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NEMZETI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁVAL 
ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KOCZOR KÁL-
MÁNNAK, A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE 
KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA. INDOKLÁS SZERINT: A 
MAGYAR BOROK HÍRNEVÉNEK ÖREGBÍTÉSE MELLETT A 
MAGYAR BORÁSZSZAKMA ÖSSZEFOGÁSÁBAN ÉS KÉP-
VISELETÉBEN IS JELENTŐS SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI 
MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT. 

Az indoklás rövid, lényegre 
törő, ám tudjuk, egy-egy 
ilyen elismerés során a 
részletekről, arról az igye-

kezetről, amit az adott kitüntetett hosz-
szú évtizedeken át képviselt, kifejtett 
szakmai területén, vagy éppenséggel 
különböző társadalmi civil szervezetek 
kötelékében, hosszabban nem lehet szó. 
Érdemes azonban az indoklásban meg-
fogalmazott szavak mögé nézni Koczor 
Kálmán példáján, hogy – ha csak vázlato-
san is – de kikerekedjen a kép egy olyan 
ember szakmai-emberi előmeneteléről, 
akit valóban az alkotás, tenni akarás ener-
giája lendítette tovább pályafutása során. Nem kevés energiát arra 
is tartalékolva, hogy szűkebb és tágabb közösségéért is tegyen 
valamit. A magyar borok öregbítését mintegy otthonról „örökölt 
batyuként” hozta magával, hiszen az ősei földműveléssel és szőlő-
termesztéssel foglalkoztak. A családi krónika szerint az 1815-1825-

ös évekből komplett pincefelszerelés maradt a családra, amely 
hajdanán Koczor Ferenc tulajdonát képezte. A későbbi utód, a 
folytató 2012-ben egy bormúzeumot hozott létre a balatonfüredi 
Bocsár dűlőben, ahol a borászati-turisztikai családi vállalkozás- a 
Koczor Pincészet- központja található. Tanulmányai is a borászága-
zathoz kapcsolódtak, közép, felsőbb és legfelsőbb szinteken. Majd 
a pályaindítása legesleg kezdetén már felelős beosztásba került a 
Badacsonyi Pincegazdaságnál, szép szakmai kihívásként az Aszó-
fői Szőlészeti és Borászati Egyesületnél új ültetvények tervezése 
és szaktanácsadás volt a feladata. 26 esztendeje, mint a Koczor 
Pincészet alapítója, naponta képviseli a magyar borok hírnevének 
öregbítését elismert borászként, különböző térségi, szakmai és 
civil szervezetek alapítójaként, közöttük is a Balatonvin Borlovag-
rend kötelékében 2009-től, mind a mai napig elnök-nagymester-
ként. Mindezek után feltehetjük a kérdést, a maga életpályájának 
sajátos forgószínpadán mi mindent vállalt és vállal a 2015-ben im-
máron elnökként is tevékenykedő Koczor Kálmán?Nem kis kihívés-
ként a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége küldöttei 
elnöknek választották. Tartalmas és szerteágazó ez a friss „szere-
posztás”, hiszen már kezdetekkor predesztinált volt az útja, tudta, 
hogy epizód és karakterszerepek mellett mihamarabb különböző 

főszerepek is hárulhatnak rá. 
. Mert mindig is az munkál-
kodott benne, hogy az adott 
feladatot tudása legjavát latba 
vetve, teljesítse. Fontos része 
mindennapjainak az aktív szak-
mai és társadalmi élet megélé-
se. Dolgozott hegybíróként, a 
Hegyközségek Nemzeti Taná-
csának alapító tagja, szervező-
je és támogatója a soros Bala-
tonfüredi Borheteknek, Hal és 
Bor Ünnepnek, 3 esztendővel 
ezelőtt tagjai sorába válasz-
totta a Magyar Borakadémia. 
Mindezekkel sohasem büsz-
kélkedett, tette, teszi a dolgát, 
mikor milyen kihívással kell 
szembenéznie. A Magyaror-
szági Borrendek Országos Szö-

vetségének 40 éves jubileumára kiadott gazdag tartalmú, elegáns 
szép kivitelű albumának szerkesztő bizottságát is erősítette. Igen, 
a mostani kitüntetés rezüméje szerint a magyar borászszakma ösz-
szefogásában és képviseletében is jelentős szakmai és társadalmi 
munkát fejtett ki. 

Gyakran jelenik meg különböző szakmai fórumokon, borrendi 
eseményeken (ki tudja, hogyan tudja ilyen hatékonyan beosztani 
idejét?), de gyakorló borászként, jó vendéglátós házigazdaként ott 
találjuk a szőlősorok között traktoron ülve, egy éppen aktuális mun-
kafolyamatban, vendégházában pedig a remek Koczor borokkal és 
étkekkel terített asztalok mellett,7 éves kora óta pedig a disznótorok 
munka sűrűjében.Mindíg úgy cselekedvén,ahogyan azt az ő életé-
nek igencsak fordulatos forgószínpada felkínálja számára. 

Egy borlovag – a Magyarországi Borrendi Mozgalom közel öt-
ezres táborából – most a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kap-
ta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a kitüntetés személyes kva-
litásai,   érdemei mellett az általa elnökölt szervezetnek is szólt…
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