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Belenőtt a szőlők és a borok vilá-
gába, lánygyermekként. Édes-
apja, édesanyja előbbre jutását 
követhette egészen addig, 

hogy Egri Borvár Tóth Ferenc Pincészet né-
ven Eger egyik legjelentősebb pincészetévé 
nője ki magát a nevezetes borvidéken ez a 
vállalkozás.

Bizony fontosak a gyermekkori élmé-
nyek, hiszen ilyenkor egész életre szóló be-
nyomások ragadnak meg az emlékezetben, 
így mindjárt fel is idézzük, hogy ama 77 éve-
sen is aktív, a szőlészeti munkát teljes egé-
szében irányító Tóth Ferenc számára a szülők 
jelentették a példát, mintát, akik a borvidék 
egyik legrégebbi családi pincészetében te-
vékenykedtek. De szőlőhöz értő ember volt a 
nagybácsi, Tóth Sándor is, így a borászkodás-
hoz elegendő muníció volt ez a háttér a fiatal 
Tóth Ferenc számára. 

– Az elődök a Baktai- tetőn rendelkeztek 
szőlőterülettel és pincével, mi az Áfrika-dűlő-
ben indítottuk családi borászkodásunkat, 
miközben a Kisasszony utcában laktunk – 

folytatja visszatekintését Katalin, akinek jó 
sorsa már azzal is egyértelművé vált, hogy 
október elsején, a szüret idején látta meg a 
napvilágot. – Szüleim előbb 6 hektár terü-
lettel rendelkeztek és becsületes, szorgal-
mas munkával tisztességesen megéltünk és 
mondhatom, részei voltak annak a borkultu-
rális értékmentésnek, amely az ő generáció-
jukra hárult. 

Tagadhatatlanul sokat fordult nemcsak 
Egerben, hanem országosan is a borágazat 
helyzete, megítélése, az elmúlt pár évtized-
ben történő fejlődése. Dinamikus beruházási 
hullám indult meg és e lendület szele meg-
érintette magát a Tóth családot is, hiszen 
válaszolni kellett ezekre a kihívásokra. To-
vábblépni, az erőhöz, tehetséghez és anyagi 
háttérhez mérten megújulni. Úgyis fogal-
mazhatunk: beilleszkedni a kor szellemébe, 
egészen pontosan az egri borásztársadalom 
értékes magjába. Ehhez persze kellett a csa-
lád új nemzedékének látásmódja, amelyet 
immáron 12 esztendeje Katalin képvisel, 
megszemélyesítve az új stílusú stratégiát, 
amelynek startja 2004-re tehető:

– Több sávban is kellett gondolkodnunk 
a továbblépést illetően – meséli Katalin, aki 
eredeti hivatását tekintve pénzügyi szak-
ember,korábban banki területen dolgozott. 
– Területvásárlás, ehhez kapcsolódóan új 
telepítés. Ennek eredményeképpen a kezdeti 
6 hektáros nagyságrendről mostanra eljutot-
tunk a 25 hektárig. Ehhez szorosan kapcso-
lódott a pincefejlesztés, építkezés, technoló-
giai korszerűsítés. Történt mindez önerőből 
és bizonyos mértékű támogatásból. Ezzel a 
saját magunk számára megszabott ütemvál-
tással válaszút előtt álltunk: mozgósítani kell 
erőinket! Döntés született arról, hogy átgon-
dolt, tudatos, célirányos marketing munkát, 
értékesítési stratégiát kell kialakítanunk. Ez a 
komplex feladat pedig rám várt.

Érdekes, hogy egy életút mennyire pre-
desztinált, hiszen emlékeit visszaidézve Kata-
lin kislánykorának egyik romantikus helyszí-

KUNYHÓTÓL A BORVÁRIG

JELENBŐL A MÚLTBA REPÜLÜNK VISSZA, AMIKOR AZ EGRI TÓTH FERENC PIN-
CÉSZET EGYIK STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÓSTOLÓTERMÉBEN BESZÉLGETÜNK 
TÓTH KATALINNAL, A CSALÁD „SZÓVIVŐJÉVEL” AKI PERSZE NAGYON IS FONTOS 
TEENDŐKET LÁT EL A CSALÁDI VÁLLALKOZÁS MINDENNAPI ÉLETÉBEN. 
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A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

nét említi, amikor visszaidézi a Mész-hegyen 
található egykori szőlőterület egyik sarkában 
felépített piciny kunyhót, ahová oly előszere-
tettel bújt el egyedül vagy kis játszótársaival. 
S íme, itt Egerben, a Kistályai úton ma már 
jellegzetes 4 épületből álló pincészet fogad 
vendégeket, s ad helyszínt, hátteret a kor-
szerű feldolgozásnak, ehhez méltóan pedig 
kapta a magasabb fokozatra utaló  Egri Bor-
vár Tóth Ferenc Pincészet nevet. 

