
  

1/3 
 

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

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ JELENTÉS 
 
 
 
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 1988-ben alakult. A szövetség 2001. évben 
közhasznú lett.  
 
A MBOSZ mint közhasznú társaság 2001. május 24.-én a Fővárosi Bíróságon, 733 sorszám 
alatt került bejegyzésre. 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 
                        
A szövetség közhasznú tevékenységét két szinten végzi, egyrészt az elnökség irányításával 
országos szinten, másrészt a tagszervezet borrendek révén helyi (borvidéki, települési 
szinten). A szövetség 2014. június 1-óta nem közhasznú, kérelmünket ez irányban 2015-ben 
ismét benyújtjuk. 
 
A Szövetség vállalkozási tevékenységet 2014-ben sem folytatott. Bevételei tagdíjakból, 
szakmai rendezvények részvételi díjából áll.  
 
A szövetségnek alkalmazottai nincsenek, tisztségviselői, az elnökség tagjai utazási és 
estlegesen szállás költségeik megtérítésén kívül semmilyen juttatásban nem részesültek, 
tevékenységüket szabadidejükben látták el. 
 
A Szövetség költségvetési támogatásban 2014-ben sem részesült. A Szövetség vagyona 
pénzeszközökben testesül meg. Vagyonából történt felhasználás, bevételei kiadásait fedezte. 
A szövetség ráfordításként érvényesíthető kiadásai között kizárólag a működéshez szükséges 
adminisztrációs és anyagjellegű költségek, a hazai és nemzetközi szövetségi rendezvényekre 
történő utazások költsége, az országos rendezvények terembérleti, rendezvényszervezési 
költségei, oklevelek, díjak beszerzésével kapcsolatos költségek, bank-, posta-, könyvelési és 
honlap működtetési költségek szerepelnek. 2014-ben az elhunyt Bíró Mária főtitkár, az 
MBOSZ saját halottjának temetési költsége és az FICB jubileumi Kongresszusán résztvevők 
költségeinek támogatása jelentett nagyobb kiadási tételt. Ugyanakkor magánszemélyek és 
borrendek adakozása révén jelentős összeg érkezett Bíró Mária emlékének támogatására. 
Ebből az összegből az elnökség Bíró Mária Díjat (emlékérmet) alapított, valamint 50000 Ft 
értékben támogatja a szőlész-borász középszintű szakoktatás intézményeit, 2014-ben a 
Kiskőrösi Szakiskolát. 
 
A szövetség elnöksége 2014-ben 5 ülést tartott (Dunaföldváron, a HNT székházban, 
Monoron, Budafokon és Hajóson), a beszámoló közgyűlés Budafokon a Soós István 
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Szakiskola Tangazdaságában volt. A közgyűlésen kizárásra került a megszűnt Dom Perignon 
Követői Borrend és felvételre került rendes tagként a Darányi Ignác Borlovagrend, társult 
tagként pedig a Horgosi Szent Orbán Borrend és a Kisküküllői Borlovagrend. Jelenleg tehát a 
szövetségnek 45 rendes és 9 társult tag borrendje van. 
 
 
 
Az év kiemelkedő eseményei voltak a jubiláló borrendek ünnepi rendezvényei, 
Balatonfüreden, Dunaföldváron, Székesfehérváron, Kecelen, Esztergomban, Kiskőrösön, 
Kecskeméten, Lillafüreden, Sümegen, Balatonkenesén. A PRO VINO HUNGARICO 2014. 
díjat a VIVÁT BACCHUS Énekegyüttes kapta. kapta. 
 
A Budavári Bor- és Pezsgőfesztiválon való borrendi részvétel nem tartozott a sikeres 
eseményekhez, a jövőben alaposan át kell gondolni egyáltaán a részvételünket, illetve annak 
feltételeit. 
 
2014-ben nem hirdetett fotópályázatot s szövetség (ezentúl két évente kerül kiírásra). Sajnos 
anyagi lehetőségek hiányában a tervezett Borrendi Album nem került kiadásra. 
 
A szövetség nemzetközi kapcsolatai tovább fejlődtek, a szövetség képviselői jelen voltak az 
FICB közgyűlésén januárban, Párizsban, májusban pedig az FICB jubileumi Nemzetközi 
Kongresszusán Franciaországban.  
 
A Duna-menti Szent Orbán Borrend, Adony kezdeményezésére és szervezésében a Szent 
Orbán Borrendek találkozója és együttműködési megállapodás aláírására is sor került 
Adonyban. 
 
2014-ben több borrendnél is új nagymestert választottak. Az év legszomorúbb és 
legtragikusabb eseménye Bíró Mária főtitkár, a Kunsági Női Borrend alapító nagymesterének 
váratlan karácsony előtti halála és januári temetése volt. Bíró Mária főtitkársága alatt 
fáradhatatlanul dolgozva elévülhetetlen érdemeket szerzett az MBOSZ működése és sikerei 
elérésében. A szövetség saját halottjának tekintette és emlékét méltó módon ápolni fogja. 
 
A szövetség belföldi kapcsolatai a szakmai szervezetekkel élő, megfelelő, de pozícióját a civil 
szervezetek között tovább kell erősíteni. Örvendetes, hogy újabb borrendek jelezték 
megalakulásukat, sikeresen működnek és már kérték szövetségi felvételüket is. Mindez 
jellemzi a borrendi mozgalom megalapozottságát, szerepének, fontosságának növekedését.  
 
A szövetségi tagság feltételeként az alapszabályban elfogadott két feltétel (tagdíjfizetés és 
részvétel a borrendi rendezvényeken) betartásánál sajnos több borrendnél is komoly 
problémák merültek fel, ezeket a közgyűlésen kell véglegesen rendezni. 
 
A borrendi mozgalom igazi erejét az egyes borrendek helyi rendezvényei mutatják. Ezek az 
immár tradicionálisan ünnepi események egyre ismertebbek, népszerűbbek, egyre több 
érdeklődőt is vonzanak és egyre nagyobb országos publicitást is kapnak. Különösen gazdag 
volt a 2014.-évi borrendi eseménynaptár, mely több mint száz eseményt, rendezvényt 
tartalmazott, szinte az ország minden pontján, de a határon túl is, szinte minden borrendnél.  
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Összességében a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 2014-ben sikeres, 
eredményes tevékenységet folytatott, sokrétű tevékenységével igyekezett céljait 
megvalósítani.   
 
Budapest, 2015-03-20.  
 
 
 
 
 
dr. Terts András  
MBOSZ elnök 
 
 
   
A jelentést a szövetség közgyűlése 2015. április 10-én elfogadta 
 
 
 
dr. Terts András                      


