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1. BEVEZETÉS 

Magyarországon a bort mindig is a hazai történelem, a kultúra, és a 

gazdaság egyik meghatározó elemének tartották. A bor az életminıség, a 

családi, a társadalmi, az üzleti élet, a nyugalom és az elmélkedés része. A 

borvidékek bortermelıinek és értékesítıinek mindezek mellett megélhetési 

forrást is biztosít.  

A Szekszárdi borvidéken nıttem fel, így biztosan tudom, hogy az ott élı 

emberek többsége sok érzelmi szállal kötıdik a szılıhöz, a borhoz. Ezt 

érzékeltem a Villányi borvidéken tett kutatásaim során is, ahol a 

szılıtermesztés és borkészítés, valamint az erre a tevékenységre alapozott 

vendéglátás igen szorosan kapcsolódik a lakosság mindennapjaihoz. 

Mindkét borvidéken a szılıtermesztés és borkészítés számos ember, illetve 

család megélhetésének fı vagy kiegészítı forrását jelenti.  

Hazánk területén már a rómaiak idején is jelentıs szılı- és bortermelés 

folyt, ennek köszönhetıen honfoglaló ıseink igen fejlett szılıkultúrát 

találtak a Kárpát-medencében. Az évezredes szılı- és bortermelés 

hagyományait a mai szılészek és borászok ırzik, akik a hozzáértésüket, 

szaktudásukat számos borversenyen is bizonyítják. 

Magyarországot hosszú évszázadokon keresztül a bor hazájaként 

ismerték Európában (Laposa–Dékány, 2001), nem véletlen, mivel az ország 

Európa bortermelı nagyhatalma volt Franciaországgal, Portugáliával, 

Olaszországgal és Spanyolországgal együtt (Ambrus–Csoma–Somlósi, 

2003) egészen 1875-ig, a filoxéra megjelenéséig. A szılıgyökértető 

károkozását követıen különbözı történelmi események és politikai 

döntések is egyre jobban meggyengítették hazánk borászatát. 

Az elmúlt évtizedben a magyar bor hírneve, piaci pozíciója csökkent 

(Gaál–Párdányi, 2006). A világ bortermelésében ugyanis a közelmúltban 
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jelentıs változások zajlottak és zajlanak napjainkig is. A XX. század végén 

fontos bortermelı országgá, illetve állammá vált Chile, Argentína, 

Ausztrália, Új-Zéland és Kalifornia. Az új versenytársak kihívások elé 

állították a borászat terén nagy hagyományokkal rendelkezı európai 

országokat (Priewe, 2003), köztük hazánkat is. A piacot hagyományosan 

uraló francia, és a szilárd pozíciókban jelen lévı olasz borok mellett 

megjelent „újvilági”1 borokkal csak a jó minıségő bor maradhat versenyben 

(Csizmadia, 1998). 

Figyelembe véve a magyar szılı- és borágazat növekvı lemaradását, a 

szılıtermesztés és bortermelés stratégiai jelentıségét, a korszerő 

marketingszemlélet és a marketingeszközök használata egyre inkább 

elengedhetetlen. A bornak és gasztronómiának fontos szerepe van a hazai 

mezıgazdaságban és élelmiszeriparban, a hazai turizmusban, az 

országimázs formálásában és az ország külföldi megítélésében. 

Magyarország Európai Unióhoz történı csatlakozásával a régi, a világ 

borpiacának átalakulásával pedig az új versenytársak megjelenése („európai 

és újvilági” borok) fokozódik a hazai borpiacon. Magyarországon a 

bormarketing jelentısége folyamatosan növekszik. Egyre több borpiaci 

szereplı ismeri fel azt a tényt, hogy a marketingszemlélet és a 

marketingeszközök megfelelı alkalmazása nélkülözhetetlen a tartós piaci 

siker eléréséhez a borászatban. A bormarketing fontosságát – véleményem 

szerint – elsısorban az adja, hogy a világ borpiacához hasonlóan a magyar 

borpiac is túltermeléssel küzd, a fogyasztói és vásárlási szokások idırıl-

idıre, a divatot, ízlést követve változnak. A verseny mind a hazai, mind a 

nemzetközi borpiacon egyre erısödik.  

                                                   
1 A borszakmában ún. győjtıfogalomként elterjedt Újvilág elnevezés alatt Ausztrália, Új-Zéland, 
Chile, Argentína, Dél-Afrika és az USA értendık. 
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Magyarország 22 borvidékén folyamatosan nı azon bortermelık száma, 

akik a magas szintő szakmai ismereteket, a történelmi hagyományokat, a táj 

ökológiai adottságait, a szılıfajták termelési értékét ötvözve, hasznosítva 

kiemelkedı minıségő borokat termelnek (Laposa–Dékány, 2001). 

Borvidékeinkrıl egyre több olyan bor kerül a fogyasztók asztalára, amelyek 

mögött egyre javuló, fejlıdı termelıi bormarketing tevékenység is áll. 

A Szekszárdi- és a Villányi borvidéken hozzáértı módon elkészített 

borok régen tudatos marketing nélkül is megállták a helyüket a borpiacon, 

volt rájuk kereslet. Ma azonban az élesedı versenynek köszönhetıen 

elengedhetetlen a bormarketing, amelyhez megfelelı minıségő termék kell. 

Ezt felismerve a szekszárdi és a villányi borászok is termelésük során a 

minıségi borok elıállítására helyezik a hangsúlyt a mennyiségi szemlélet 

helyett. Emellett növekszik azon termelık száma, akik tevékenységükben a 

korszerő marketing ismeretekre, a marketing eszközök és a módszerek 

szakszerő tudatos alkalmazására is támaszkodnak. 

A nemzetközi és mind több hazai szakember is úgy tartja, hogy egy 

sikeres bor 30%-ban a talaj, a természet, a szılı, a hagyomány és a tudás, 

70%-ban pedig a marketing keveréke. Mások szerint egy palack borban 

50% a bor és 50% a marketing. 

Kutatásaim során és a dolgozat összeállításakor arra törekedtem, hogy 

olyan dokumentum jöjjön létre, amely a gyakorlatban is felhasználható és 

hasznára lehet a szakmának. 

Ebben megerısít és örömömre szolgál az a tény, hogy „felhasznált 

irodalomként” már hivatkoztak a dolgozatom egy résztémakörére. 

Ezen munkámmal szeretnék „tisztelegni” bortermelı ıseimnek és 

mindazon magyar borászoknak, akik munkájukkal hozzájárultak és 

hozzájárulnak a magyar bor hírnevéhez. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A nemzetközi borpiac 
 

2.1.1. A világ borpiaca 
 

A világ szılıültetvény-területe 1980-ig folyamatosan növekedett, majd 

nagy részben az Európai Unió szılıtelepítési tilalmának és az 

ültetvénykivágásának köszönhetıen 1998-ig csökkent. Jelenleg lassú 

növekedési tendencia figyelhetı meg, melynek következtében 2004-ben  

7,5 millió hektár szılıültetvény-terület volt világszerte (Radóczné–Györe, 

2006). A szılıterület az afrikai, amerikai, ázsiai kontinensen, valamint az 

óceáni térségben nıtt, míg a legfontosabb szılıtermelı európai országok 

közül Olaszországban, Franciaországban és Portugáliában csökkent, 

Spanyolországban pedig nıtt (OIV, 2006). 

A világ szılıültetvény-területének megoszlását vizsgálva kontinensek 

szerint (1. táblázat) megfigyelhetı, hogy Európa 56,9%-ban (4,3 millió 

hektár) birtokolja az ültetvényterületek legnagyobb részét, ezt követi Ázsia  

24,4%-os (1,8 millió hektár) részesedéssel. 

A világ bortermelése 1992-2004 között 255-293 millió hektoliter közt 

változott az idıjárástól függıen. A legtöbb bort Európában termelték, ami a 

világ termelésének 69,1%-át adta (1. táblázat) (Radóczné–Györe, 2006). Az 

ázsiai kontinensen Kína bortermelése lendületesen fejlıdik, az újvilági 

termelık között az Amerikai Egyesült Államok (USA) kibocsátása 

kiemelkedıen nagy, Ausztrália bortermelése pedig gyors ütemben nı.  

A világ elsı három legfontosabb bortermelıi az Európai Unió 

tagállamai: Franciaország, Olaszország és Spanyolország (Radóczné, 2002). 

A negyedik legjelentısebb bortermelı ország az USA, Magyarország a 

tizenharmadik helyet foglalja el a FAO 2004-es adatai szerint. 
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1. táblázat 

A világ szılıültetvény-területének és bortermelésének megoszlása 
világrészek szerint 

Szılıültetvény* Bortermelés**  
Megnevezés Terület 

(ezer ha) 
Részarány 

(%) 
Termelés 
(millió hl)  

Részarány 
(%) 

Afrika 330 4,4 9,0 3,2 
Ázsia 1841 24,4 15,6 5,6 
Észak- és Közép Amerika 428 5,7 26,3 9,5 
Dél-Amerika 481 6,4 23,2 8,4 
Európa 4287 56,9 191,5 69,1 
Óceánia 169 2,2 11,7 4,2 

Világ összesen 7536 100,0 277,3 100,0 
Forrás: FAO, 2006 alapján saját szerkesztés 
* 2004-es adat 
** 2000-2003. évek átlaga 

 
A nemzetközi borkereskedelem egyre jelentısebb szerepet tölt be a 

világ bortermelésében és fogyasztásában. A 2002-2004. évek átlagában a 

világon megtermelt bor 25%-a került exportra és a borfogyasztás 30%-a 

származott idegen országból. A világ legnagyobb borexportır országai 

Franciaország, Olaszország és Spanyolország. Az európai borkereskedelem 

mellett jelentıs a tengerentúli bortermelı országok térnyerése, az elmúlt 

másfél évtizedben együttes exportjukat több mint ötszörösére növelték, 

közülük a legtöbb bort Ausztrália exportálta (Radóczné–Györe, 2006). 

A borimport  alakulását elsısorban az egyes országok bortermelése és 

borfogyasztása, ezen belül a fogyasztói igények határozzák meg. A világ tíz 

legjelentısebb borimportır országai közül hét Európában található. Az elsı 

legnagyobb ország Németország, ezt követi az Egyesült Királyság, majd az 

USA, Oroszország, az ötödik helyen Franciaország található. A világ 

borimportırei közül Kína és Portugália növelte legdinamikusabban az 

elmúlt másfél évtizedben borimportját (www.fao.org). 
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2.1.2. Az Európai Unió borpiaca 
 

Az Európai Unió (EU) szılı- és bortermelése tagállamonként eltérı 

képet mutat. Összességében elmondható, hogy az EU a világ szılıvel 

beültetett területének több mint 45%-át és a bortermelés 60%-át mondhatja 

magáénak. A világ borfogyasztásából csaknem 60%-kal részesedik. A 

legnagyobb exportır és a legnagyobb importpiac is egyben. A minıség 

tekintetében világszerte kiváló hírnévnek örvend, amelyet az évszázados 

hagyományainak köszönhet (Európai Közösségek Bizottság, 2006). 

