben szAkmAi szerveződése A mAgyAror-
szági borrendek országos szövetsége, Amely 
közel 40 éves létrejötte ótA folyAmAtosAn 
gAzdAgítjA tAgsági körét. mA már rendes tAg-
ságánAk létszámA: 2800 fő, A tiszteletbeli tA-
gok köre pedig meghAlAdjA Az 1500-At. hA be-
legondolunk, olyAn szerveződésről vAn szó, 
Amely – kApcsolódvA borvidékeinkhez – tel-
jes egészében lefedi hAzánkAt s AnnAk borkul-
turális értékeit. 

Fontos momentuma volt a korszakos jelentőségű 
borrendi eseménynek, hogy határainkon túl működő 
borrendek képviselői is megjelentek szép számmal, 
üzenve azt, fontosnak tartják, hogy jelentős döntések-
nél véleményt nyilvánítsanak anyaszervezetük munká-
járól. A megjelent 45 hazai és határainkon túli borren-
dek képviseletében egy-egy tag rendelkezett szavazati 
joggal a különböző napirendi pontok egyenkénti elfo-
gadásánál. Mindvégig tapasztalható volt az a bizalom, 
amely megnyilvánult az egészségügyi okok miatt most 
leköszönő elnök iránt, aki gazdag és értékes tapasztala-
tait a jövőben – mint azt megfogalmazta előzetes írásos 
szakmai összefoglalójában – a jövőben- megválasztása 
esetén- az egyik alelnöki pozíció betöltésével is kama-
toztatni kívánja. De az is érzékelhető volt a jelenlévők 
körében, hogy elérkezettnek látják ahhoz is az időt, 
hogy a mozgalom megújítása és szélesítése érdekében 
frissíteni, még sokszínűbbé tenni szükséges a szervezet 
elnökségét. 
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Néhány fontosabb megállapítás, konklúzió az elmúlt esz-
tendő szövetségi munkájáról. a nehéznek mondott gazdasági, 
pénzügyi helyzet ellenére stabil gazdálkodás jellemzi az MBOsz 
pénzügyi helyzetét. Nagyon fontos dokumentum kiadásához 
kell megteremteni plusz pénzeket, ugyanis a 40 éves jubileum-
ra megjelentetni szánt Borrendi albumnak nemcsak nívósnak, 
de tartalmában is gazdagnak, magas fokon dokumentáló ere-
jűnek kell lennie. E tekintetben is fontos az összefogás, hogy 
valóban korszakos mű születhessen! 

a kitüntetések átadását illetően (lásd külön keretes össze-
foglalónkat) a tisztségviselő választás meglehetősen időigé-
nyes közgyűlési szakasza következett. a jelenlévő küldöttek 
végül is a következő döntést hozták. Elnök: Koczor Kálmán (Ba-
latonvin Borlovagrend), alelnökök: Győrfi Károly (Kelet-balatoni 
Borrend), tálos tamás (Brindisi st Lőrinc Borrend), Dr. terts and-
rás (Promontorium Borlovagrend), Dr. Urbán andrás (Promon-
torium Borlovagrend), főtitkár: Kunszeri Miklós (Cultores Moris 
Redem Pthionis Borrend), főtitkárhelyettes: tutor Jánosné (Ló-
rántffy zsuzsanna Borrend), jogtudor: Dr. Csvila István (Kiskőrö-
si Gondűző Borrend), szakmai bizottság elnöke: Béleczki Mihály 
(Kiskőrösi Gondűző Borrend), marketing bizottság elnöke: Hartl 
Mónika (vinum Ister Granum Regionis Borrend), nemzetközi 
bizottság elnöke: Dr. Brazsil Dávid (Da Bibere zalai Borrend), 
felügyelő bizottság elnöke: Dr. zagyva Erzsébet (Lórántffy zsu-
zsanna Borrend). 

a közgyűlés tehát fontos döntések meghozatala után a késő 
délutáni órákban fejezte be munkáját. a Minőségi Borok Ételek 
magazin külön nyilatkozatra kérte az újonnan megválasztott 
országos elnököt, Koczor Kálmánt, aki 1984. júniusától tagja 
a honi borrendi mozgalomnak, úgyis, mint a Balatonvin Bor-
lovagrend egyik alapítója. Előbb itt alelnöki tisztet töltött be, 
2009-től pedig immáron a nagy múltú Balaton-parti szervezet 
elnök-nagymesteri pozícióját is ellátja. Négy esztendeje pedig 

az MBOsz alelnöki tisztséggel is felruházta az országos szerve-
zet tagsága. Érthető módon optimistán, megfelelő felvértezett-
séggel, elhivatottsággal kívánja folytatni a munkát, egy nagyon 
is fontos momentumra való előzetes figyelemfelhívással:

– Jó érzés olyan tagság bizalmát élvezni, amely korábban 
is megfelelő, arra érdemes elnököknek tudott bizalmat adni – 
fogalmazott elöljáróban. - a stafétabotot Dr. terts andrástól 
veszem át, ami önmagában is megtisztelő számomra. szakmai 
tudása, szervezőképessége, elhivatottsága, nem utolsósorban 
pedig szerénysége példaértékű lehet. továbbvisszük azt az 
értékrendet, amit több évtized során sikerült felhalmozni moz-
galmunknak. Ehhez számomra erőt ad az a tény, hogy megerő-
sítettük alelnöki rendszerünket újabb tisztségviselők bevoná-
sával, közöttük is Dr. terts andrás úrral. Fontos előrelépésnek 
tartom azt is, hogy az egyes bizottságok összetételére tekintve 
fiatalodik vezetésünk. Ugyanakkor az is  meghatározó és elo-
dázhatatlan teendőnk, hogy szabályzatainkat is átdolgozzuk, 
korszelleművé tegyük és még nagyobb lendülettel dolgozzunk 
a mozgalom szakmaiságának megerősítésén. Nem kevés a dol-
gunk, a hazai civil szerveződések sorában meg van ugyan a kiví-
vott rangunk, de ezt szüntelenül erősíteni szükséges. a jövőben 
még tovább szélesítjük külföldi kapcsolatainkat és talán nem 
eretnekség, ha azt mondom, az anyagi biztonság növelésé-
hez nemcsak elnöki, alelnöki és bizottságelnöki lobbizásra van 
szükség, hanem mindenegyes borrendi tagunk egyéni kapcso-
latépítő képességeire is. 
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