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Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 
1221 Budapest, Lepke utca 9. 
Szervezet típusa: Közhasznú Egyesület 
Adószám: 19655990-1-43 
 

 
KÖZHASZNÚ JELENTÉS  

 
 
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 1988-ben alakult. A szövetség 2001. évben 
közhasznú lett. Ezért az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezései értelmében közhasznú 
jelentés készítésére kötelezett. Egyszeres könyvvezetésre kötelezett és ennek megfelelıen a 
224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet elıírásai szerint közhasznú egyszerősített beszámolót 
készít, amely szöveges közhasznú jelentést, közhasznú egyszerősített mérleget, közhasznú 
egyszerősített eredmény levezetést, valamint az eredmény levezetéséhez kapcsolódó 
tájékoztató adatokat tartalmaz. 
 
A MBOSZ mint közhasznú társaság 2001. május 24.-én a Fıvárosi Bíróságon, 733 sorszám 
alatt került bejegyzésre. Tevékenységét az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ C. pontja alapján az 
alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 
 
                       e./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
                       f./  kulturális tevékenység 
                       g./ kulturális örökség megóvása 
                       f./ fogyasztóvédelem 
 
A szövetség közhasznú tevékenységét két szinten végzi, egyrészt az elnökség irányításával 
országos szinten, másrészt a tagszervezet borrendek révén helyi (borvidéki, települési 
szinten). 
 
A Szövetség vállalkozási tevékenységet 2010-ben sem folytatott. Bevételei tagdíjakból, 
szakmai rendezvények részvételi díjából, szponzoroktól, valamint a Nemzeti Civil 
Alaptól sikeres pályázat révén elnyert, a szövetség mőködését segítı költségvetési 
támogatásból állt. 
 
A Nemzeti Civil Alaptól elnyert támogatást a pályázatban megjelölt célokra fordította a 
szövetség. A 2009. évi elnyert 200 000 Ft-os támogatást a kiíró 300 000 Ft-al megemelte 
2009. év végén, mely összeg 2010.-ben került átutalásra. A 2010. évi pályázaton 400 000 Ft 
vissza nem térítendı támogatást nyertünk, így összesen 700 000 Ft támogatást kaptunk 
mőködési célra. Ebbıl az összegbıl az új honlap készítését, terembérleti díjat, a könyvelési 
költséget és oklevelek készítését finanszíroztuk.  
 
A szövetségnek alkalmazottai nincsenek, tisztségviselıi, az elnökség tagjai utazási 
költségeik megtérítésén kívül semmilyen juttatásban nem részesültek, tevékenységüket 
szabadidejükben látták el. 
 
A szövetség vagyona készpénzben (bankszámla, házipénztár), testesül meg. 2010. december 
31-én a záró pénzkészlete összesen: 1 330 374 Ft, az alábbi összetételben:  
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Házipénztár:                                                                 45 790 Ft.- 
Vértes Takarékszövetkezet folyószámla                 1 284 584 Ft.-                       
Összesen                                                                 1 330 374 Ft.- 
 
A szövetség összes bevétele                                    9 205 536 Ft.- 
A szövetség összes  ráfordítása                               8 682 784 Ft.- 
A tevékenység eredménye                                         522 752 Ft.- 
 
Az eszközök és források egyezı összege:              1 880 374 Ft.- 
 
A szövetség éves közhasznú egyszerősített beszámolóját (mérleg, eredmény levezetés, 
tájékoztató adatok) amely a többször módosított 224/2000.(XII.19.) számú 
kormányrendelet elıírásai és melléklete alapján készült mellékletek tartalmazzák.  
 
A Szövetség költségvetési támogatásban részesült. A Szövetség vagyona 
pénzeszközökben testesül meg. Vagyonából történt felhasználás, bevételei kiadásait nem  
fedezte. Cél szerinti juttatásban a NCA-tól kapott 200 000 Ft mőködési támogatásban 
részesült (ez a támogatás további 300 000 Ft-al egészült ki, melynek folyósítása 2010. 
elsı félévben történt meg). Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzatoktól és más szervezetektıl támogatásban nem részesült 
szövetségünk.   
 
A szövetség ráfordításként érvényesíthetı kiadásai között kizárólag a mőködéshez szükséges 
adminisztrációs és anyagjellegő költségek, a hazai és nemzetközi szövetségi rendezvényekre 
történı utazások költsége, az országos rendezvények terembérleti, rendezvényszervezési 
költségei, oklevelek, díjak beszerzésével kapcsolatos költségek, bank-, posta-, könyvelési és 
kommunikációs költségek szerepelnek. Költségként merült fel a reklám, marketing kiadások 
összege (internetes megjelenés, sajtó cikkek stb.).  
 