Az EU-25 összes szılıtermı területe 2006-ban 3,4 millió hektár volt 

(Boel, 2006), Románia és Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozásával az 

EU-27 szılıtermı-területe kb. 3,7 millió hektár2 lett. Az Unió 

szılıterületének 32,8%-át Spanyolország, 26,5%-át Franciaország és 

22,7%-át Olaszország birtokolja. 

Az Európai Unió bortermelése 1992 és 2005 között 150-190 millió 

hektoliter  volt (Radóczné–Györe, 2006). A szılıterületek mintegy 40%-át 

„asztali borok” elıállítása céljából mőveli, 60%-án pedig „meghatározott 

termıhelyrıl származó minıségi borokat” termelnek. A borfeleslegek 

leginkább az asztali borok kategóriájában keletkeznek, ugyanis itt a 

legnagyobb a különbség a termelés és a felhasználás között. Az uniós 

bortermelésbıl Franciaország 30,6%-kal, Olaszország 25,8%-kal és 

Spanyolország 24,1%-kal részesedik (Boel, 2006).  

Az EU borexportja emelkedett, mind a belsı kereskedelemben, mind 

pedig a harmadik országokból irányuló exportban. Az export 50,5 millió 

hektoliter volt 2004-ben, amelybıl 12-13 millió hektoliter került a harmadik 

országok piacaira. A minıségi borok kivitelét tekintve évrıl-évre ingadozás 

                                                   
2 FAO és OIV adatok alapján saját számítás 
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tapasztalható. Az EU legfontosabb exportpiacai között található az USA, 

Svájc, Kanada és Japán. 

A EU harmadik országokból származó borimport jára jellemzı, hogy 

azt az újvilági országok uralják, és az import nagy része az Egyesült 

Királyságba, Hollandiába, Dániába, azaz a bort nem termelı országokba, 

valamint Németországba érkezik. 

 

2.1.3. A borfogyasztás nemzetközi alakulása 
 

A világ borfogyasztása az elmúlt másfél évtizedben 220-235 millió 

hektoliter  között változott. 2005-ben 236 millió hektoliter volt (1. ábra). A 

világ borfogyasztásából Európa 68%-kal (az EU 60%-kal), az észak-

amerikai államok 11%-kal, dél-amerikai országok 9%-kal, az ázsiai 

országok 7%-kal részesednek. A borfogyasztásból a legkisebb részesedése 

az afrikai kontinensnek, valamint Ausztráliának és Óceániának van  

(Gaál–Párdányi, 2006 és OIV, 2007). 

 

 
 
1. ábra: A világ borfogyasztása kontinensenként 2005-ben 
Forrás: OIV, 2007 alapján saját szerkesztés 
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Az utóbbi idıben a világpiacon a bor keresletének csak lassú 

növekedése tapasztalható. Ezt Radóczné és Györe (2006) szerint a 

következık okozzák: 

− a növekvı jövedelmek, 

−  a borfogyasztás csökkenésének mérséklıdése a nagy bortermelı 

országokban, 

− a minıségi borok iránti növekvı igény, 

− a nık és a fiatalok körében tapasztalható alkoholfogyasztás 

növekedése, 

− a bornak az egészségre gyakorolt kedvezı hatása miatti 

érdeklıdés fokozódása, 

− a házon kívüli étkezések terjedése, 

− az „ünnepek itala” egyre inkább a „mindennapok italává” válik. 

Az egyes országok fogyasztási adatai alapján a jelentıs borfogyasztó 

népeknél a fogyasztás csökkenése, még ezzel szemben az alacsony 

bormennyiséget fogyasztóknál fogyasztásbeli növekedés tapasztalható. 

Az EU-ban a borfogyasztás csökkenést mutat, 2004-ben 121 millió 

hektoliter  volt. Az asztali borok esetében a borfogyasztás erısen 

visszaesett, helyébe a minıségi és ezen belül az importborok fogyasztása 

kerül (www.europa.eu.int). 

A 25-30 éves korosztály nagymértékben vált nyitottá elsısorban a 

minıségi borok iránt, számukra a borfogyasztás divattá vált (Sztanev– 

Kendéné, 2002). 

Az új piacok felemelkedése mögött új fogyasztási trendek húzódnak 

meg. Az életmódbeli változások hatására egyre többen igyekeznek 

odafigyelni egészségükre. Az alkoholfogyasztás terén az egészségesebb 

életmódot a mértékletes borfogyasztás testesíti meg egyre több ember 

számára (Magyar Bormarketing Kht., 2007). 
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Német trendkutatók szerint a fogyasztók borral szembeni beállítottsága 

változik, ennek során újra felfedezik a bor „kommunikatív értékét”, vagyis 

azt, hogy a borfogyasztás harmonikusabbá és élvezetesebbé teszi a társas 

érintkezést, így a bor a „mindennapok részévé vált” (Österreichische 

Weinmarketing Servicegesellschaft, 2001). 

A FAO 2002-es adatai alapján egy fıre esı éves borfogyasztást 

vizsgálva elmondható, hogy legnagyobb mennyiségben az olaszok (53,9 

liter), ıket követve a franciák (52,5 liter) fogyasztanak bort, majd a 

képzeletbeli dobogó harmadik helyét a horvátok (48,6 liter) foglalják el, 

Magyarország a hetedik helyen szerepel 34,1 literes éves egy fıre esı 

fogyasztásával. 

Tíz év (1992-2002) átlagában az egy fıre esı éves borfogyasztás 

változása Litvániában, Írországban, Észtországban, Lettországban, 

Lengyelországban, Kínában, Japánban és Norvégiában növekedett a 

legdinamikusabban, viszont ezekben az országokban – Írország és Norvégia 

kivételével – az egy fıre jutó borfogyasztás nem éri el a 8 litert sem. 
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2.2. Magyarország borpiaca 
 

2.2.1. Magyarország szılı- és bortermelése 
 

Magyarország a világ bortermelésének 1,9%-át adja, az EU 

szılıtermı-területébıl 2,6%-kal, a bortermelésbıl pedig 1,1%-kal 

részesedik (Boel, 2006). Magyarország a világ szılı- és bortermelı államai 

között ugyan a kisebbek közé tartozik, de jelentıségét az elıállítható, illetve 

a megtermelhetı kitőnı minıségő szılıbıl nyerhetı, kimagasló minıségő 

borok adják. A magyar bortermelés három alappilléren nyugszik: egyrészt a 

honfoglaló ıseink hagyományain, másrészt a rómaiak által meghonosított és 

fennmaradt szılıkultúrán és harmadrészt az államalapítás után az országba 

érkezı olasz, francia, német telepesek és szerzetesrendek által behozott 

tudásanyagon és ízlésvilágon. 

Magyarországon jelenleg körülbelül 180–200 ezer család kötıdik 

valamilyen formában a borászathoz, azaz körülbelül mintegy 1,9 millió 

ember jövedelme, anyagi jóléte függ a szılészettıl-borászattól 

(Keglovich–Pakainé–Sántha, 2000). 

Magyarországon a szılıültetvények területe 2006-ban 89,6 ezer 

hektár volt (www.eustatistics.gov.uk). A szılıültetvény-terület 1992 és 

2006 között 32 %-kal csökkent. A területcsökkenés hátterében a piaci és a 

jövedelmi viszonyok húzódnak meg.  

A szılıterület (statisztikai) régiónkénti megoszlása egyenlıtlen. A 

szılıterület közel 32,9%-a a dél-alföldi régióban található, jelentıs még az 

észak-magyarországi régió szılıinek részesedése is (24,1%). A dél-

dunántúli 13,4%-kal, az észak-dunántúli 11,6%-kal, a nyugat-magyarországi 

7,8%-kal, a közép-magyarországi régió pedig 7,3%-kal részesedik a 

szılıterületbıl. A legkisebb részarányt, 3,9%-ot azonban az észak-alföldi 

régió birtokolja (Fritz, 2005). 
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Hazánk szılıtermesztésére a nagy fajtaszám (143 darab), a rendkívüli 

sokszínőség a jellemzı. A fajta az egyik meghatározó tényezı a bor 

értékesítésénél. Hazánkban a minıségi bort adó fehér borszılıfajták területi 

megoszlása szerint az elsı helyen az olaszrizling áll, ezt követi a 

rizlingszilváni, a chardonnay, az ottonel muskotály, a hárslevelő, a furmint, 

a rajnai rizling és a leányka. A vörösborszılık közül legelterjedtebb, 

legnagyobb területtel a kékfrankos rendelkezik. Ezt követi a zweigelt, a 

kékoportó, a merlot, a cabernet sauvignon és franc, majd a pinot noir (Gaál–

Párdányi, 2006). 

A fajtákat tekintve 1996 és 2003 között igen jó minıséget adó 

világfajták, a chardonnay, a sauvignon blanc, a cabernet sauvignon és franc, 

valamint a merlot telepítése és felhasználása jelentıs volt. A hungarikumok 

közül szinten maradt a furmint, a hárslevelő, kissé visszaesett az olaszrizling 

telepítése. Az új fajtákból nagy igény volt a cserszegi főszeresre, a 

hagyományos fajták közül a kékfrankosra. Az utóbbi években újra kezdték 

szaporítani a kadarka, a juhfark és a kéknyelő fajtákat. A kereslet a vörös 

bor iránt nıtt 2001-ig, 2003-tól pedig a fehér fajták telepítése került elıtérbe 

(Balinkó–Tóth, 2004). 

A bortermelés Magyarországon 3,3-5,4 millió hektoliter között 

változik évente. A szılıtermelés 94-95%-a borként kerül felhasználásra. 

Mivel az ország a szılıtermesztés északi határán helyezkedik el, ezért 

klimatikus adottságai leginkább a fehérborok készítésének kedveznek. A 

fehérborok aránya 71,1 %-ot, a vörösborok aránya pedig 24,4 %-ot képvisel 

a termelésben (Horváth–Mikulás, 2002). 
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2.2.2. A magyar borexport és borimport 
 

A hazai borexport az elmúlt évtizedekben jelentısen visszaesett. A 

Kopint-Datorg és a KSH adatait vizsgálva a magyar borexport volumene 

napjainkban kisebb mértékben csak a cseh, a lengyel és az olasz piacon nıtt, 

a többi piacon csökkent. 

Az EU-csatlakozás elıtti idıkben a piaci pozíció romlását elsısorban a 

keleti borpiacok elvesztése, a minıségi szemlélet hiánya és a gyenge 

marketing tevékenység idézte elı (Gaál–Párdányi, 2006). Radóczné és 

Györe (2006) szerint a csatlakozás után a magyar vörösborok elhelyezési 

lehetıségei egyértelmően romlottak. A magyar borászok nem tudtak élni a 

piacnyitás kínálta lehetıségekkel, ez elsısorban az exporttámogatás 

megszőnésének, a hatékony közösségi marketing hiányának és a magyar bor 

romló világpiaci versenyképességének tulajdonítható (Sidlovits, 2006). 

