
A családi pincészet megalapítói Borbély 
Gyula és felesége, Gabriella, akik 1981-ben 
telepítették első közös ültetvényüket egy 
nászajándékba kapott régi családi területen. 

Mára már a második generációt képviselő 
gyermekeik Tamás és Diána is oszlopos tag-
jai a családi vállalkozásnak. 

A kiváló borok mögött rengeteg munka, 
idő, kísérletezés áll. Szőlőültetvényeik a 
Badacsonyi borvidéken, a Badacsony, a 
Gulács, a Csobánc, a Bács és a Tóti hegyek 
napsütötte domboldalain terülnek el. Ültet-
vényeik részben fiatal, új telepítések, rész-
ben idősebb területek.  Fontos számukra, 
hogy elsősorban a helyi, a borvidékre jel-
lemző fajtákkal dolgozzanak. Pincészetük-
ben a modern technológia alkalmazása 
mellett ragaszkodnak a hagyományokhoz, 

így boraik ászokhordós érlelés után kerül-
nek palackokba. Az elmúlt években számos 
nemzetközi és országos versenyen szerez-
tek érmeket. Különösen nagy öröm és büsz-
keség a pincészet számára, hogy a legtöbb 
elismerést a család számára különösen fon-
tos Olaszrizling fajtával szerezték. 

Boraikban megtalálható az érett szőlő 
gyümölcsös illata, zamata és a vulkáni talaj 
adta minerális, terroir jelleg. A borverse-
nyeken kimagaslóan szereplő száraz boraik 
mellett kései szüretből származó borkülön-
legességek is színesítik kínálatunkat.

A borturizmus fejlődésével évről évre 
sikeresebben, nagyobb látogatottsággal 
működik borházuk. A szőlőskertek ölelésé-
ben található hangulatos, 10-12 fő számára 
kényelmes vendégházukban a borozgatás-

ban megfáradt borbarátok egész évben 
megpihenhetnek. Előzetes bejelentkezéssel 
egész évben várják a vendégeket borkósto-
lókra, borvacsorákra, ahol elmélyülhetnek 
a badacsonyi borok csodálatos világában. 
Céges rendezvényeken, konferenciákon - 
külső helyszíneken - vállalják borestek, bor-
bemutatók megtartását is.

A kóstolandó borokhoz különböző, a ház 
asszonya által készített falatokat kínálnak. 
Étkezésre igény szerint házilag készített 
hideg vagy meleg étkekkel állunk rendelke-
zésre.

Borbély Tamás elnyerte a 
legifjabb Év Bortermelője díjat
Borbély Tamás, a Borbély Családi Pincé-

szet második generációs borásza, együtt 
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Sikerük kulcsa 
a családi összegfogás

A 21 hektáron gazdálkodó 
Borbély Családi Pincészet 

a Balaton északi partján, a 
csodálatos Badacsonytomajon 

található. A vulkáni talajon 
termelt tüzes, karakteres 

borai nagyon népszerűek 
a hazai borfogyasztók 

körében. A több generációs 
családi hagyományokra 

épülő vállalkozás sikerének 
kulcsa a családi összefogás.
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cseperedett a birtokkal. Fiatal, lendületes 
borászként sok újítást visz a pincészet éle-
tébe. A modern és a tradicionális techno-
lógiák segítségével készíti borait a frissebb, 
könnyedebb stílustól a tartalmas minerális 
ízvilágig. Munkásságát fémjelzik az elmúlt 
években elért hazai és nemzetközi bor-
versenyek sikerei. A Magyar Bor Akadémia 
2020 Év Bortermelője Magyarországon 
díjat Tamás nyerte el.  2012-től kilencszeres 
jelöléssel ő lett a legtöbbet jelölt aspiráns 
és 39 évesen a legfiatalabb díjazott, ezzel 
beteljesedett az álma. Úgy érzi, hogy az 
elnyert díj nem csak neki szól, hanem 
elismerték a családja több mint 40 éves 
munkásságát is. A hosszú távú értékeket 
az egyedi borokban látja, a nemzetközi és 
hazai piacon egyaránt a helyi borvidékre 
jellemző fajtákkal, egyedi termőhelyi 
karakterek bemutatásával. Diána főisko-
lai tanulmányait befejezve az értékesítés, 
marketing oldalon erősíti a családot. 

Tamás felesége, Barbara a marketing és 
kommunikáció irányvonalat erősíti, jelen-
leg azonban a munka mellett a 3,5 éves 
kisfia áll az első helyen. „Csodálatos kis 
ember, csodálatos dolog vele lenni, tanít-
gatni, nevelni, felelősnek lenni érte, a 
jövőjét építgetni.”

Tamás a családi birtok fejlesztése 
mellett, fontosnak tarja a közösség 
építését és számos társadalmi felada-
tot lát el: a Badacsonyi Vinum Vulca-
num Borlovagrend és a Magyar Bor 
Akadémia tagja, a Badacsonyi Borvi-
dék Hegyközségi Tanács elnöke és 
a NAIK Szőlészeti- és Borászati kuta-
tóintézet Tudományos Tanácsának 
tagja, 2018-ban az Év Agrárembere 
lett Fiatal Gazda kategóriában. 

Az elmúlt évben elnyerték a Leg-
szebb szőlőbirtok díjat középbirtok 
kategóriában, amire szintén méltán 
büszkék lehetnek!

Látogassanak el Badacsonyba, és 
ismerjék meg a tanúhegyek titkait, 
az Olaszrizling értékeit, a Kéknyelű 
és Rózsakő terroár karakterét! No és 
természetesen a Borbély család ven-
dégszeretetét!

Borbély Családi Pincészet – PINCE-BORHÁZ-VENDÉGHÁZ
8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.

www.borbelypince.hu  •  info@borbelypince.hu
webshop: wineshop.borbelypince.hu
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