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ATTILA 

 Középérésű, bőtermő, erős növekedésű csemegeszőlő 

 1963 óta államilag elismert csemegeszőlő 

 Talaj iránt nem érzékeny 

 Kissé fagy érzékeny, szárazságot elviseli. 

 Zöld munka igénye mérsékelt, 

 Jól szállítható 

 Fürtje: vállas, laza, nagy. 

 Bogyója: megnyúlt, fehér, hamvas, nagy, húsa roppanós, lédús, húsos 

 Íze: muskotályos 
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CARDINAL 

 Kaliforniában állították elő. 

 Igen korai érésű, bőtermő,  erős növekedésű, csemegeszőlő  

 1970 óta államilag elismert csemegeszőlő 

 Talaj iránt nem, fekvés iránt érzékeny 

 Fagy érzékeny, szárazságot elviseli 

 Zöldmunka igénye mérsékelt, jól szállítható 

 Fürtje: ágas, laza, nagy 

 Bogyója: gömbölyű 

 bíborszínű, hamvas, nagy, húsa roppanós, lédús 

 Íze: semleges 
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HAMBURGI MUSKOTÁLY 

 Későn érő, bő termő, csemegeszőlő 

 Meleg fekvést igényel, talaj iránt igényes. 

 Viszonylag fagytűrő, szárazságot elviseli, 

 Kevésbé rothad, jól  eltartható. 

 Fürtje ágas, gyakran laza, középnagy. 

 Bogyója megnyúlt, nagy, rózsaszín, mintázatlan, feltűnően hamvas, húsa 

ropogós. 

 Íze muskotályos, finom savakkal és zamattal rendelkezik, Bor készítésére is 

alkalmas 
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KOZMA PÁLNÉ MUSKOTÁLY 

 Kozma Pál, Sz. Nagy László Urbányi Márta állította elő a Itália és a Irsay 

Olivér keresztezésével. 

 Igen korai érésű, bőtermő. csemegeszőlő 

 Talajra kevésbé, fekvésre igényes, közepesen fagytűrő. 

 Fürtje vállas laza középnagy 

 Bogyója megnyúlt, nagy, sárga, gyéren pontozott, alig hamvas, húsa ropogós, 

lédús, húsos, 

 Íze muskotályos 
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NÉRÓ 

 Korai érésű,  erős növekedésű, bő termő, csemegeszőlő. 

 Talaj és fekvés iránt nem igényes. 

 Fagytűrő, szárazságot elviseli, kevésbé rothad, jól szállitható. 

 Fürtje vállas, szárnyas nagy. 

 Bogyója középnagy, ovális, kék, mintázatlan, hamvas, húsa ropogós. 

 Íze semleges, bor készítésére is alkalmas. 
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NARANCSÍZŰ 

 Talajra és fekvésre nem igényes, csemegeszőlő 

 Korán, augusztus 20-25 között érik, 7-10 nappal a Favorit után szedhető. 

 Termőképessége kiváló, terméshozama eléri vagy meghaladja a Favoritét. 

 Fürtje nagy, vállas, laza, átlagtömege 300 g, bogyója gömbölyű vagy kissé 

lapított, 4,7 g átlagtömegű, sárgás zöld, alig hamvas. 

 Húsa kissé puha, leves, olvadó, íze jellegzetesen fűszeres, héja középvastag. 

 Fagytűrőképessége, szárazságtűrő képessége viszonylag jó, a Favoriténál jobb. 

 Rendszeres és alapos zöld munkát igényel. 
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PANNÓNIA KINCSE 

 Poczik Ferenc állította elő. Szőlőskertek királynője és Cegléd szépe 

keresztezésével. 

 Igen korai érésű, bőtermő, közép erős növekedésű, csemegeszőlő 

 1959 óta államilag elismert 

 Csemege-, és borszőlőként is egyaránt kedvelt 

 Talajra kevésbé, fekvésre érzékeny. 

 Mérsékelten fagytűrő, szárazságot jól tűri. 

 Zöldmunka igénye kicsi , jól szállítható 

 Bora muskotályos zamatú és illatú viszonylag lágy, minőségi fehérbor. 

 Fürtje: ágas, vállas, nagy 

 Bogyója: megnyúlt, nagy, húsa roppanós, lédús 
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Chardonnay 

 Származása: francia fajta, fehér borszőlő 

 Korai érésű,  középerős növekedésű, közepesen termő. 

 Talaj és fekvés iránt mérsékelten igényes. 