2005-ben a magyar bor legjelentısebb export-célországa Németország, 

Csehország, Lengyelország és Nagy-Britannia volt (2. ábra). 

 

2. ábra: A magyar borexport megoszlása célországok szerint 2005-ben 
 Forrás: KSH, 2005 alapján saját szerkesztés 

 

2004-ben a hazai palackozott bornak csak 78%-a irányult – az elızı évi 

83%-hoz képest – az EU-24-be, a hordós bor kivitele pedig 23%-kal 
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csökkent (Radóczné–Györe, 2006). Még 2004-ben 720-740 ezer hektoliter 

volt a kivitel (www.vam.gov.hu), addig ez 2005-ben 598 ezer hektoliter 

körül alakult. Az exportból 54%-kal a hordós bor, 41%-kal a palackozott 

bor és 5%-kal a pezsgı rendelkezett. Az exportált borok 73%-a fehérbor, 

27%-a pedig vörösbor volt. A fehérborok kivitelének nagyobb részét a 

hordós bor adta, míg a vörös borok inkább palackozottan kerültek kivitelre. 

A minıségi borok aránya az exportban igen alacsony volt, csupán 16%-ot 

tett ki. Nemzetközi összehasonlításban a hazai borok export-átlagárai még 

mindig alacsonyak. Kartali (2004) szerint ez a bornál nem tekinthetı 

versenyképességi elınynek. 

A borimport mennyisége Magyarországon az EU csatlakozás óta 66 

ezer hektoliter körül alakult. A behozott borászati termékek 99%-a az 

Európai Unió tagállamaiból, azon belül is elsısorban Olaszországból, 

Németországból és Ausztriából kerül hozzánk (3. ábra) (KSH, 2005). Az 

import bor színesíti, bıvíti a választékot, de aránya és fogyásztása nem 

számottevı a hazai borokéhoz képest (Kisari–Sidlovits, 2005). 

 

 

3. ábra: Magyarország borimportja beszállítók szerint 2005-ben 
 Forrás: KSH, 2005 alapján saját szerkesztés 
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87%-kal, a fehérborok 13%-kal részesednek, borkategóriák szerint az asztali 

borok 82%-ot, a minıségi borok 18%-ot képviselnek (Radóczné–Györe, 

2006). Az import termékszerkezetében a palackos borok és a magasabb 

árfekvéső külföldi borok iránt mutatkozik növekvı kereslet. A palackozott 

borok importjának növekedése elsısorban a hard diszkontok megjelenésével 

magyarázható, ahol fıleg jó ár-érték arányú borokat kínálnak. Ezek a 

termékek közvetlenül jelentenek kihívást a hazai palackos borok számára. 

Az újvilági termelık jelenléte nem jelentıs, a teljes import 1%-át adják és 

fıleg a HORECA3 értékesítési csatornában vannak jelen (Magyar 

Bormarketing Kht., 2007). 

 

2.2.3. Borfogyasztás, -értékesítés és -vásárlás 
 

A magyar borfogyasztás részben a kereslet csökkenése, részben az 

egyéb alkoholos italok konkurenciája miatt viszonylag alacsony (Magda, 

1998). Az elıállított bormennyiség háromnegyede itthon, egynegyede 

külföldön kerül értékesítésre. A borfogyasztás éves mennyisége 3,3-3,4 

millió hektoliter . Az elmúlt hat évben a borfogyasztás éves egy fıre esı 

értéke 32-34 liter között változott. Az 1992-2004. évek átlaga 30,9 litert 

mutat az éves egy fıre jutó borfogyasztásban (Pintér, 2006). A GfK 

Hungária 2006-os háztartáspanel adatai szerint lassan növekszik az egy 

magyar háztartásban elfogyasztott bor mennyisége. 2004-ben 20,1 liter, 

2005-ben pedig 21,1 liter fogyott átlagosan háztartásonként a borból.  

A belföldön értékesített borok termékszerkezetére jellemzı, hogy 

65,3%-ban a hordós, 34,0%-ban a palackozott bor és 0,7%-ban a pezsgı 

került a fogyasztók asztalára (Radóczné–Györe, 2006). A palackozott borok 

értékesítésénél az egyszerőbb kiszereléső, de megbízható minıségő és 

                                                   
3 HORECA: Hotel-Restaurant-Catering 
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aránylag olcsó tájborok forgalmazásának bıvítésére lenne szükség (Kádár, 

1999). Lassan kezd kialakulni a drága, de egyedi minıségő borok 

fogyasztásának kultusza is. 

A fogyasztás szerkezetében a termelıi önfogyasztás 18-20% körül 

állandósult. A pezsgık részaránya alacsony, de évrıl-évre kis mértékben 

növekszik. A hordós és kannás borok fogyasztása folyamatosan csökken, és 

ezzel párhuzamosan a palackozott borok részaránya emelkedik 

(Novák–Tímár, 2000). 

Magyarország borfogyasztási szokásainak vizsgálatára az AMC Kht. 

2003-ban kiírt egy pályázatot, amelynek eredményeként megszületett egy 

tanulmány. A tanulmányban a következı fontosabb megállapítások 

szerepelnek: 

− A férfiak gyakrabban fogyasztanak bort, mint a nık. 

− A férfiak 40 éves korukig inkább sört isznak, majd ezt követıen 

térnek át a borfogyasztásra. 

− A férfiak közül a napi ivók és ritkán ivók a községekben vannak 

többségben, a városokban pedig a havi ivók. 

− A nık jellemzıen bort isznak mind a kor, mind az iskolai végzettség, 

mind a településnagyság, és a jövedelmi szintek szerinti 

megoszlásban. 

− A nık esetében a napi fogyasztók aránya a legalacsonyabb és a 

legmagasabb iskolai végzettségőek körében haladja meg az átlagot. 

− Az absztinensek között a nık többségben vannak. 

− A bort nem fogyasztók között a legidısebbek és a legfiatalabbak 

aránya magas. 

− A leggyakoribb fogyasztók az 50-59 évesek, majd a 40-49 évesek, a 

sor végén a legfiatalabbak állnak. 
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− A 8 általános végzettségőek között a napi borivók aránya 2,5-ször 

magasabb, mint a felsıfokú végzettségőek között. 

− A napi borfogyasztók hányada messze magasabb a falvakban, mint a 

fıvárosban. 

− A bortermelık között két és félszer magasabb, 36,3 % a napi ivók 

aránya, mint a nem termelıknél (Oszoli, 2003). 

A rendszerváltás után a kiskereskedelem átalakult, melynek 

következtében ma a termelık eladásaik nagy részét a hiper- és 

szupermarketeken keresztül bonyolítják le. A borok értékesítésében ezek az 

üzletek 50-55%-ban vesznek részt (Ács, 2003). A sajátmárkás termékek 

mennyisége folyamatosan növekszik, a boreladások kb. 11%-át jelenti 

(acnielsen.hu). A modern kereskedelemben eladott bor 52%-a vörös, 43%-a 

fehér, míg 5%-a rozébor. A közízlés változását mutatja, hogy vörösborokból 

emelkedett a száraz borok eladása, ezzel csökkent az édes bor értékesített 

mennyisége, azonban a fehérborok esetén ez a trend ellenkezı irányba mutat 

(www.mfor.hu). Szélesedik az a réteg is, amely rendszeresen felkeresi 

kedvenc pincészetét, és ott vásárolja meg az otthoni fogyasztásra szánt italt. 

Az otthoni fogyasztásra vásárolt borok elsısorban palackozott borok 

(Élelmiszermarketing Körkép, 1999). Az éttermi borfogyasztásban is 

tapasztalható az igényesség térnyerése, annak ellenére, hogy a 

vendéglátóhelyeken fogyasztott borok nagyobb hányadát kannás, illetve 

hordós borok teszik ki. A palackos bort kínáló vendéglátóhelyek súlyaránya 

kisebb, de egyre növekvı. 

A borszaküzletek forgalma is növekszik, piaci részesedésük 7-14%-ra 

becsülhetı (Adorján–Szabó, 2004). A kisbolt láncok és a független 

kisboltok piaci részesedése egyre jobban csökken a többi értékesítési 

csatorna térnyerésével (www.btl.hu). 
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A saját fogyasztásra bort vásárlók elsıdleges szempontja a fajtajelleg, 

csak ezután következik az ár, a származáshely, az évjárat és a palack külsı 

jegyei. Az ajándékozás céljából vásárolt boroknál a külsı forma sokkal 

fontosabb szerepet játszik (Élelmiszermarketing Körkép, 1999). Egy másik 

kutatás szerint otthoni fogyasztásra történı vásárláskor az íz a legfontosabb 

befolyásoló tényezı, amit a minıség, a borvidék, a szılıfajta követ, az 

utolsó szempontok között szerepelt az ár, a külsı megjelenés és az évjárat. 

Ajándékozás esetén a legfontosabb tulajdonság a minıség, az íz, majd a 

külsı megjelenés, legkevésbé az ár és a szakértı ajánlása befolyásolja a 

vásárlót (Hofmeister-Tóth–Totth, 2003). Az árak befolyásoló szerepénél 

elmondható, hogy a termékkel kapcsolatos egyéb információ hiányában a 

fogyasztó az ár alapján dönt, számára ekkor a magas ár a jó minıséggel 

egyenértékő (Angulo et al., 2000). A fogyasztók attól függıen változtatják 

döntési szempontjaikat, hogy milyen alkalomra vásárolnak bort. A 

helyszínválasztást az alkalom nem befolyásolja (Hofmeister-Tóth–Totth, 

2004). Papp és Komáromi (2004) szerint nincs alkalomhoz köthetı bortípus, 

se fajta. Borok vásárlásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a 

kockázati tényezıt, hogy a bor bizalmi termék. A fogyasztó a bor 

vásárlásakor igyekszik minimalizálni a csalódás kockázatát, hiszen általában 

– a többi élelmiszerhez képest – drága élelmiszerrıl van szó (Greatorex, 

1990). Szakál (2005) szerint elég egyszer rossz minıséget nyújtani, és a 

fogyasztó rögtön büntet: azt a bort nem veszi többé, de a pincészet más 

borát sem fogja a késıbbiekben preferálni. 

A kereslet a belföldi piacon a minıségi és magasabb értékő bor, 

bortermékek iránt hosszú távon bizonyára növekszik. Ezt a prognózist a ma 

már országos hírő kis- és középes mérető borászatok, borszaküzletek 

emelkedı száma, piaci részesedésük növekedése, a termékek európai szintő 

árai, a borok keresettsége támasztja alá. 
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2.3. Bormarketing Magyarországon 
 
2.3.1. A bormarketing fogalma, jelentısége 
 

A szocializmus idıszakában a termékorientált szemlélet volt a jellemzı, 

amely a KGST piacok összeomlásával megszőnt. Napjaink kereskedelmi 

tevékenységét a fogyasztó határozza meg. A megváltozott piaci feltételek a 

borral szemben is új elvárásokat támasztanak, így napjainkra a marketing 

szerepe a borászatban egyre jobban felértékelıdik (Molnár, 2005).  

