
7.5.1. A belvárosi pincerendszer turisztikai célú 
hasznosítása, összehangolt adó- és fejlesztéspolitikával 
támogatva 
 

Budafokon közel 60 km hosszú pincerendszer található. Az első pincét a svábok a 

letelepedésük után építették úgy, hogy a Péter-Pál utcai házuk mögött kisebb pincét építettek 

a többnyire saját fogyasztására készülő bor számára. 

Később ott alakult néhány borkereskedés is, amely már bővítette a pincéjét. Így alakult a 

Seybold pince is, amit a tulajdonosa ki is épített, de amelynek látogatottsága elmaradt a 

kívánalmak mögött. Ennek egyik oka a parkolási lehetőség hiánya lehet, de hozzájárul az is, 

hogy a Péter-Pál utca önmagában turisztikai látványosság lehetne, de ehhez még több nyitva 

tartó pince és szervezett parkolási lehetőség szükséges. 

A rejtett parkolásra lehetőég nyílik, a pincéknek az bővítésével és összekapcsolásával 

parkolási körforgalmat lehet kialakítani.  

A Péter-Pál utca idegenforgalmi potenciál kiaknázására széleskörű összefogásra lenne 

szükség. Ezt azonban csak a ház- és pincetulajdonosokból álló szervezet kezdeményezheti. Az 

Önkormányzatnak viszont támogatnia kellene ilyen kezdeményezést. 

 

Jelenleg Belváros egyetlen látogatható pincészete a Lics pincészet. Ez ma már azért is 

kuriózum, mert ez ma a történelmi Belváros egyetlen működő pincészete. 

 

A Lics pincészettől kb. 100 m-es távolságban helyezkedik el a felszámolás alatt lévő 

Promontorbor Zrt. északi pincerendszere. Ez a Belváros leghosszabban elnyúló 

pincerendszere és egyben talán a legnagyobb összefüggő területtel rendelkező pince. 

 

A pince déli része a Záborszky pince alá nyúlik. Egyben ennek a pincerésznek van az 

egyetlen fennmaradt kijárata a Duna irányába. 

Az említett kijárat egy alagúton keresztül egy volt iparvágányra vezet, amin a BKV betolta a 

Háros állomáson a MÁV-tól átvett tartálykocsikat, és ott ezeket csővezetéken keresztül 

egyenesen lehetett lefejteni vagy feltölteni a pincészetben lévő óriási betonhordókból. 

Ezt a területet a Záborszky pince tulajdonosai nemrég vették meg a Promontorbor Zrt 

felszámolójától. Célja az, hogy a már említett alagúton át a vasúti aluljárón és a 6-os főút 

lámpával védett zebrán át el lehessen érni a kikövezett Duna-partot, ahol van kiépített 

kikötőhely. Ez lehetővé teszi a hajóval egyenesen Budapest Belvárosából érkező turisták 

fogadását. 

A terület új tulajdonosai a volt iparvágányon kis vasúti kiállítást szeretnének berendezni, 

melyen a vasúti borszállítást lehet bemutatni. 

 

A két pince eredetileg is össze volt kötve, azonban egy több mint 3 m mély függőleges aknán 

keresztül. Ezt az összeköttetést turisták fogadására kell alkalmassá tenni. 

A látogatók innen egyenesen a Borvárosba kerülhetnek, ami Magyarország 22 történelmi 

borvidékről tízet mutat be olyan formában, hogy a borvidékre jellemző pincebejárat mását 

építették fel. 

 

A Borhegy alatti pincerendszer a rendszerváltás előtt végig össze volt kötve. Így föld alatt 

több kilométeres sétát lehetett tenni. 

Célszerű lenne ezeket az összeköttetéseket ismét helyreállítani és így bemutatni Közép-

Európa egyik legnagyobb összefüggő pincerendszerét, amelyben még több idegenforgalmi 



látványosság található, mint az úgynevezett Eucharisztikus hordót a Promontorbor Zrt fa. 

területén, vagy a Záborszky pincétől déli irányban fekvő Szent István Korona pincében a 

világ legnagyobb tölthető, gazdagon díszített fahordóját. A Szent István Korona Pince 

ráadásul olyan pinceudvarral rendelkezik, amelynek sziklafalai révén kiváló akusztikája van, 

így Budafok első osztályú szabadtéri színpaddal is rendelkezik. 

 

Ami a pincék egyéb idegenforgalmi hasznosítását illeti, erre nehezen lehet válaszolni. mert a 

pincékben a hőmérséklet szinte állandó 12..14 fok között értéket mutat. Ez ahoz vezet, hogy 

télen a pince melegebb, mint a külső hőmérséklet, ezért nem tud pára lecsapódni a pince falán 

és a pincékben tárolt berendezéseken. 

Nyáron azonban a pince hidegebb, mint a külső levegő. Emiatt a beáramló levegő lehül, így 

kicsapódik a levegőben lévő pára, ami a beáramló levegő mennyiségének függvényében elég 

nagy. Ezért a pincékben tárolt berendezések is átnedvesednek. A fa elkezd rohadni, a szövet 

először penészedik, utána szétmállik. 

Ezért a pincék hasznosítása rendkívül nehézkes, mert a nagy páralecsapódás épp a nyári 

időszakban történik, amikor több a turista.  

Mivel a pincék falai rögtön felvesznek minden hőenergiát, ezért a pincég felfűtése is 

rendkívül nehéz. Hap pedig próbálnánk a falakat hőszigetelni, akkor elvész a pince jellege. 

Ezért a pincék idegenforgalmi hasznosítása csak rendkívül nagy energiaráfordítással vagy 

csak olyan esetekben lehetséges, amikor a hasznosítás jellege nem igényel nyáron száraz 

levegőt és magasabb hőmérsékletet. 

Emiatt a körülmények miatt nem célszerű fenntartani a jelenlegi önkormányzati adóztatási 

rendszert sem, ugyanis a pincevilág elsősorban emiatt hanyatlásra van ítélve. Ezt a 

Promontorbor Zrt felszámolója és a König pince tulajdonosa is tudja igazolni, mert a pincék 

iránt már szép számban érdeklődtek bel- és külföldről egyaránt. A vétel eddig mindig azon 

bukott meg, hogy az Önkormányzat az ország legmagasabb pinceadót veti ki, amit a 

potenciális vevők nem hajlandók kifizetni, és inkább az ország más területen keresnek 

megfelelő pinceterületet. 

A magas pinceadó az egyre sorvadozó budafoki borászatot fogja eredményezni, ugyanis a 

korszerű borászathoz már nem kell pince, hanem megfelelő körülményeket biztosító 

nemesacél-hordó, amit felszíni csarnokban is fel lehet állítani. 

Ha tehát fenn akarjuk tartani Budafokot, mint a Bor és Pezsgő városát, akkor a pincészeteket 

inkább támogatni kell, és nem versenyhátrányba hozni. 

 

Ami a pincék idegenforgalmi hasznosítását illeti, az önkormányzatnak épp az adórendszer 

miatt kitüntetett szerepe van, ami a fejlesztési elképzeléseit és az adópolitikáját illeti. 

Talán érdemes olyan ötletpályázatot hirdetni, amelynek felhívásában világosan le kell írni a 

párajelenség okát, hogy lehetőleg csak olyan ötletek szülessenek, melyek ezt a tényt 

figyelembe is veszik. 