– A riolittufába vájt 
négyágú egyedi pince-
rendszerünk mintegy két-
ezer négyzetméteren érleli 
nemes borainkat – kapunk 
tájékoztatást immáron a je-
lenről Tóth Katalintól. – Ide 
várjuk szeretettel egyéni 
és csoportos vendégeinket 

pincebemutatásra, előzetes bejelentkezés 
alapján. A Szépasszony-völgy 46-os számú 
bemutató pincéje szintén édesapám nevét 
viseli és az év minden napján várja az egri 
borok kedvelőit. Fő célunk, hogy az egri 
borásztársadalomban – a kínálatot illetően, 
emberi-szakmai megítélésünkre vonatkozó-
an – tartósan ama képzeletbeli dobogósak 
legyünk. Most százezer palack az éves terme-
lési volumenünk a további cél pedig, hogy 
szőlőterületeinket 40 hektárra bővítsük. és 
kialakítsuk a pincerendszer ötödik ágát is.

KDP
Fotó: Forschner Rudolf

Egri Borvár
3300 Eger, Kistályai út 40.

Pince telefon: 
+36/36-311-552, 

+36/30-843-3791 (munkaidőn kívül is)
Borturizmus bejelentkezés: 

Tóth Katalin, Tel: +36/20-444-0173
e-mail: katatoth@egriborvar.hu
Szépasszony-völgy 46-os Pince: 

+ 36/30-602-0372

Mindent tudni akarok!
Kicsi villanókép arról, miként is kanyarított nagyot életén Tóth Katalin, amikor jó egy évtizede úgy gondolta budapesti 

lakosként, hogy a családi vállalkozás fontos területeit veszi át. Meg akart mindent ismerni, nem tagadottan csaknem a nul-
láról elindulva, hogy szép fokozatosan alakítsa ki az Egri Borvár értékesítési stratégiáját, borászati karakterét. Tanult, leg-
főbbképpen személyes tapasztalások nyomán, fokozatosan alakította ki az egyes borkóstoltatásokhoz szükséges előadói 
stílusjegyét, nagyon is ügyelve arra, hogy édesapja meghatározó egyénisége ne csorbuljon, ugyanakkor a kvalitásos borok 
igazi értékeit jól érthetően, szabatosan közvetítse hallgatósága felé. Fontosnak tartja, hogy minden fontos egri borászati 
fesztiválon, szakmai programon, konferencián megjelenjenek és a kiemelkedőnek számító világversenyekre benevezzenek. 
Hosszú lenne sorolni az elért díjakat, elismeréseket, de mindenképpen fontos  ezzel kapcsolatosan egy aktualitás, ami azt 
bizonyítja: jó úton jár a Tóth család. A 2013-as Egri Bikavér Superior a Mundus Vini rangos világversenyen idén tavasszal 

aranyérmet érdemelt ki. Következetesen képviselik az úgynevezett fajtaborokat, Egri Bikavér, Egri Csil-
lag, Leányka. Tartós sikert mondhat a magáénak a Várvédő néven híressé vált boruk, amely Cabernet 
Franc, Sauvignon és Merlot hármasának cuvée-je. Ama kétlaki élet úgy alakult, hogy egy hétből 2-3 
napot biztosan Egerben tölt Katalin, férje, Szakál Zoltán - felelős budapesti főállása mellett – segíti 
az értékesítő munkát és szakmájából adódóan a vállalkozás pénzügyeit kíséri figyelemmel. És hol a 
harmadik nemzedék? Most még reményteli gondolatokkal a 10 éves Soma fiúkra gondol édesanyja, 
orvostanhallgató Zsófi lánya nem ezt a pályát választotta, de igazi társasági  fiatalként örömmel hozza 
kóstolásokra népes baráti táborát…

Egy egri ember
Tóth Ferenc igazi egri em-

ber, gondolkodásmódját, emberi 
tartását, szakmai hitét illetően. 
Jó alapokat adott ahhoz, hogy az 
utóbbi 10-12 esztendő gyökeres 
változásokat hozzon vállalkozásuk 
életében. Feleségével megterem-
tette az alapokat. Mind a mai napig 
frontvonalba áll, este 9-kor fekszik, 
reggel 5-kor kel. 77 évesen a szőlé-
szet területének legapróbb részle-
teit – telepítéstől a metszésen át a 

permetezésig, egyéb munkálatokig – figyelemmel kíséri, irányítja. A Kadarka igazi szívügye, naponta „simogatja” ezt a 
kedvenc fajtát. Sorolni is hosszú lenne, mennyi sikert ért el ezzel kapcsolatos alkotó munkájának köszönhetően. Nem túlzás, 
ha azt mondjuk, a szőlő és bor megszállottja. 2013-ban átvehette az „Év Egri Bortermelője” díjat, birtokosa a Gál Tibor 
Emlékdíjnak és ugye mondanunk sem kell, a Kadarka nagykövete.Képviselje csak még    sokáig! 