A szövetség 2007. március 23.-án Hajóson tartott közgyőlésén tisztújítás volt, a megválasztott 
10 fıs elnökség 4 éves megbízatást kapott. Az új elnökség elkészítette a szövetség rövid- és 
hosszú távú marketing-stratégiai és kommunikációs tervét. 
 
A szövetség nemzetközi kapcsolatai tovább fejlıdtek, a szövetség képviselıi jelen voltak az 
FICB közgyőlésén januárban, Párizsban, valamint Magyarországon, a magyar borrendek 
szervezésében kerül megrendezésre a nemzetközi szövetség (FICB) 46. Nemzetközi 
Kongresszusa. A kongresszus több éves elıkészítés, szervezés után egy nagyon sikeres 
rendezvény volt. Magyarország képviselıi a magyar borrendek, szılészek, borászok 
megmutatták a világ borrendjeinek, 15 ország mintegy 150 borlovagjának, hogy hol tart ma a 
magyar borászat, gasztronómia és a magyar borrendi mozgalom. A rendezvényt jelentıs 
mértékben szponzorok támogatták, de a költségek részbeni fedezésére az Agrármarketing 
Centrumhoz is adtunk be pályázatot, mely elfogadásra is került, de az 5 000 000 Ft még nem 
került átutalásra. A nemzetközi kapcsolatok bıvülését bizonyítja továbbá, hogy 5 határon túli, 
magyar borrend (3 szlovák és 2 szerb) társult taggá való felvétele is megtörtént, de további 
határon túli magyar borrendek (Ukrajna-Beregszász, Szlovénia, Erdélybıl két borrend, 
Szerbia) jelezték, hogy szeretnék a kapcsolatot szorosabbá főzni a magyar szövetséggel és 
társult taggá válni. 2010.-ben a MBOSZ együttmőködési megállapodást írt alá a szlovén 
borrendek szövetségével. 
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A szövetség belföldi kapcsolatai a szakmai szervezetekkel élı, megfelelı, de pozícióját a civil 
szervezetek között tovább kell erısíteni. A MBOSZ a legrégebbi magyar élelmiszeripari civil 
szervezıdés, melynek jelenleg 2218 rendes és 2428 tiszteletbeli tagja meghatározó fontosságú 
szerepet tölt be a magyar szılı-bor ágazatban. A szövetség tag borrendjeinek száma 44. 
Örvendetes, hogy újabb 4-5 borrend jelezte megalakulását, sikeresen mőködnek és már kérték 
szövetségi felvételüket. Mindez jellemzi a borrendi mozgalom megalapozottságát, 
szerepének, fontosságának növekedését.  
 
A borrendi mozgalom igazi erejét az egyes borrendek helyi rendezvényei mutatják. Ezek az 
immár tradicionálisan ünnepi események egyre ismertebbek, népszerőbbek, egyre több 
érdeklıdıt is vonzanak és egyre nagyobb országos publicitást is kapnak. 2010.-ben a 
szövetség elnöksége rendszeresen, 5 alkalommal ülésezett. Több jelentıs közgyőlés is volt 
2010-ben: Székesfehérváron, Gyöngyösön, és a jubiláló borrendeknél, Esztergomban és 
Keszthelyen. Különösen gazdag volt a 2010.-évi borrendi eseménynaptár, számtalan 
nagyszerő, emlékezetes rendezvényt szerveztek a borrendek, a teljesség igénye nélkül: 
Balatonfüreden, Szekszárdon, Csókakın, Tatán, Velencén, Budafokon, Soltvadkerten, 
Kecelen, Kiskırösön, Adonyban, Monoron, Tihanyban, Badacsonyban, Móron, Pécsett, 
Miskolc-Lillafüreden. 
 
Fontos megemlíteni, hogy a magyar borrendek és a szövetség is –lehetıségeihez mérten- 
jelentıs összeggel, összesen 700 000 Ft-al támogatta az árvíz és a vörös iszap katasztrófa 
áldozatait. 
 
 
Összességében a szövetség 2010-ben anyagilag igen megterhelı, nehéz, de összességében 
sikeres, eredményes tevékenységet folytatott, közhasznú tevékenységével igyekezett céljait 
megvalósítani. Az év legnagyobb eredménye a nemzetközi kongresszus sikeres megrendezése 
volt. 
 
 
Budapest, 2011-02-15.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Terts András sk. 
MBOSZ elnök                           