 Jó fagytűrő, viszonylag szárazságtűrő, rothadásra érzékeny 

 Zöldmunka igénye közepes 

 Fürtje vállas, nagy 

 Bogyója megnyúlt nagy, rózsaszín, kissé pontozott, hamvas, húsa ropogós 

 Íze semleges. 

 Bora különlegesen  illatos, fajtajelleges, savas karakterű, de finom savú. 

 Zamatos, minőségi fehérbor, kiváló pezsgő alapanyag. 
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Olaszrizling 

 Késői érésű,, középerős növekedésű, bőven termő, államilag elismert fehér 

borszőlőfajta. 

 Bora alkoholban és savakban gazdag, illatos, zamatos, fűszeres minőségi bor. 

 Meleg fekvést igényel, talajban kevésbé válogatós, de gyenge homoktalajokra 

nem való. 

 Zöldmunka igényes 

 Bora rezeda illatú, zamatos tüzes, harmonikus minőségi bor. 

 Fürtje: szárnyas közepes nagyságú. 

 Bogyója: Gömbölyű, kicsi. húsa puha, leves, olvadó. 

 Íze: semleges 
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Kékfrankos  

 Közép érésű, erős növekedésű, közepesen bőven termő, vörös borszőlő 

 Talaj és fekvés iránt nem igényes. Fagyra és szárazságra közepesen érzékeny, 

nem rothad. 

 Zöldmunka igénye kevés. 

 Fürtje vállas, tömött, középnagy. 

 Bogyója gömbölyű, kicsi, kék, pontozott, hamvas, húsa puha, leves. 

 Bora enyhén illatos, testes, fanyar,savas karakterű,minőségi vörösbor. 
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Zweigelt 

 Zweigelt osztrák szőlész állította elő a Kékfrankos és a Szent Lőrinc fajták 

keresztezésével. 

 Közepes  érésű, bőtermő, közép erős növekedésű, 

 1981 óta államilag elismert vörös borszőlőfajta. 

 Talajban nem válogat, de tápanyagigényes. 

 Fagytűrése közepes, rothadásra közepesen érzékeny.  

 Kevésbé zöldmunka igényes, túlterhelésre érzékeny. 

 Bora: színanyagban gazdag, csersavdús, jellegzetes zamatú, minőségi 

vörösbor 

 Fürtje: szárnyas, tömött, középnagy. 

 Bogyója: gömbölyű kicsi, kék, pontozott, hamvas, húsa puha, leves, olvadó 

  

http://www.szolooltvanyok.hu/images/kepek/voros/zweigelt.jpg


Oldal: 12 / 26 
 

 

 

EZERJÓ 

 Hasonnevei: Biella, Budai fehér, Budicsin, Cirfandli, Fehér bakator, Fehér 

budai, Fehér sajgó, Hárslevelű, Korponai stb. 

 Származása: magyar fajta, amire számos neve is utal. 

 Elterjedése: az egész ország területén elterjedt és ismert fajta. Legnagyobb 

felületén termesztik a Móri borvidéken, az Ászár-Neszmélyi borvidéken és az 

alföldi borvidéken. 

 Borának jellemzése 

Enyhén illatos, kemény savú, zöldesfehér, hosszú fehérbor. Bora általában 

tömegbor, de kedvező évjáratban minőségi bor. 
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JUHFARK 

 Hasonnevei: Bácsó, Bárányfarkú, Budai góhér, Durbancs, Durbants, Fehér 

boros, Fehér kadarka, Fehérszőlő, Hosszúnyelű, Ifark, Ihfark, Ihfarkú, 

Juhfarkú, Keserő, Lämmerschwanz stb. 

 Származása: magyar eredetű fajtának tartják, bár egyes ampelográfusok 

Stájerországot jelzik származási helyéül. 

A természetes rendszer szerint convar. orientalis subconvar. Caspica.  

 Elterjedése: 1967-ben főleg a fej- vagy bakművelésű ültetvényekben 

fajtatiszta telepítésekben található Győr megye jó bortermő helyein (Écs, 

Fenyő, Kisbarát, Nyúl, Ménfőcsanak stb.), valamint a Balaton északnyugati 

oldalán (Zánka, Köveskál környékén). 

 Borának jellemzése: 

Finom illatú, zamatban gazdag, legtöbbször tüzes és harmonikus, kemény, de 

finom savú, zöldesfehér színű asztali bor. A borminőség évjárat függvénye. 
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HÁRSLEVELŰ 
 

 Hasonnevei: Kerekes, Kereklevelű, Lindenblättriger, Lipovina, Garsz levelju, 
Feuilles de tilleul.  

