SAJTÓKÖZLEMÉNY 2014./4
2014. ÁPRILIS 29.
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8 milliós rekord és 27 millió forint összleütés a második Nagy Tokaji Borárverésen!
Szepsy István 2013-as Nyúlászó „58” furmintja különösen heves csatát váltott ki a teremben két licitáló között, hogy végül
az 1.200.000 forintos kikiáltási árhoz és az 1,4 – 1,6 millió Ft közötti becsértékhez képest is jóval magasabban, 8.000.000
forintnál üssék le. Egy gönci hordónyi, vagyis 136 literes tételről van szó: ez 182 db 750 ml-es palackot ad ki, vagyis a záró
palackár ennél a bornál így (ÁFÁ-val és jutalékkal együtt számolva) közel 44.000 Ft. A tétel boldog tulajdonosa egy
magyar vállalkozó lett.
A Tokaji Tavasz rendezvénysorozat keretében április 26-án immár második alkalommal megtartott Nagy Tokaji
Borárverésen 27.130.000 Ft értékű bor talált új gazdára – ez a 2013. évi első árveréshez képest 34%-os növekedést jelent!
A 21 termelő által felajánlott 24 tételből 18-at, vagyis az összes felajánlott bor 75%-át sikerült értékesíteni; tavaly ugyanez
az arány mindössze 60% volt.
Számos tétel kelt el a kikiáltási ár fölött és becsértéke magasságában:
A Füleky 2013-as Úrágya Hárslevelűje a 650.000 forintos indulóárról ért el azt 54%-kal meghaladó, 1.000.000 forintos
leütésárat, vagyis palackonként végül 5.495 forintot adtak meg érte.
Samuel Tinon 2013-as Szent Tamás Furmintja 800.000 forintról indult, s végül 1.200.000 forintnál (vagyis +50%-nál)
ütötték le, ami 750 ml-es palackonként 6.593 forintot jelent.
A Szent Tamás Pincészet 1.400.000 forintos kikiáltási áron felajánlott 2013-as Szent Tamás Válogatása végül 1.700.000
forintot ért el (+21%; 9.341 Ft/750ml).
A Béres Szőlőbirtok a sorban elsőként kikiáltott 2013-as Diókút Sárgamuskotály kései szürete 1.200.000 forintos
indulóárról 1.400.000 forintig ment el (+17%): ez az 500 ml-es kiszerelést figyelembe véve 5.147 forintos palackárnak felel
meg.
A Disznókő 2013-as tokaji száraz Hegymegije az 380.000 forintos kikiáltási árról +26%-os emelkedéssel 480.000-ig jutott
(2.637 Ft/750ml).
A Füleky két azonos méretű (vagyis félhordónyi) tételre bontott 2013-as Dobai-Somos kései szürete az 500.000 forintos
indulóhoz képest végül 20%-kal magasabb áron, 600.000 forintért (4.412 Ft/500 ml) került kalapács alá.
A további eladott tételek közül a Budaházy 2013-as Szent Tamás-Makovicza kései szüretelésű furmintja 600.000 (2.206
Ft/500ml), a Szent Benedek 2013-as Köveshegy Furmint „184”-ese 650.000 (3.571 Ft/750ml), a Barta 2013-as Öreg Király
Furmint Válogatása 1.200.000 (6.593 Ft/750ml), a Disznókő 2011-es 6 puttonyos „Hetedik” tokaji aszúja 3.000.000
(11.029 Ft/500ml), a DemeterVin 2013-as Úrágya Furmintja 950.000 (5.220 Ft/750ml), a Tokaj Kereskedőház 2010-es 5
puttonyos aszúja 1.600.000 (5.882 Ft/500ml), a Holdvölgy Hárslevelű Becsek 2012-es bora pedig 650.000 (3.571
Ft/750ml) forintért talált vevőre.
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Orosz Gábor Tokaji Aszúeszenciája nem egyetlen vevőhöz került: a tételből még az árverés előtt elkülönített 40 db
félliteres palackot 20.000 Ft/palack áron vásárolták meg, két további vevő 30, illetve 40 palackot vitt el ugyanennyiért.