A marketing egyik területe az élelmiszer-gazdasági marketing, ezen 

belül beszélhetünk élelmiszeripari marketingrıl, amelynek egyik eleme a 

bormarketing. Annak megfelelıen, hogy a termelık, a pincészetek a bort 

önmagában vagy turisztikai termék és/vagy szolgáltatás részeként kínálják a 

piacon, tevékenységüket mind a bormarketing, mind a turizmusmarketing és 

a településmarketing is segítheti (4. ábra). 

 
4. ábra4: A bormarketing helye és kapcsolata a marketingben 

                                                   
4 A forrásmegjelölés nélküli ábrák és táblázatok saját kutatás és/vagy szerkesztés részét 
képezik a disszertáció további részében is. 
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A bormarketing fogalmát Botos 2004-ben a következıképpen definiálta: 

A bormarketing a marketing- és a bortudományok ötvözete, de nem 

csupán egyszerő összessége. A bormarketing gyakorlati tevékenység, 

alkalmazott tudomány, számos szakterület kapcsolódásából jött létre. Az 

elméleti marketing mellett a szılészeti és borászati technológia, a 

borökonómia, a piaci ismertek, szociológia, reklám, stb. szükségeltetnek 

ahhoz, hogy a bormarketing jól felépített, hatékony legyen. A bormarketing 

fogalma alatt nem két független tudomány egymáshoz illesztését kell érteni, 

hanem egy teljesen önálló szakterületet. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. ábra: Bormarketing 

 
Véleményem szerint ezt a találó fogalmat még lehet tovább finomítani. 

A bormarketing fogalmaként én még hozzátenném a következı 

gondolatsort: a bormarketing (5. ábra) a marketingtudomány és a borral 

kapcsolatos ismeretek „szorzata”, kombinációja, amely a bortermelık, 
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pincészetek piaci céljainak megvalósulását segíti elı a piacon a 

fogyasztói igények kielégítése által. 

A marketing a borpiacon a borpiac és a bornak az ismerete nélkül szinte 

egyáltalán nem használható. Sajátos gondolkodásmódot, egyedi nézıpontot 

igényel. A bormarketinghez a piaci igényeknek megfelelı és nem csak 

technológiájában felépített jó termék kell, hanem azt a marketingjével együtt 

kell kidolgozni (Botos, 2001). Botos szerint a borászatnak azért kell 

sokféleképpen gondolkodni, mert ma már a társadalom is sokféleképpen 

gondolkodik, tudni kell, hogy sok megoldás van, de el kell tudni dönteni, 

hogy hova igyekszik, és mit céloz meg a bor (www.radio.hu). 

Levitt (1969) szerint a piacon a verseny nem az elıállított termékek 

között zajlik, hanem a hozzáadott értékeken dıl el, azaz amit a termékhez 

hozzátesznek, ez lehet a csomagolás, reklám, szállítás, kiállítás és minden 

egyéb, amit a potenciális fogyasztók értékelnek. Ez a borral kapcsolatban is 

elmondható, éppen ezért marketingkutatással fel kell mérni, hogy milyen 

igények mutatkoznak a különbözı borok iránt (fogyasztás, vásárlás), milyen 

trendek vannak a borpiacon. Ezt követıen – a borászat különbözı 

adottságait figyelembe véve – meg kell tervezni és el kell készíteni a bort, 

amelyet a szılészeti-, borkészítési- és technológiai ismeretek segítenek. 

Ezután a bort megfelelı módon csomagolni, névvel ellátni (márkázni), 

árazni kell és az értékesítési csatornákon keresztül hatásos kommunikáció 

által kell eljuttatni a fogyasztókhoz. A bormarketing tevékenység a termék 

kialakítása elıtt veszi kezdetét, és nem fejezıdik be a bor megvásárlásával, 

elfogyasztásával, hiszen fontos a vásárlás, fogyasztás utáni fogyasztói 

magatartás megismerése is. Ezáltal a bormarketing a fogyasztóorientációt 

hivatott megteremteni a szılı- és borgazdaságban.  

A bormarketingben a marketingtevékenység központjában álló termék 

speciális vonásokkal bír, a bor kifejezetten heterogén termék, differenciálása 
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számos szempontból lehetséges, pl. termelı, fajta, évjárat, stb. szerint. 

Ehhez párosul egy kiegészítı szolgáltatástermék, azaz a bor ajánlása, 

kínálása, tulajdonságainak bemutatása az eladó vagy éppen termelı részérıl, 

amely tovább erısíti a bor bizalmi termék jellegét. A vevı ugyanis általában 

lezárt palackot vásárol a minıségi borból, nem láthat bele az üvegbe, 

valójában „zsákbamacskát” vesz, ezt a bizonytalanságot csökkentheti az 

eladó személye, az a kontaktus, amit képes kialakítani a vevıvel. 

A sikeres bormarketing a magyar szılıfajtákon, a kiemelkedı ökológiai 

adottságú borvidékeken, a zászlós borok5 kialakításán, a szakmai 

összefogáson, a hatékony kommunikáción, az elegendı pénzügyi 

ráfordításon és a szigorú szabályozáson alapul (Kielmayer, 2003) mind 

nemzeti, mind borvidéki vagy borrégiós szinten. 

A bormarketing feladata, hogy hosszú távon megvalósítsa a 

fogyasztóorientált marketingtevékenységet és a követendı marketing-

stratégiákat a szılı- és borgazdaságban, az ágazat fejlıdésének érdekében. 

A megfelelı pénzügyi háttér és a szakmai összefogás mellett a jó 

marketinghez a marketing-mix elemeinek (termék, ár, értékesítési hely, 

kommunikáció) átfogó, kombinatív alkalmazása is szükséges a különbözı 

bormarketing szinteken. 

 

2.3.2. A bormarketing szintjei 
 

Kató (2005) szerint a bormarketingnek többszintőnek kell lennie, hosszú 

távon csak így mőködhet jól a rendszer.  

A bormarketing megvalósulhat termék, márka, borászat, körzet, 

borvidék, nemzeti, regionális és nemzetközi szinten. A szintek egymásra 

                                                   
5 A zászlós bor a tájegység legjellegzetesebb, leghíresebb és legjobbnak ítélt bora. 
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épülnek, feladatukban, céljukban, végrehajtójukban és célcsoportjukban 

különböznek egymástól (Botos, 2004). A sok szintnek köszönhetıen a bor 

marketingje vertikálisan igen tagolt. A marketingtevékenység legkisebb 

egysége a termék, a legnagyobb szintje pedig a nemzetközi szint. A nemzeti 

és a regionális szintek marketing szempontból erıseknek tekinthetık. 

Amíg nemzetközi szinten a bormarketinget nagy nemzetközi 

szervezetek végzik, addig ez regionális szinten regionális csoportok 

feladata, amely csoportokat egy-egy földrész vagy azon belül egy nagyobb 

terület bortermelıi és szakemberei alkotják. Nemzeti vagy országos szinten 

állami, magán vagy a kettı keverékébıl létrehozott intézetek végzik a 

bormarketinget (Hazánkban: FVM AMC Kht.6, Magyar Bormarketing 

Kht.). Botos (2004) szerint a marketingköltségek megtérülése a nemzeti 

szinten a legjobb.  

A borvidéki szinten szervezik a borutakat és a borvidék marketingjét, 

amelyre jó példa a villányi borvidéki marketing. Botos (2004) a 

magyarországi borvidéki marketinget még gyengének tartja, melynek 

legfıbb okait a kicsi méretben és az abból adódó humán és financiális 

források hiányában látja, amellyel kutatásaim során nyert információim 

alapján egyetértek. A borvidékek közül számos rendelkezik több körzettel, 

amelyeken szintén lehet marketinget folytatni. A borászati szinten a 

marketing a borászatot helyezi a központba (pl: Heimann, Gere), míg a 

termék vagy márka szintjénél egy bornak a mérete megengedi, hogy arra 

külön márkát építsenek fel (Szent Gaál Pincészet Badarka nevő bora).  

A termék, márka és a borászat vagy birtok szintjén egyéni vagy termelıi 

bormarketing valósul meg, a többi szint viszont már közösségi 

bormarketinget igényel. 

                                                   
6 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrármarketing Centrum Kht. 
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Jelenleg Magyarországon a borvidékek „összekapcsolódásával” 

borrégiók alakultak és alakulnak (lsd: Borvidékek és régiók 

Magyarországon c. alfejezet). Ezért véleményem szerint a jövıben Botos 

által megfogalmazott bormarketing szintek hierarchiájába a borrégió szintjét 

is be kell építeni. Ez a szint nem azonos a regionális szinttel, mivel annál 

sokkal szőkebb és csak „magyar sajátosság”. A borrégiós szinten közösségi 

marketing folytatható, amelynek célcsoportja a borvidék, illetve a borrégió 

borait fogyasztók lehetnek.  

 

2.3.3. A közösségi bormarketing 
 

Gaál és Párdányi (2006) szerint az elmúlt évtizedben a magyar bor 

hírneve, piaci pozíciója csökkent, ami részben a marketingszemlélet és a 

marketingeszközök hiányának, valamint a nem versenyképes minıségnek 

tulajdonítható. Ezt állapította meg már korábban Liddel (2003) is, aki a 

magyar borok piaci pozíciójában bekövetkezett romlást, az árak 

csökkenésének okát a közösségi bormarketing hiányában látta. 

Fórián (2003) szerint a magyar borászat mind szaktudásában, mind a 

borok minıségében a világ élvonalához tartozik. Ennek és évezredes 

hagyományainknak a világpiaci köztudatba való visszahelyezése a 

legfontosabb feladat, amelynek a legerısebb korlátozó tényezıje a 

tıkehiány. A bormarketing ugyanis nagyon tıkeigényes munka, nélküle 

pedig csak kullogni lehet a világpiaci folyamatok árnyékában.  

A magyar gazdaságpolitikai vezetés már régebben felismerte a szılı- és 

a borgazdaságban rejlı lehetıségeket és értékeket, így 1991-ben 

kormánydöntés született egy közösségi bormarketing-program indítására, 

ennek keretein belül az állam lehetıvé tette a magyar bor arculatának 

kialakításához egy arculati kézikönyv összeállítását. A kézikönyv 



 30 

tartalmazza azokat az elemeket, melyeken keresztül az egyes borvidékek 

bemutathatók. A program elsısorban az exportértékesítést kívánta fokozni, 

de elismerte hogy a magyar borászat teljes megújulására van szükség (Gaál, 

1995). Az FVM AMC Kht. által kiemelt ágazatok közül 2004-ben a bor 

élvezte a legmagasabb közösségi marketingtámogatást (300-350 millió 

forint), azonban ez a konkurens országokhoz (Románia, Bulgária, Chile) 

képest jóval alacsonyabb volt (www.amc.hu). 2005-ben kb. 140 millió, 

2006-ban kb. 85 millió forintot fordított a bor marketingjére az FVM AMC 

Kht., amely a költségkeretük 12-13%-át teszi ki (Ács, 2006). Ezzel szemben 

a francia SOPEXA 2004-ben a költségvetésének 41%-át költötte bor és 

egyéb alkoholok közösségi marketingjére (Totth, 2006). 

