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A szőlőbor adóztatása 1953-től 1970-ig 
 

Az évezredes magyarországi szőlő és bor kultúra kialakulása folyamán a megtermett mustot, 

bort minden történelmi korban adóztatták. A 11. századtól kezdődően - néhány kiváltságostól 

és mentességtől eltekintve - minden alattvaló kilenced és tized fizetésre kötelezett volt.  

Kezdetben kilencedet és tizedet adtak árpából, búzából, kölesből, rozsból, tönkölyből, zabból, 
borból stb., a 16. századtól már borsóból, a 18. században burgonyából is. 

 

 A kilenced valójában a gabona, a bortermés és az állatszaporulat második tizede volt (az 

első az egyházi tized, melyet a jobbágy fizetett földesurának akár a király, akár az egyház 

jobbágya volt). A magyar dézsma szó is a latin decima,”tízedik” szóból származik.  

 

1850-ben kezdték meg annak a pénzügyi őrségnek a szervezését, melynek feladatául 
határozták meg a közvetett adók (bor-cukor- hús- ser- és szeszadó), az állami egyedáruságok 

(dohány, lőpor és salétrom) valamint a jövedékek (bélyeg-és jogilleték, fémjelzés, határ-vám-

, lottó-, posta, só illeték) ellenőrzését. Az állam- és közigazgatás fejtődése során az 1900-as 

évek elejére a bor természetbeni adóztatása megszűnt, helyét a forgalmazás és a fogyasztás 
után pénzben fizetendő adó kivetése és beszedése váltotta fel, melyet a többször átszervezett 

pénzügyőrség feladatául határoztak meg. 1945. február 20-án a testületnél eltörölték a 

királyi jelzőt és megindult a pénzügyőrség személyi és szervezeti átalakítása, melynek 

feladatkörébe ekkor 27 fajta adónem kivetése és beszedése tartozott, továbbá a vadászjegyek, 

a fegyverigazolványok illetékének szedése, a halászati joggal kapcsolatos bevételek 

behajtása.  

 

1950. március 23-án megalakult az országos pénzügyőri főparancsnokság (OPF), majd 

1953-ban a pénzügyőri testületből kivált a vámügyek intézést végző vámőrség, mely országos 
parancsnoksága (VOP) a Külkereskedelmi Minisztériumhoz tartozott. A pénzügyőrség 1953-

tól 1970-ig végezte a borhoz kapcsolódó adózási és ellenőrzési feladatok ellátását. 

 

A boradózáshoz kapcsolódó tevékenységek a mai fiatalok számára szinte teljesen 

ismeretlenek, csak a középkorúak és az idősek emlékeznek ennek a letűnt kornak 

egykori történéseire, történeteire. Ezek felelevenítése végett kerestem fel Selyem János 

nyugalmazott pénzügyőr századost, megkérve, ismertesse a bor adózásának 1953-tól 

1970-ig tartó csaknem húsz évének fontosabb állomásait és folyamatát. 

 

 Jani bácsi, úgy tudom nem Tamásiban kezdte a pénzügyőri pályát, de már több 
mint 50 éve él itt. Hogyan is kezdődött?  
- 1953-ban kerültem felvétele az akkor Pénzügyőrségnek nevezett önálló testülethez. A 
budapesti szaktanfolyam elvégzése után Tolnán, az ottani szakasznál kezdtem meg 
szolgálatomat, majd egy év elteltével kerültem Tamásiba. 
  

 Mi volt a pénzügyőrség akkori feladata, milyen jogszabályok alapján végezték 
tevékenységüket? 

- Akkor is, mint most legfőbb feladat az állami adóbevételek folyamatos befizetésének, 
beszedésének ellenőrzése volt. Ezek közül az egyik legfontosabb adónem a boradó volt, de 
ellenőrzésünk alá tartozott a szeszegyedáruság, dohányegyedáruság, illetve az állami italmérési 
jövedék, a halászati és vadászati engedélyek ellenőrzése, vagy a lottójövedék. Forgalmi adók 
közül a termelési, általános forgalmi adó, valamint a földműves-szövetkezetek adózásának  
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ellenőrzését is a pénzügyőrség végezte. Az felsoroltak közül legnagyobb munkát a 
bortermelők ellenőrzése és a borforgalmi adók kezelése jelentette. Figyelembe véve, hogy 
politikailag az 1950-es években vagyunk, ekkor még nem történt meg minden jogszabály 
felülvizsgálata. Így volt lehetséges, hogy akár 1916-os, vagy 1938-as jogszabály alapján 
végeztük adóellenőrzési tevékenységünket. 

 Mit jelentett bor adóztatása a termelők és a pénzügyőrség számára? 

- A borforgalmi adók ellenőrzésének átvételére 1953-ban került sor a tanácsoktól. 
Jogszabályi alapját egy 1921-es törvény képezte, melyet rendeletekkel és utasításokkal 
egészítettek ki a gyakorlati munkavégzéshez. Ennek alapján a pénzügyőri szakasznál ABC 
rendszerű nyilvántartásba (BONY-Bortermelők nyilv.) kerültek rögzítésre az adózók 5 éves 
időtartamra, amennyiben a bor átalány adózását választották. A termelő ún. Szemleívet 
vezetett, melyben rögzítette az előállított óbor és újbor valamint az adóköteles bor 
mennyiségét, a csökkenéseket. A nyilvántartásban figyelembe vételre, és rögzítésre került a 
családi kedvezményes adóval szereplő, illetve a teljes adótételű bor literben, valamint a 
kötelező borbeszolgáltatás és a szerződéses bor mennyisége is.  A gazda és a szakasz 
nyilvántartásainak mindenben egyeznie kellett. 

