
A Tokaji Borlovagrend működéséről 

 

A Tokaji Borlovagrend a magyar jog szerint bejegyzett egyesületi formában működik. 

Alapszabályának megfelelően elsődleges célja a tokaji szőlő és bor, valamint a hozzá 

kapcsolódó kultúrtörténet megismertetése itthon és a nagyvilágban.  

Ennek érdekében rendezvényeket működtet. Évente egyszer borárverést és legalább két 

alkalommal Borlovag avatási szertartást. Ezenkívül kiállításokat, borkóstolókat, társadalmi 

eseményeket, konferenciákat szervez. Tagjai ezen alkalommal viselik a lovagrendi sálat, illetve 

a Tanács tagjai a díszruhát. Az egyesület tagjai fontosnak tartják a barátságot, melyet ezeken a 

rendezvényeken való részvételükkel is megerősítenek. 

Az Egyesületet az Elnök irányítja, munkáját az alelnökből és titkárokból álló Tanács segíti. A 

közgyűlés választja meg a Nagymestert is, aki a Tanács nevében az új Borlovagok avatási 

szertartását vezeti. Közgyűlést évente legalább egy alkalommal tart, ahol a tisztségviselők 

megválasztásán kívül döntenek a beszámoló elfogadásáról, az alapszabályzat esetleges 

módosításáról és az új egyesületi tagok felvételéről. 

A tagság nyitott minden borbarátnak és szakembernek, aki részt kíván venni a Tokaji Borvidék 

fejlesztésében. Új tagjaink felvétele két lépcsőben zajlik. Első lépésként az egyesülethez 

tartozni kívánókat Borlovaggá avatjuk. Ehhez, két egyesületi tagnak az ajánlása szükséges és 

az avatandó személytől egy kérelem, amely tartalmazza önéletrajza legfontosabb elemeit, és 

hogy mért szeretne Tokaji Borlovag lenni. A Tanács amennyiben pozitívan dönt a 

jelentkezésről, úgy az avatandó személynek egy regisztrációs adatlapot kell kitölteni és 

emailben visszajuttatni a Borlovagrend részére. Az avatandó személy a legközelebbi avatási 

szertartáson az egyszeri avatási díj 100 000 Ft/fő megfizetése ellenében vehet részt. Az évente 

két avatási szertartásból az egyik a borárverés időpontjához csatlakozik.  

A szertartáson a jelölt próbát tesz, egy hordón kell megerősítenie az abroncsot. Sikeres próba 

után esküt tesz, (Én, …. Ünnepélyesen fogadom, hogy a Tokaji Borlovagrend szabályait 

betartom, a tokaji bor hírnevének terjesztésén munkálkodom!), majd a Nagymester egy aszú 

keverő lapáttal „lovaggá üti”. Az új Borlovag az avatáskor kap egy diplomát, egy tokaji albumot 

és egy sálat. Mint Borlovagtól elvárjuk, hogy aktívan támogassa környezetében a tokaji borok 

ügyét, észrevételeiről, javaslatairól a Tanács tagjait tájékoztassa. A Borlovagok az Egyesület 

által rendezett eseményekről tájékoztatást kapnak, ahol kedvezménnyel vehetnek részt.   

A Borlovaggá fogadott személyek kérhetik felvételüket az Egyesület rendes tagjai közé, 

amennyiben elhivatottságot éreznek az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása iránt. 

Kérelmüket írásban kell eljuttatniuk a Tanács részére, amely javaslata alapján, a soron 

következő Közgyűlés dönt a Borlovagok Egyesületbe való felvételéről. Az Egyesületi tag, a 

rendezvényeken való részvételen túl, meghívást kap a Közgyűlésre, ahol szavazati joggal bír, 

valamint köteles az alapszabályban rögzített éves rendszeres tagdíjfizetésre, amely jelenleg 

20 000 Ft/fő. 
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