Az ezévi árverésen a következő borászatok vettek részt: Bardon, Barta, Béres, Budaházy, DemeterVin, Dereszla, Disznókő,
Füleky, Gizella, Gróf Degenfeld, Holdvölgy, Kubus, Orosz Gábor, Samuel Tinon, Szent Benedek, Szent Tamás, Szepsy,
Tokaj-Hétszőlő és a Tokaj Kereskedőház Zrt.

„Az elkelt tételek aránya, leütési áraik és a teltházas terem azt mutatják, jó úton járunk. Pont a Szepsy féle tétel
szenvedélyes licittel elért 8 milliós rekordja mutatja, mit tud egy aukció, a jól felépített katalógus, a hangulat és az
adrenalin létrehozni.” – nyilatkozott lelkesen Winkler Nóra árverésvezető, aki a jó hangulatú árverést ezúttal is pörgősen,
lendületesen vezette le.
Az összleütés (27% ÁFA nélkül számított) értékének 40%-a a Tokaji Borlovagrendhez kerül: ez teszi lehetővé a következő
évi rendezvény megszervezését (a 2014. évi esemény létrejöttét is a 2013-as eredmény segítette elő), a Lovagrend éves
működésének finanszírozását, valamint a szervezet a 2002 óta a világörökség részét képező történelmi borvidék mint
kultúrtáj megőrzéséhez, újjáépítéséhez történő hozzájárulását is.
Az árverés az egyes termelők, illetve a Mészáros Gabriella, Nicolas Godebski, Ronn Wiegand és Ercsey Dániel alkotta
borvizsgáló bizottság által kiválasztott különleges, Tokaj-Hegyalja jelenét képviselő (tehát nem muzeális) borok
megismerésére, megvásárlására nyújt lehetőséget. A tételek 136 literesek, ami 0,75 literes palackméretnél 182 db, 0,5 l-es
palackméretnél 272 db palackot jelent, ezeket a termelők a következő árverésig szállítják le – a megfelelő hivatalos
dokumentációval és szükség szerint exportengedéllyel együtt – a szerencsés vevőknek. Az eszencia 0,25 l-es palackokban
került felajánlásra. Minden palackra a Tokaji Borlovagrend egyedi tervezésű címkéje kerül.
Ebben az évben egyes tételeket több részre történő megbontással tettek a potenciális vevők számára vonzóbbá, jövőre
pedig már az egyes tételekre közösen licitáló vevői csoportok létrehozását számítógépes rendszer is fogja segíteni.
A figyelmet a hegyaljai termőhelyek változatosságára ráirányító Nagy Tokaji Borárverés a világ minden részéről érkező
licitálóknak kínál lehetőséget arra, hogy akár önállóan, akár másokkal összefogva, de egy helyen, évi egy alkalommal több
különféle, egyedülálló tokaji bort vásárolhassanak meg.
A sárospataki vár kínálta gyönyörű környezetben megtartott eseményen mintegy kétszázan vettek részt, személyes vagy
telefonos licitálási szándékát több mint húsz magyar, illetve külföldi érdeklődő regisztrálta.
Az árverés napjának délelőttjén a résztvevők a tételeket vakkóstoláson ismerhették meg, azt követően pedig a várudvarban
tartott méltó szertartás keretében tizenegy, a Lovagrendbe újonnan belépő magyar és külföldi borlovagot avattak fel.
Az árverésen túl az április 25-27-i Tokaji Tavasz rendezvénysorozatba bekapcsolódók változatos programokon vehettek
részt, így többek között mádi dűlőtúrán Szepsy István szakértő vezetésével, borvacsorán a Sárga Borházban, de élvezhették
a Ruprecht László által komponált exkluzív gálavacsorát az Andrássy Rezidencián, illetve neves népdalénekesünk, Lovász
Irén előadását is. A résztvevők a Tokaji Tavasz egyes helyszínei között a Lovagrend különbuszait vehették igénybe.
A Tokaji Borlovagrend reményei szerint az árverés a jövőben is az eddigiek által kijelölt irányban fejlődik majd tovább –
legközelebb 2015 tavaszán!
További információk: Szabó Hajnalka  Katherine Chapman
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