A közösségi bormarketing az árutermelı borászok „közösségének” 

érdekeit tükrözı, releváns piaci adatokon, információkon alapuló, a 

fogyasztók valós igényeire építı átfogó bormarketing stratégia kidolgozását 

és megvalósítását jelenti. A közösségi bormarketingre elsısorban azért van 

szükség, mert a borpiacon túltermelés alakult ki, a verseny rendkívül 

kiélezett, a fogyasztás szinte stagnál és a borárak nyomottak (Nemes, 2006). 

A jelenleg már meglévı Nemzeti Borstratégia legfontosabb tézisei 

között található a bormarketing. Ennek megvalósíthatósága érdekében a 

stratégia kitőzte az FVM AMC Kht.-tól elválasztott, önálló, piaci alapon 

álló bormarketing szervezet létrehozását. (Figyelı, 2003). A stratégia 2003-

ra egy új bormarketing szervezet felállítását 100 millió forint ágazati 

hozzájárulással javasolta (NBS, 2002). 

Az FVM AMC Kht.-tól függetlenül mőködı, a borszakmához kötıdı, 

de független szervezet a Magyar Bormarketing Kht. 2005 tavaszán alakult 

meg, elsısorban a hazai bormarketing tevékenység ellátására országos és 

regionális szinten. A közhasznú társaságot a Magyar Borakadémia, a 

Magyar Szılı- és Bortermelık Szövetsége, a Pannon Bormíves Céh, 
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valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) hozta létre 

(www.deluxe.hu). A bormarketing pénzügyi hátterét a Magyarország 

területén közfogyasztásra forgalomba hozott bor minden literje után nyolc 

forint forgalombahozatali járulék jelenti. Az ebbıl származó bevétel 60%-át 

közösségi bormarketingprogramok kidolgozására és végrehajtására, az EU 

által meghirdetett borreklám és -marketingprogramok nemzeti és 

társfinanszírozására kell fordítani. A fennmaradó összeg 40%-át a 

borhamisítás elleni küzdelem során az Országos Borminısítı Intézet (OBI) 

köteles ellenırzésekre fordítani (www.tokajiborasz.hu, www.delux.hu). 

2006-ban a szervezet lefektette Magyarország bormarketing stratégiájának 

alapelveit, amely egy rövid és egy hosszú távú stratégiát körvonalaz. A 

2007-2022-es idıszakra szóló hosszú távú stratégia meghatározza azokat a 

célokat, amelyek megvalósítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar bor 

elfoglalja méltó helyét a világpiacon és a hazai fogyasztók körében is. A 

stratégia értelmében elı kell segíteni a magyar borkultúra fejlıdését, javítani 

kell a magyar bor imázsát, hírnevét, valamint fokozatosan a minıséget. A 

hosszú távú stratégia mellett, de azzal összhangban elkészült egy rövid távra 

szóló stratégia is, amely a belföldi piac fejlesztését, a nemzetközi piacokon 

való mennyiségi növekedést és a magyar bor versenyképességének javítását 

célozza meg (Nemes–Sidlovits, 2006). 

Osztom azon bortermelık és a témához értı szakemberek véleményét, 

akik úgy vélik, hogy elsısorban a hazai piacra kell összpontosítani a 

marketinget, a magyar lakossággal kell a borokat minél jobban 

megismertetni és megkedveltetni. A hazai lakosság a magyar bor elsıdleges 

és legnagyobb felvevıpiaca. A külföldi piacokon a magyar borral meg kell 

jelenni, amelyhez a leghatékonyabb marketingeszközöket – pl.: a külföldi 
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médiának, kereskedelmi szervezeteknek szervezett borbemutatók, „study 

tour”7-ok – kell alkalmazni, nem csak reklámkampányokat. 

 

2.3.4. A bormarketing jogi környezete 
 

Jelenleg a hazai borászatban a magyar bortörvény és az Európai Unió 

szılészeti-borászati szabályozásait kell leginkább figyelembe venni. A 

marketinget közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló jogszabályok közül a 

reklámtevékenységgel, a fogyasztóvédelemmel, a gazdasági versennyel, 

valamint a minıséggel, az eredetvédelemmel és a földrajzi megjelölésekkel 

kapcsolatos elıírások lehetnek fontosak a borászatok számára. 

Bortörvény:  2004. évi XVIII. törvény a szılıtermesztésrıl és 

a borgazdálkodásról  

EU szabályozása:  1493/1999/EK rendelet – EU szılészeti-

borászati szabályozásai  

Reklámtörvény:  1997. évi LVIII. törvény a gazdasági 

reklámtevékenységrıl  

Fogyasztóvédelmi törvény:  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrıl 

Versenytörvény:  1997. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci 

magatartás és versenykorlát tilalmáról 

Védjegytörvény: 1997. XI. törvény védjegyek és földrajzi 

árujelzık oltalmáról 

A magyar jogalkotás a szılészet-borászat számos területén mindig is 

közel állt az európai szabályozás irányvonalaihoz. Ennek oka többek között 

az, hogy Magyarország hagyományos szılıtermesztı ország lévén tagja a 

Nemzetközi Szılészeti és Borászati Hivatalnak (OIV), melynek számos 

                                                   
7 tanulmányút 
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ajánlását mind az Európai Unió, mind hazánk beépítette szabályozásába. A 

magyar bortörvény elsısorban technikai, technológiai elıírásokat 

tartalmaz, vagyis a piacszabályozási kérdésekkel nem foglalkozik.  

Az Európai Unió szılészeti-borászati szabályozása a következı 

területekre terjed ki: nyilvántartás, szılıültetvények telepítése, kivágási-, 

valamint szerkezeti-átalakítási támogatás, piacszabályozási intézkedések, 

magántárolási támogatás, borok lepárlása, borászati melléktermékek 

kötelezı lepárlása, mustfelhasználás támogatása, borászati eljárások, 

címkézés, minıségi borok, külkereskedelem és exporttámogatás. 

Tekintettel arra, hogy az EU-ban nagy borfeleslegek vannak, a 

szılıfelület növelése tilos. Szintén a borfeleslegekre vezethetı vissza, hogy 

az EU támogatást ad az ültetvények kivágásáért. A szerkezeti-átalakítás 

célja a termelés hozzáigazítása a piaci igényekhez. A kötelezı lepárlás célja 

a gyenge minıségő, alacsony alkoholtartalmú bor elıállításának és 

forgalomba kerülésének megakadályozása. A címkézés egyrészt a termelık 

érdekeit védi, másrészt a fogyasztók korrekt tájékoztatását segíti. A borpiaci 

rendtartás világosan megkülönbözteti az asztali borokat és a meghatározott 

termıhelyrıl származó minıségi borokat (Jellen, et al., 2003). 

A minıségi borok különleges státuszt élveznek az EU borászati 

szabályozásában, mert ezekre gyakorlatilag nem vonatkoznak a 

piacszabályozási intézkedések. Az EU nem szól bele a minıségi borok 

gyakran speciális szabályozásába, csak keretszabályokkal igyekszik 

meghatározott alapkövetelményeket érvényesíteni a versenyegyenlıség 

biztosítása érdekében (Popp, 2003). 

A marketinget befolyásoló jogszabályok közül a reklámtörvény 

elıírásai lehetnek fontosak a borászatok, marketingszakemberek számára. A 

reklámtörvény bizonyos keretek között engedélyezi a szeszesitalok 

reklámozását. Ezáltal megteremti annak a lehetıségét, hogy a fogyasztókat 
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közvetlenül informálni lehessen a borokról, a tömegkommunikációs 

eszközök segítségével. A reklámtörvény alkoholra vonatkozó egyes 

paragrafusait, valamint a rádióról és a televízióról szóló törvény 

reklámkorlátait és tilalmait vizsgálva összességében elmondható, hogy: 

− a törvény védi a gyermekeket és a fiatalkorúakat az alkohollal 

kapcsolatos reklámoktól, 

− tiltja az alkoholfogyasztásra történı közvetlen felszólítást, 

− tiltja a mintaadással történı reklámozást, 

− tiltja bármilyen alkoholtartalmú ital reklámjában annak pozitív 

élettani hatását említeni, 

− tiltja a megtévesztı és az összehasonlító reklámokat. 

A fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései védik a fogyasztók vagyoni 

érdekeit, elıírásokat tartalmaznak a fogyasztók tájékoztatásával 

kapcsolatban, a megtévesztı védjegyek, földrajzi árujelzık visszaszorítására 

irányulnak. 

A versenytörvény tiltja a tisztességtelen piaci magatartást, azaz a 

tisztességtelen versenyt, a fogyasztók megtévesztését, a gazdasági 

erıfölénnyel való visszaélést. 

A védjegyek és földrajzi árujelzık oltalmáról szóló törvény a földrajzi 

árujelzık elıírásait tartalmazza ezeknek a legális használatát igyekszik 

biztosítani, és a megtévesztı használat visszaszorítására irányul. A 

bortermelés földrajzi meghatározottsága olyan eszköz, amelynek 

használatával jelentıs jövedelemtöbblet érhetı el. 
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2.4. Borvidékek és régiók Magyarországon 
 

Magyarország Európa egyik tradicionális bortermelı országa, melynek 

egész területe gyakorlatilag bortermı vidék, de a bortermıtájak között nagy 

különbségek vannak. Hazánk változatos földfelszínének, mikroklímáinak és 

talajtani adottságainak köszönhetıen másféle borok teremnek a különbözı 

tájakon. A bortermıtájak között külön rangot jelent a „borvidék” 

megnevezés. A borvidékek kialakulása jól követi a termıhelyek 

különbözıségét. A 2004. évi XVIII. törvény a szılıtermesztésrıl és a 

borgazdálkodásról (bortörvény) értelmében ma Magyarországon 22 

borvidék található (6. ábra). 

 

 
 
 
 
 

 
6. ábra: Magyarország borvidékei 2007-ben 

 

A borvidék „olyan meghatározott termıhely, amely több település 
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adottságokkal, jellemzı fajta-összetételő, mőveléső ültetvényekkel, sajátos 

szılı- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik és amelyrıl sajátos 

jellegő borok származnak. Borvidékbe olyan település sorolható, melynek a 

szılı termıhelyi kataszterében nyilvántartott területe a település összes 

mezıgazdaságilag hasznosított területének 7%-át eléri, vagy – a miniszter 

mérlegelése alapján – olyan település vagy településrész, amelyben 

hagyományosan borfeldolgozással foglalkozó bor adóraktár mőködik” 

(Bortörvény, 2004). Ennek kapcsán a borvidékek mind méretükben, mind 

elhelyezkedésükben, mind boraik karakterében jelentısen különböznek 

egymástól. Mindegyiken megtalálhatók azok a fajták és hagyományok, 

amelyek hosszú évszázadok óta meghatározzák a termelést. 