 

M63 hordómérő pálca alkalmazása 
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* Bormennyiség felvétele az 1950-es években 

Az ún. borfelvételre a termelőknél negyedévente került sor, melynek alapján, a készleten 
lévő bormennyiség és a fizetendő adó is megállapításra került. Ez minden időjárási 
körülmény között megtörtént akár tél volt, akár nyár, a kor utazási viszonyainak megfelelően 
gyalog, kerékpárral, motorral, vonattal autóbusszal. 

* Az 1950-es, 60-as években a pénzügyőrség 800-900 ezer! bortermelőt tartott nyilván és 
ellenőrzött Magyarországon. 

 Mekkora terület és milyen termelői létszám tartozott a szakasz illetékességi 
területéhez? 

 - A szakaszhoz kezdetben 15 település (Tamási, Felsőnyék, Nagyszokoly, 
Iregszemcse, Pári, Nagykónyi, Értény, Koppányszántó, Regöly, Újireg, Meggyes, Ireg- 
szőlőhegy) illetékességi területe tartozott, kb. 20 ezer termelővel. Ebből Tamási volt a 
legnagyobb a maga 1200-1300 adóalanyával. Azonban például az 1964-es testületi 
összevonással (*Vám- és Pénzügyőrség), az illetékességi terület megnövekedésével a gazdák 
létszáma 25 ezer körülire nőtt.    

 Milyen adózási tételek voltak az időszak folyamán? 
- 1953-ban a kedvezményes családi adótétel 0,8-Ft/l volt, mely 1970-re sem változott. A 
teljes adótétel 4-Ft/l-ről 5-Ft/l-re emelkedett, azonban a borkimérési engedéllyel rendelkezők 
8-Ft/l-t fizettek. Az eltitkolt bormennyiség után a teljes adótételt ki kellett fizetni.  

 Miért volt jelentősége az esetleges borkészlet eltitkolásnak? 
- Azt tudni kell, hogy ebben az időszakban például a kenyér ára 3,6 Ft/kg volt, az akkori 
fizetések nagyságáról és vásárlóértékéről nem is beszélve. A kocsmárosok a termelők jó 
minőségű boráért 20-25 forintot is megadtak literenként. Amennyiben a gazda a készlet egy 
részét elrejtette, majd értékesítette, jelentős többletbevételhez jutott, melyen más fogyasztási 
cikkeket vásárolhatott. Az idők folyamán, a tamási szőlőhegyeken (Adorjántól Szemcse-
szőlőhegyig) termett bort szinte teljes egészében a városban és környékén fogyasztották el, 
így felvevőpiac mindig volt.   

 Hogyan próbálták elrejteni a titkos, adózás alól elvont borkészleteket? 
- A gazdák ötletessége szinte kifogyhatatlan volt a borelrejtéseket, eltitkolásokat illetően. 
Ebben biztosan jelentős eszmecserét is folytattak egymással. A présházban lévő szekrény 
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mögött elfalazott, pótfalas, dupla pincétől kezdve a burgonya, káposzta vagy farakások, 
rönkfák alá rejtett hordókon keresztül rejtekhelyül szolgálhatott a szalmakazal vagy akár a 
góré is. De elhelyezték a vetett ágynemű, a dunyha közé, padláson, vagy rejtett vermekben is 
a bort. Ilyen esetekben a hordót a kapcsolódó gumitömlővel, slaggal ,,üzemeltették”. A 
rejtett hordókban lévő borok felderítését segítette az az összeszerelhető vaspálca 
(kutatónyárs), melynek alkalmazása során az üregek kongó, eltérő hangot hallattak. A 
készletfelvételek időpontja előtt gyakran a présház és a lakóház között ,,utaztatták” a bort.       

 Meddig ellenőrizték a bor adóztatását? 
- Egy 1970-es rendelet döntött arról, hogy a bor adózásához kapcsolódó feladatok átadásra 
kerülnek a tanácsok hatáskörébe. Ekkor a bortermelők utolsó 5 évének átlagadatai kerültek 
átadásra a tanácsok részére, így a pénzügyőrség borhoz kapcsolódó ellenőrzési tevékenysége 
egy időre megszűnt. 
 

 Köszönöm ezt a rövid kor és tématörténeti ismertetést, valamint a Tamási szőlő 
és borkultúrájának kutatásához nyújtott segítségét.  
 
 *A borkészlet megállapítása és az adó biztosítása a hatvanas évek második felében még 

jelentős pénzügyőrségi szakmai feladat maradt. Könnyebbséget jelentett, hogy lényegesen 

megváltozott a bortermelők szektorok szerint összetétele. Míg 1957-ben a bortermelők 99%-

a volt egyéni termelő, addig a mezőgazdaság szocialista átszervezése folytán 1965-re ez a 

szektor 34%-ra csökkent. A borforgalmi adó biztosítása így is jelentős erőket igényelt. 

Ezen a helyzeten kívánt könnyíteni a 17/1965-ős kormányrendelet, amely jelentősen 
egyszerűsítette a bor adóztatási rendjét, amely lényegét tekintve érvényben maradt egészen 
az 1970-ben történt módosításig, mikor a bor adóztatása visszakerült a tanácsok 

hatáskörébe. 

*Forrás: Dr. Szalai János: A pénzügyőrség negyedszázada, Zrínyi Katonai Kiadó Budapest 

1972 

 

Kurdi Tibor 