 Származása: régi és magyar fajta. Feltehetően természetes 
megtermékenyülés útján jött létre. A természetes rendszer szerint convar. 
pontica subconvar. balcanica provar. microcarpa subprovar. zemplenica. 

 Elterjedése: a Kárpát-medence számos borvidékén terem, de legelterjedt és 
legjelentősebb Tokaj-hegyalján, ahol gyakran a Furminttal együtt művelk. 
Kisebb felületen az Egri, a Mátraaljai és a Villányi borvidéken termesztik. 

 Borának jellemzése 
Fajtajelleges, hársméz illatú, kellemes zamatú, igen finom és hosszú savú, 
testes, több évi érlelés után kiemelkedő minőségű. 
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KÖVIDINKA 

 Hasonnevei: Bakar, Hajnalpiros, Kövidinka Piros, Kubinyi, Pankota, Piros 

kövidinka, Rusica stb. 

 Származása: ismeretlen, de feltehetően magyar eredetű fajta. A természetes 

rendszer szerint convar. pontica subconvar. balcanica provar. microcarpa 

subprovar. sirmica.  

 Elterjedése: a Kárpát-medencében sok borvidéken termesztik. Nagy 

felületen a Duna és Tisza közötti területeken művelik. Balatonederics község 

fő fajtája.  

 Borának jellemzése 

Szerény, de fajtajelleges illatú és zamatú, egyszerű, könnyű, vékony, 

rendszerint lágy, de összességében kellemes bor. 
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KÉKNYELŰ 
 

 Származása: ismeretlen, de valószínű a magyar eredete. A természetes 
rendszer szerint convar. pontica subconvar. balcanica provar. microcarpa 
subprovar. carpatica. 

 Elterjedése: országos, sőt európai híre ellenére is nálunk Magyarországon 
alig termesztik. Öreg, vegyes, vagy fajtiszta állományú ültetvényei kizárólag a 
Badacsonyi borvidéken találhatóak.  

 Borának jellemzése 
Jó évjáratokban finom illatú és zamatú, rendkívül finom és elegáns savú, 
különleges minőségű. Testes, hosszú, emlékeztető bor. A fajta nemcsak 
szőlőként, hanem borként is „hungaricum”. 
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KIRÁLYLEÁNYKA 
 

 Hasonnevei: Dánosi, Dánosi leányka, Dánosi sárga, Erdélyi sárga stb. 
Származása: erdélyi eredetű. Feltehetően a Kövérszőlő és a Leányka 
természetes kereszteződéséből keletkezett Segesvár környékén. A 
természetes rendszer szerint convar. pontica subconvar. georgica. 

 Elterjedése: hazánkban a valamikor Beregszászi borvidékhez tartozó 

Barabás község szőlőhegyein található első telepítése. Nálunk nagyobb 

felületen az 1970-es években telepítették. 

 Borának jellemzése 

Zöldessárga, diszkréten muskotályra emlékeztető illatú, zamatban gazdag, 

finom savú, harmonikus, testes, minőségi bor 
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LEÁNYKA 
 

 Hasonnevei: Fehér leányka, Leányka, Leányszőlők, Leányka szőlő, Lyán 
szőlő, Mädchentraube stb. 

 Származása: Fekete Pál erdélyi ampelográfus szerint Erdélyből származó 
magyar fajta. Andrasovszky (1926) meghatározása alapján a V. alemannica 
és a V. deliciosa közötti fajhibrid. A természetes rendszer szerint convar. 
orientalis subconvar. caspica. 

 Elterjedése: a Kárpát-medence borvidékein található. Különösen az Egri és a 
Mátraaljai borvidéken terjedt el.  

 Borának jellemzése: 
Fajtajelleges és a nektárra emlékeztető illatú, zamatú, alkoholban gazdag, 
testes, lágy, igen finom bor. Leghíresebb az erdélyi (Kükkülő menti) és az 
„Egri Leányka”. 