A borvidékek között marketing szempontból is fontos a történelmi 

borvidék olyan táj, amely több települést magába foglaló, kisebb nagyobb 

földrajzi egység, termıhely, ahol évszázadok óta országos viszonylatban 

híres bort termelnek (Bodnár, 2001). 

A 22 borvidék területe 78700 hektár, amely az összes szılıterületnek a 

86%-a. A borvidékek átlagos területe mindössze 3358 hektár. Az átlagos 

méretnél csupán az Egri, a Mátrai, a Tokaji és a Kunsági borvidék nagyobb. 

Ez rámutat a hazai borászat egyik legsúlyosabb gondjára, a terület 

elaprózottságára. A borvidékeken az ültetvények átlagterületei is rendkívül 

kicsik: a Balaton-felvidéki borvidéken a legkisebb 0,17 hektár, a 

legnagyobb az Egri borvidéken 1,67 hektár. A borvidékek területének 68%-

án fehér-, 25%-án vörös borszılıt, 7%-án csemegeszılıt termelnek. A fehér 

borszılık területi aránya a Közép-Dunántúlon megközelíti a 90%-ot, a 

vörös borszılıké a Dél-Dunántúlon meghaladja a 40%-ot (www.akii.hu.). 

A 22 borvidékbıl 5 – a Balatonboglári-, a Pécsi-, a Szekszárdi-, a 

Tolnai- és a Villányi borvidék – található a Dél-Dunántúlon. Bormarketing 

szempontból fontos, hogy a régióban koncentrálódik a hazai minıségi 
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bortermelés legnagyobb hányada, és azt is hangsúlyozni kell, hogy a 

borkultúra a régió legtöbb borvidékén a római kori Pannóniáig, vagy még 

korábbra, a keltákig nyúlik vissza (Fritz, 2005).  

A magyarországi 22 borvidék a borszakma jellemzı véleménye szerint 

túl sok, a szılıtermelés túlságosan elaprózott. Emiatt a borvidékek gyakran 

nem tudnak egy-egy bormárka mögé kellı nagyságú termelési hátteret 

állítani. A fogyasztóknak is könnyebb lenne megjegyezni 3-4 magyar 

borrégió nevet, mint a 22 borvidékét (www.somogyihirlap.hu). A 

központosítás növelheti az érdekérvényesítést és a marketing-tevékenység 

hatékonyságát is (Bihari, 2004). A szakma tudatában van ennek, ezért 

megindult a borrégiók szervezıdése az országban. A HNT javaslatára a 

borrégió definíciója bekerült az új bortörvénybe is. Eszerint a borvidéki 

régió „meghatározott termıhely, a hasonló természeti adottságokkal 

rendelkezı, vagy egymással földrajzilag egységet képezı, illetve 

szomszédos borvidékek társulása, amelynek területérıl – a borvidéki régió 

szabályzatáról szóló rendelet alapján – meghatározott termıhelyrıl 

származó minıségi bor hozható forgalomba„ (Bortörvény, 2004). 

A HNT a borrégiók felsorolását nem javasolta a bortörvényben. 

Magyarországon a Duna-, az Észak-Magyarországi-, a Balaton-, a Pannon-, 

a Felsı-Magyarországi- és Tokaj Borrégiók kialakítása van folyamatban. 

Elsıként 2002-ben megalakult a Duna Borrégió, majd azt követıen 2003-

ban a Pannon Borrégió és a Balaton Borrégió szervezıdött meg. A Duna 

Borrégióba a Csongrádi-, a Hajós-Bajai- és a Kunsági borvidék tartozik. A 

Balaton Borrégió a Badacsonyi-, a Balatonfüred-Csopaki-, a Balaton-

felvidéki-, a Nagy-Somlói- és a Balatonboglári borvidéket tömöríti. A 

Felsı-Magyarországi Borrégiót az Egri-, a Bükki és a Mátrai borvidék 

alkotja. Az Észak-Magyarországi Borrégió az Ászár-Neszmély-, a Móri-, az 

Etyek-Budai-, a Pannonhalmi- és a Soproni borvidékbıl áll. A Pannon 
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Borrégiót a Szekszárdi-, a Villányi borvidék alkotja a Tolnai-, valamint a 

Pécsi borvidékkel együtt (FVM, 2005). 

A Szekszárdi- és a Villányi borvidék marketingjének kapcsán röviden 

foglalkoztam a Pannon Borrégióval is. Véleményem szerint ebben a 

borrégióban a borvidékek termelıi integrációjuk során a közösségi 

(borrégiós) bormarketing tevékenységet próbálják meg elımozdítani, közös 

arculatot kialakítva, minıségi bortermelést folytatva. A borvidékeknek ez a 

fajta együttmőködési formája lehetıséget ad az Európai Unió által kiírt 

különféle pályázatok elnyerésére is. Azonban a borrégióba való 

tömörülésnek van negatív oldala is. A Tolnai- és a Pécsi borvidékek  

– ,amelyek hazánkban is csak kevéssé ismertek – számára leginkább elınyt 

jelent a borrégió, azonban a másik két – de legfıképpen a Villányi – 

borvidék esetében a helyzet sokkal összetettebb. A borrégióban megjelenı 

„húzónevek” elsısorban a villányi és a szekszárdi térségbıl kerülnek ki. A 

régió kínálata a borvidékek kínálatához képest növekszik és sokkal 

sokszínőbbé válik. Ez egyrészrıl kedvezı lehet, mivel nagyobb 

mennyiséget tud a piacokon biztosítani az egyes termékekbıl a régió. 

Megvalósulhat a termékek jobb diverzifikációja is. Azonban gondot 

okozhat, hogy a négy borvidéken eltérı a minıség szabályozása, ezáltal a 

védett eredető borok jó hírneve gyorsan és könnyen leromolhat. Másik 

problémát abban látom, hogy a borrégiós marketing mellett a borvidékek a 

borvidéki marketinget továbbra is folytatni kívánják. A két szinten történı 

közösségi marketing azonban nem szerencsés, mivel a pénzügyi források 

marketing szempontból kevésbé hatékony felhasználásához vezet. 
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2.4.1. A Szekszárdi borvidék bemutatása 
 

2.4.1.1. A borvidék történelme 
 

A Szekszárdi borvidék hazánk egyik legrégebbi – kétezer éves múlttal 

rendelkezı – történelmi borvidéke. Szekszárdon a kelták szılıtermesztése 

csak valószínősíthetı. A rómaiak korában már bizonyítottan fejlett 

szılıkultúra létezett e vidéken. A XI. században bencés szerzetesek vitték 

tovább a szılımővelés kultúráját. A török elıl menekülı rác telepesek 

hozták a borvidékre a kadarka fajtát és honosították meg a magas szintő 

vörösborkultúrát. A török hódoltság alatt a bortermelés tovább folyt 

(Geönczeöl, 2003). A XVIII. századra már véglegesen Szekszárd vált a 

borvidék központjává. A szekszárdi borvidéket egyenletes mennyiségi 

fejlıdés jellemezte, melynek célja a szılıtermesztés és bortermelés 

felvirágoztatása volt. Az összefüggı Szekszárdi történelmi borvidék a 

XVIII-XIX. század fordulójára alakult ki. Ez idıre már európai hírő lett a 

szekszárdi vörösbor, belföldön és külföldön is kedvelték. A XIX. század 

második felében a filoxéra óriási pusztításokat végzett ezen a vidéken is. 

Majd 1896-tól megkezdıdött az újratelepítés. 1929-ben a szekszárdi bor 

számára végre hírnevének megfelelı értékesítési lehetıséget jelentett a 

Szekszárdi Borvidéki Bortermelık állami ellenırzés alatt álló 

Pinceszövetkezete, amely javított a szekszárdi minıségi vörösbor 

értékesítési helyzetén, odaadó és szakszerő munkával végezte a 

borkezeléstıl a reklámozáson keresztül a piackutatásig terjedı feladatokat. 

1960-as évektıl kezdve a nagyüzemi szılıtermesztés volt a jellemzı. A 

rendszerváltozástól újra a családi gazdaságokra alapozott, kisebb volumenő, 

de lényegesen jobb minıségi bortermelés jellemzı napjainkig. 
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2.4.1.2. A borvidék ökológiai adottságai 
 

A Szekszárdi borvidék Budapesttıl 150 kilométerre, délre, a Szekszárdi-

dombságon és a Geresdi-dombság északkeleti részén található. A borvidék 

névadó városa Szekszárd egyben a borvidék központja is. A borvidék 

területe az idık folyamán gyakran változott (Boros, 2003). A 2004-es 

bortörvény alapján a Szekszárdi borvidék a borvidékhez tartozó 15 település 

szılıkataszter szerinti I. és II. osztályú határrészeit jelenti. A borvidékbe 

Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, 

İcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb és Zomba települések 

tartoznak (FVM rendelet, 2006). A Szekszárdi borvidéken az összes 

telepítési területe 6001 hektár, amelybıl 3789 hektár I. osztályú besorolást 

kapott. A tényleges szılıültetvények – jelenleg betelepített – területe 2001-

ben 2304 hektár volt, 2006-ban pedig 2255 hektárt foglalt el (Rohály–

Mészáros, 2006 és KSH, 2002). A borvidék ökológiai potenciálja nincs 

kihasználva, mivel a potenciális szılıterület 37,6%-án folyik csak termelés. 

A 2001. évi ültetvény-összeírás során 5787 ültetvényen összesen 2304 

hektár szılıterületet regisztráltak, amely Tolna megye szılıtermı 

területének 42%-át jelentette. Az egy ültetvényre átlagosan 0,4 hektár terület 

jutott (Fritz, 2003), ez is körvonalazza, hogy a borvidék ültetvényszerkezete 

elaprózott, ami piaci szemszögbıl kedvezıtlen a termékmegjelenés 

szempontjából. A Szekszárdi borvidéken 86,7%-ban árutermı szılı 

található, a még nem termı ültetvények aránya 11,5%. Ez utóbbi az 

országos átlaghoz (6,1%) viszonyítva igen jónak mondható.8 A borvidéken a 

9 éves és fiatalabb ültetvények aránya 18,3%, míg a 20 éves és idısebb 

ültetvényeké 35,8% az összes területbıl, ami az országos átlaghoz (14,1% 

                                                   
8 Fritz, 2003 adatai alapján saját számítás. 
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és 46,4%) képest elınyös képet mutat. A szılıterületek 49,7%-a 5 hektáros 

vagy nagyobb ültetvény. 

A borvidék kiváló ökológiai adottságokkal rendelkezik, rendkívüli 

formagazdagság jellemzi, amelynek köszönhetıen a terület gazdag a szılı 

fejlıdéséhez, éréséhez különleges mezo- és mikroklímájú helyekben. 

A borvidék éghajlata szubmediterrán jellegő. Az atlanti és a mediterrán 

hatás a döntı, de jelentıs a kontinentális klíma befolyása is. Olyan egyedi 

ízek alakulnak ki, amelyek az itt termett minıségi vörös- és fehérborokat 

karakteresebbé, értékesebbé, a piacon keresettebbé teszik. A napsütéses órák 

száma magas, 2050-2100 óra átlagban évente. Az évi középhımérséklet 

kiemelkedıen magas, 11,7 °C. Káros hımérsékleti hatások csak nagyon 

ritkán fordulnak elı. Az átlagos évi csapadék mennyisége 600 mm körüli, 

melynek évi eloszlása esetenként nem kedvezı. A területet vastag lösztakaró 

borítja, amelyen a meleg klímának is köszönhetıen kiváló minıségő szılı 

termelhetı (Diófási, 2005). 

 

2.4.1.3. A borvidék borai 
 

Magyarország természeti adottságai a fehérborok termesztésének 

kedveznek inkább, de ez a vidék a vörösborokban találta meg igazi mőfaját, 

így elsısorban vörösbortermı vidékként tartják számon. Ez véleményem 

szerint érthetı is, mivel az országban – a Soproni borvidék után – ezen a 

tájon a második legnagyobb a vörösbor szılı fajták aránya a 

szılıültetvényen belül. A szılıültetvényeken 71,8%-ban vörösbort, 21,5%-

ban fehérbort adó fajták találhatók a borvidéken (Fritz, 2003). 

Legnagyobb területen termesztett vörösbort adó szılıfajták  közül az 

utóbbi évtizedekig a késın érı, de idınként kiváló zamatú bort adó kadarka 

volt az uralkodó, újabban azonban a biztonságosabban termelhetı 
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kékfrankos, zweigelt, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir 

került túlsúlyba (Pósa–Pósa, 2003). A fehérbort adó szılıfajták közül 

hagyományosan az olaszrizling, újabban a chardonnay, rajnai rizling, 

ezerfürtő kerül leginkább palackozásra (Rohály–Mészáros, 2006). 

Összességében megállapítható az eltolódás a minıségi bort adó szılıfajták 

irányába a tömegbort adó fajtákkal szemben (Niszkács–Mészáros, 2002). 

A borvidéken (7. ábra) legnagyobb a kékfrankos területaránya (32,0%), 

a másik két nagy területtel a zweigelt (12,3%) és a merlot (11,9%) 

rendelkezik. A kadarkával beültetett szılıtermı terület az utóbbi idıben 

ugyan nıtt, de még így is csak 3,5%. A fehérbort adó fajták közül az 

olaszrizling részesedése (6,6%) a legnagyobb, majd ezt követi a chardonnay 

(4,0%) és a rizlingszilváni (3,6%). 
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7. ábra: Az 1%-nál nagyobb területi arányt képviselı fajták a 
Szekszárdi borvidéken  

Forrás: Szekszárdi Hegyközség, 2006 adatai alapján saját szerkesztés 
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A 90-es évek elıtti idıkre visszatekintve nagy, kiemelkedı évjáratok 

voltak a Szekszárdi borvidéken az 1959-es, 1971-es, 1981-es és 1986-os 

évek (Hajós, 1995) 1990 után kitőnı évjáratnak bizonyult vörösbornál az 

1993-as, 1997-es, 1999-es, 2000-es és a 2002-es esztendı. A 2003-as év 

mind a vörösbor, mind a fehérbor esetében kitőnı volt (Rohály–Mészáros, 

2006) – a 2006-os szüreti adatok alapján várhatóan a 2006-os év bortermése 

is ilyen kitőnı évjárat lesz. A 2007-es esztendıt9 a gazdák jó minıségő, de 

kevés mennyiséget adó évjáratnak látják a borvidéken. 

A borok ízében a szılıfajta és a talaj a meghatározó. A borvidéken a 

vörösborok savtartalma a talaj adottságainak ellenére magas, ez részben a 

fajtáknak – amelyek csersavtartalma magas – és részben a hosszú héjon 

eresztésnek köszönhetı. A borvidék vörösborkínálata igen gazdag.  

A testes, tüzes, alkoholban és tanninban gazdag, bíborlila, de szinte már 

fekete színő vörösborok mellett könnyed, üde, lágy, de magas 

alkoholtartalmú rozé borokat is készítenek a borvidék borászai.  

Vörösborok és rozé borok mellett megtalálhatók savakban szegényebb, 

lágy fehérborok is, bár alkoholtartalmuk a természeti adottságok miatt 

viszonylag magas (Takács, 1999). Ennek is köszönhetı, hogy nem értek el 

soha olyan közkedveltséget, mint az szekszárdi vörösek.  

A borvidéket a táj jellegzetes fajtája a kadarka tette híressé. A török 

elıl menekülı rác telepesek ültették el az elsı kadar vesszıket a vidéken. 

Liszt Ferenc kedvenc itala volt a szekszárdi kadarka, aki még IX. Pius pápa 

asztalára is juttatott belıle (Töttıs, 1987).  

Az utóbbi évtizedekig uralkodó fajtának számított, egyeduralma csak az 

1960-as években indult nagyarányú telepítések idején tört meg. 

Évszázadokon keresztül a borvidék zászlós borát biztosította. A múlt század 

elején még a szılık kétharmada volt kadarka, addig tíz éve csupán negyede, 

                                                   
9 Több termelı véleménye a szılıtermés szemléje után 2007. július végén. 
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ma pedig egytizede (Dlusztus–Kaiser, 2005). De ma a történelmi 

borvidékek rekonstrukciójában újra növekszik jelentısége.  

Diszkrét, harmonikus savakkal, üde, gyümölcsös illattal rendelkezik 

(Tóth–Pernesz, 2001). Főszeres jellegő, pikáns ízeket rejt magában. Színe 

halványabb, mert tanninban szegény. Mivel termesztése nem könnyő, nem 

minden évjáratban kiváló minıségő. Jól érlelhetı fajta. Leggyakrabban csak 

kistermelıknél találkozunk vele, mert termesztési- és értékesítési adottságai 

kedvezıtlenek (Diófási, 2000). 

A borvidék egyik legszebb és legjellegzetesebb vörösbora a szekszárdi 

bikavér. Eger mellett csak Szekszárd használhatja a bikavér nevet. A 

szekszárdi bikavért közfogyasztás céljára csak palackozva lehet forgalomba 

hozni, és csak a Szekszárdi borvidékbe tartozó településeken szabad 

elıállítani (Eperjesi, 2004). Kevesen tudják, hogy a bikavér kifejezést 

elıször Garay János használta a „Szegszárdi bordal” címő versében 1846-

ban (Máté, 2003). A bikavér eredetét tekintve Szekszárdhoz kötıdik, bár 

hírnevét Eger tette naggyá Grıber Jenı egri borásznak köszönhetıen 

(Boros, 2003). A bikavér tulajdonképpen egy „cuvée”, amelyet 3-4 

vörösborszılı-fajta borának házasításával hoznak létre, pincénként egyéni 

recept alapján (Diófási–Köpenczei–Kis, 2000). 

A szekszárdi bikavér elhagyhatatlan alkotóeleme a kadarka, melyhez 

kékfrankos, merlot és cabernet borokat házasítanak. Még az egri vidéken a 

zweigelt, a cabernet franc, cabernet sauvignon, kékfrankos, blauburger és a 

merlot adja a titkos recept alapját (Csoma, 2004). A szekszárdi bikavér 

illatban gazdag, mélyvörös, bársonyosan fanyar, telt zamatú bor. A 

kompozíció ízvilágában olyan értékek jelennek meg, amelyek a házasított 

borokban külön-külön nem léteznek.  

A Szekszárdi borvidéken a kékfrankos 1972-ben jelent meg és az 

általános vélemények szerint jobban alkalmazkodott a körülményekhez, 
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mint a villányi területen (Liddell, 2005). A kékfrankos a magyar vörösbor 

szılıfajták között vezetı szerepet játszik, területe folyamatosan növekszik, 

a szekszárdi termelık körében is igen népszerő, a borvidék legelterjedtebb 

fajtája. A bikavér fı komponense. Sötétvöröses, enyhén illatos, kissé fanyar, 

de extraktban gazdag minıségi bor érhetı el alacsony termésátlag mellett 

(Tóth–Pernesz, 2001). 

 

A Szekszárdon termelt borokkal neves borászcsaládok alapozzák meg 

Szekszárd és a borvidék hírnevét világszerte a különbözı borversenyeken 

elért sikerekkel. Ezek a sikerek a több mint 10-15 éve mőködı borászati 

magánvállalkozások szakmai megalapozottságát és kitartását bizonyítják. 

Bizonyítják azt is, hogy a szekszárdi boroknak van létjogosultsága a külföldi 

és a belföldi piacokon egyaránt (Szepesi, 2003). 

 

2.4.2. A Villányi borvidék bemutatása 
 
2.4.2.1. A borvidék történelme 
 

A Villányi borvidék hazánk másik legrégebbi – kétezer éves múlttal 

rendelkezı – történelmi borvidéke. A szılımővelés eredete itt is 

feltételezhetıen a keltákig, bizonyíthatóan a rómaiakig nyúlik vissza. A 

tatárdúlás után a magyarság elsısorban a várak (ezen a borvidéken Siklós és 

Szársomlyó) környékén mővelte a szılıt. A török uralom alatt Villány 

teljesen elpusztult, de a szılıtermesztés nem szőnt meg, mert a közeli falvak 

lakói a villányi szılık egy részét tovább mővelték. Az elpusztult magyar 

faluba a törökök szláv, rác népességet telepítettek. İk hozták magukkal erre 

a vidékre is a kadarka fajtát, és a héjonerjesztéses vörösborkészítés 

technológiáját. A török uralom alatt megfogyatkozott lakosságot a XVII. 

század végétıl folyamatosan, szervezetten pótolták fıleg német 
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nemzetiségőekkel, akik magukkal hozták a "portugieser", azaz a kékoportó 

szılıfajtát. A falvak közelében pincesorok épültek. A villányi bor egyre 

nagyobb hírnévre tett szert, jelentıs exportáru volt. A filoxéra ezeket a 

szılıket sem kímélte. Hagyományos fajtának a kadarka, kékoportó majd a 

kékfrankos fajta tekinthetı. A filoxéravész után francia eredető cabernet 

franc, cabernet sauvignon és merlot fajtákat is telepítettek (Geönczeöl, 

2003). A politikai fordulás után a különbözı gazdasági formákban és a 

turizmusban az infrastruktúra-, és a tıkehiány ellenére látványos fejlıdés 

indult be a borvidéken (Dezsı–Sebe–Horváth, 2004). A Villányi borvidéken 

a magángazdaságok és pincészetek tevékenysége egyre nagyobb teret nyert, 

amelyeket a minıségi bortermelés és a folyamatos fejlıdés jellemez 

napjainkig is. 

 

2.4.2.2. A borvidék ökológiai adottságai 
 

Magyarország legdélebbre esı borvidéke, a magyar-horvát határon 

helyezkedik el Budapesttıl mintegy 220 km-re, Szekszárdtól alig egy órányi 

autóútra. A borvidék névadó települése Villány, 2000-ben kapott városi 

rangot.  