  



Oldal: 20 / 26 
 

 
 

BIANCA 
 

 Hasonnevei: nincsenek. 
 Származása: A Seyve-Villard 12375 E.2 x Bouvier keresztezési kombinációval 

1963-ban Csizmazia D. József és Bereznai László Egerben állították elő.  
 Elterjedése: Magyarországon 1985-ig 71 ha üzemi ültetvényt létesítettek. 
 Borának jellemzése: 

Alkoholban gazdag, tüzes, testes, finom savú, sajátos virágillatú, harmonikus, 
reduktív technológiával készítve friss, elegáns, üde, különleges zamatú 
fehérbor. Túlérett szőlőből égető, diszharmonikus, penetráns illatú, lágy bor 
készíthető. Biobora sok borversenyen díjnyertes. 
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CSERSZEGI FŰSZERES 
 

 Hasonnevei: nincsen, nemesítője a fajtát előállításától kezdve így nevezte. 

 Származása: az Irsai Olivér x Piros tramini keresztezési kombinációból 
Bakonyi Károly 1960-ban választott ki Cserszegtomajon. 

 Elterjedése: a Cserszegi fűszeres borszőlőfajta az 1980-as évek elején 
lassan terjedt. Majd a Biancához hasonlóan az 1984/85, illetve 1986/87 téli 
fagyok után rohamosan kezdték szaporítani és termeszteni. 

 Borának jellemzése 
Kissé muskotályba hajló fűszeres illatú és ízű, határozottan élénk savú, testes, 
igen értékes fehérbor. Bizonyos évjáratokban a túl intenzív, de kellemes és 
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finom aromaanyagai miatt jó házasítási alapanyag. Zöldessárga színe és 
fénye elegáns megjelenést ad a bornak. 
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IRSAI OLIVÉR 
 

 Hasonnevei: Aranyló, Aranyló korai, Carola, Irsai, Irsai muskotály, Irsai Olivér 
muskotály, Irsay, Irsay Olivér, Korai aranyló stb. 

 Származása: Kocsis Pál 1930-ban állította elő Kecskemét-Katonatelepen a 
Pozsonyi fehér x Csaba gyöngye keresztezésével. A természetes rendszer 
szerint convar. orientalis. Subconvar. caspica provar. apiana.  

 Elterjedése: Magyarország egyik legértékesebb muskotályos szőlőfajtája. 
1967-ben 340 ha-on termesztették (Németh, 1967), s főleg csemegeszőlőnek. 
1985-ig 2300 ha felületet telepítettek be e fajtával.  

 Borának jellemzése 
Önállóan tömény muskotályos illatú és ízű, savai finomak, de kevés savú. 
Reduktív borkezeléssel könnyed, légies, zöldessárga, az eredeti bogyóízekkel 
teli bor készíthető. Jó házasítási alapanyaga a cuvée boroknak. 
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ROZÁLIA 
 

 Hasonnevei: nincsenek. 

 Származása: Olasz rizling X Piros tramini keresztezés. Bakonyi Károly és 
munkatársai állították elő 1980-ban Cserszegtomajon. 

 Elterjedése: kisebb telepítései az ország több termőtáján is megtalálhatók. 
Elsősorban a Balaton mellékén, Mátraalján kezd terjedni. 

 Borának jellemzése 
Rendszerint lágy karakterű, de harmonikus, testes, illat- és zamatanyagokban 
gazdag, benne az Olasz rizling és Tramini fajták jellege, karaktere jól 
ötvöződik. 
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ZALA GYÖNGYE 
 

 Hasonnevei: Perle von Zala, Pearl of Zala. 

 Származása: a Seyve-Villard 12375 E.2 x Csaba Gyöngye fajták 
keresztezésével 1957-ben állította elő Csizmazia D. József és Bereznai 
László Egerben. 

 Elterjedése: hazánkban a keresztezéssel előállított fajták közül a 
legelterjedtebb fajta. 1997-ben 4122,7 ha üzemi ültetvényt tartottak nyilván. 

 Borának jellemzése 
Zöldessárga, finom muskotályos illatú és zamatú, kellemes és harmonikus 
savösszetételű, vidám és sokarcú fehérbor. Az ún. bioborai itthon és külföldön 
is ismertek. 

 
  



Oldal: 26 / 26 
 

 

ZENIT 
 

 Származása: az Ezerjó x Bouvier keresztezését Király Ferenc 1951-ben 
Pécsett végezte. 

 Elterjedése: Magyarországon és a környező államok hűvösebb és 
csapadékosabb borvidékein terjed. 1977-ben területe hazánkban 870,1 ha. 

 Borának jellemzése 
Fajtára jellemzően édeskés illatú, ízű, az aromaanyagaihoz simuló édessége 
különleges értékű, rendkívül finom savú, harmonikus, kellemes fogyasztású 
fehérbor 

 