A 2004-es bortörvény alapján a Villányi borvidék a 17 településének a 

szılıkataszter szerinti I. és II. osztályú határrészeit jelenti. A 17 település 

két körzetbe – a siklósi és a villányi körzetekre – sorolódott be. A siklósi 

körzetbe Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, 

Kistótfalú, Márfa, Nagytótfalú, Siklós, Szava, Túrony és Vokány található. 

A Villányi körzet települései Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány 

és Villánykövesd (FVM rendelet, 2006). A Villányi borvidéken az összes 

telepítési területe 4522 hektár, amelybıl 2911 hektár I. osztályú besorolást 

kapott. A tényleges szılıültetvények – jelenleg betelepített – területe 2001-
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ben 1892 hektár volt, 2006-ban pedig kb. 2000 hektárt foglalt el (Rohály–

Mészáros, 2006 és KSH, 2002). A borvidék ökológiai potenciáljának 44,2%-

át használja ki, ez a szekszárdihoz viszonyítva sokkal kedvezıbb. 

A 2001. évi ültetvény-összeírás során 3725 ültetvényen összesen 1892 

hektár szılıterületet regisztráltak, amely Baranya megye szılıtermı 

területének 59%-át jelentette. Egy ültetvényre átlagosan 0,5 hektár terület 

jutott. A Villányi borvidéken 82,4%-ban árutermı szılı található, a még 

nem termı ültetvények aránya 12,6%, amely az országos átlaghoz (6,1%) 

viszonyítva igen jónak mondható.10 A borvidék korösszetétele mind az 

országos átlaghoz viszonyítva, mind a szekszárdihoz nagyon kedvezı képet 

mutat. Országos szinten ezen a vidéken a legmagasabb a 9 éves és fiatalabb 

ültetvények aránya 35,4%, és a harmadik legalacsonyabb a 20 éves és 

idısebb ültetvényeké 26,8% az összes területbıl, a szılıterületeknek csak 

26,7%-a tartozik az 5 hektáros vagy nagyobb ültetvények közé. 

Ez a borvidék is kiváló ökológiai adottságokkal rendelkezik. Villányt is, 

akárcsak Szekszárdot a szubmediterrán klíma jellemzi. A hosszabb 

tenyészidejő fajtáknak kedvez a viszonylag száraz idıjárás, a szılıszemek 

megfelelı cukortartalmáról pedig a különösen sok napfény gondoskodik. A 

napsütéses órák száma magas, 2000-2100 óra átlagban évente. Az évi 

középhımérséklet is magas, 10,8°C. Az átlagos évi csapadék mennyisége 

700 mm körüli. A talaj tekintetében a borvidéken általában mészkı alkotja 

az alapot, amelyet lösz vagy vörösagyag fed, helyenként akár több méter 

vastagon is. A takaró helyenként egészen elvékonyodik, és elıbukkan a 

mészkı-törmelék, amely a savas borok termelésének kedvez, azonban a 

mővelést nehezíti. A tisztán agyagos-löszös földrétegben burjánzó 

szılıültetvények egészen lágy borokat képesek produkálni (Niszkács–

Mészáros, 2002). 

                                                   
10 Fritz, 2003 adatai alapján saját számítás. 
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2.4.2.3. A borvidék borai 
 

„A villányi kincs, ha nem lenne, hiányozna.” vallja Dlusztus és Kaiser 

(2005). Bár a borvidék elsısorban vörösboráról nevezetes, jelentıs 

tradíciója van a fehérbor termelésének is (Halász, 1981). A 

szılıültetvényeken 62,5%-ban vörösbort, 35,4%-ban fehérbort adó fajták 

találhatók a borvidéken (Fritz, 2003). A borvidéken a vörösbor és a fehérbor 

készítése mellett egyre többen készítenek rozé borokat. 

A villányi vörösborok általában testesek, nehezek, magas 

alkoholtartalom és különösen magas tannintartalom jellemzi ıket. A 

borvidék két körzete a bortermelés szempontjából eltérı képet mutat. Az 

utóbbi idıben Villány a modern technológiájával, tüzes vörösboraival hívta 

fel magára a figyelmet, Siklós pedig fehérboraival.  
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8. ábra: Az 1%-nál nagyobb területi arányt képviselı fajták a Villányi 

borvidéken  
Forrás: FVM SzBKI Pécs, 2006 
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A villányi borok hagyományos fajtájának a kadarka, a kékfrankos és a 

portugieser tekinthetı. A portugieser fajtából készített bor Villány védjegye, 

minden pincészet készít ebbıl bort. A borvidéken (8. ábra) ennek a 

szılıfajtának a legnagyobb a területaránya (17,3%), a másik nagy területtel 

a cabernet sauvignon (15,2%) rendelkezik. A siklósi körzetben az 

olaszrizling a legelterjedtebb fajta, részesedése kiemelkedıen nagy (17,5%). 

A Villányi borvidéken kitőnı évjáratnak bizonyult vörösbornál az 

1993-as, 1995-ös, 1999-es, 2000-es, a 2002-es és 2003-as esztendı. A 

fehérbor esetében kitőnı évjárat volt az 1995-ös és a 2003-as (Rohály–

Mészáros, 2006). Várhatóan a 2006-os évjárat is hasonló szép eredményeket 

hoz a Szekszárdi borvidékhez hasonlóan Villányban is.  

A Villányi borvidéknek nagy az elismertsége. Tokaj után ez az a 

borvidék, amelyik említése után egy külföldi borbarátnak a minıség jut az 

eszébe (Liddell, 2005). Callec (2005) meglátása, hogy a villányi borok pár 

év múlva Európa legfinomabb borai között szerepelnek majd. Ezt a 

különbözı külföldi- és hazai borversenyeken elért sikerek egyre jobban 

igazolják.  
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKIT ŐZÉSEI 

A marketing iránti érdeklıdésem már több mint tíz éve kialakult, 

azonban bormarketinggel, mint a marketing egyik legnehezebb és számomra 

legérdekesebb területével csak öt éve foglalkozom. Diplomadolgozatomat a 

Szekszárdi borvidék bormarketing tevékenységével kapcsolatban 

készítettem három évvel ezelıtt. Már az akkori kutatási eredményeim is 

bebizonyították, hogy a szekszárdi borvidéki bormarketing „gyerekcipıben 

jár”, messze elmaradva a Villányi borvidéken folytatottól. 

 
Jelenleg mindkét borvidéken a bormarketing különbözı szinteken, 

különbözı „formákban” és fejlettséggel van jelen. 

A disszertáció elsıdleges célja volt a Szekszárdi és a Villányi borvidék 

marketing sajátosságainak feltárása. 

A másodlagos kutatási célok között szerepelt: 

− a potenciális borfogyasztók és -vásárlók jellemzıinek és 

csoportjainak megismerése a Dél-Dunántúlon, 

− a két borvidék borturistáinak meghatározása, kategorizálása 

jellemzıik alapján, valamint 

− egy lehetséges bormarketing stratégia alapjainak körvonalazása. 

 

Ismereteim szerint a témával kapcsolatban még nem történt ilyen 

összetett, tudományos jellegő kutatás, amely marketing megközelítésben 

külön-külön és/vagy együttesen vizsgálta a két borvidéket. 
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Ebbıl is adódóan ahhoz, hogy a kutatási célokat elérjem, különbözı 

elemzésekre volt szükség. Ezért vizsgáltam a következıket: 

− a borvidékek jelentısebb bortermelıinek és vendéglátóinak a 

marketing tevékenységét milyen szemlélet jellemzi, milyen 

eszközöket és módszereket használnak céljaik eléréséhez; 

− kik, milyen szervezetek és hogyan segítik a két borvidéken a 

bormarketinget; 

− milyen kapcsolat figyelhetı meg a borturizmus és a marketing 

között, a borturizmus milyen szerepet „játszik” a borvidékek 

életében; 

− a Dél-Dunántúl lakossága (mint a két borvidék közvetlen, elsıdleges 

környezete) milyen borfogyasztási és -vásárlási jellemzıkkel 

rendelkezik és ezek alapján milyen csoportokra osztható; 

− kik a Szekszárdi- és a Villányi borvidék turistái és milyen 

tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek a borfogyasztási, és 

borvásárlási szokásaik, továbbá lehet-e ıket csoportokba osztani; 

− a különbözı szervezetek szakemberei hogyan látják a hazai és azon 

belül is a két vizsgált borvidéken folyó bormarketing tevékenységet. 

Remélhetıleg e tudományos munka hasznos lesz a hazai szakemberek 

számára is, valamint a szekszárdi és a villányi borvidéki bortermelık, 

vendéglátással és turizmussal foglalkozók részére iránymutatóként szolgál. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A kutatási téma részletes megismerése céljából adatgyőjtést végeztem a 

marketingkutatás két nemzetközileg elismert adatgyőjtési módszerének – a 

szekunder és a primer kutatásnak – alkalmazásával. 

A szekunder jellegő kutatás (íróasztali vagy másodlagos) a mások által 

összegyőjtött és közzétett, eredetileg más kutatási célt szolgáló adatok 

megszerzése és új szempontok szerinti feldolgozása (Hajdu, 2005). A 

vizsgálandó témának jó kiindulási alapot biztosított ez a módszer, amelyet 

primer kutatásokkal egészítettem ki. 

A primer jellegő kutatás (terepi vagy elsıdleges) közvetlenül, elsıdleges 

vizsgálatokkal győjt információkat a piaci szereplık magatartásáról, 

véleményérıl (Hajdu–Lakner, 1999). A primer kutatással szerzett 

információk, adatok már nem voltak elavultak, hiányosak, a szükséges 

információkat közvetlenül a potenciális, valamint a releváns személyek 

megkérdezése révén győjtöttem össze. 

Általános szabály, hogy a két kutatási módszert többnyire együttesen 

alkalmazzák (Hajdu, 2005), és a szekunder kutatást a primer kutatás elıtt 

célszerő elvégezni (Jobber, 1998), mivel a szekunder kutatás során 

kialakulnak olyan fehér foltok, amelyeket szekunder információkkal nem 

vagy nem kellı mélységben lehet megismerni, ellenben megfelelı primer 

információk beszerzésével lehetséges, hogy az aktuális marketing kérdésre 

adekvát választ adnak (Hoffmann–Kozák–Veres, 2001). 
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4.1. A szekunder kutatás 
 

A szekunder vizsgálatok a nemzetközi és a hazai borászatra jellemzı 

adatok, valamint különféle hazai és külföldi szakirodalmak megismerésére 

és feldolgozására irányultak, kiemelt figyelmet fordítva a bortermelés, a 

borvásárlás, a borfogyasztás tendenciáinak, valamint a bormarketing 

tevékenység alakulásának vizsgálatára. Az elemzések elkészítéséhez 

szükséges adatok forrásait a nyomtatott és elektronikus adatbázisok adták. 

A szekunder adatok fontosabb nyomtatott információforrásait a 

különbözı szakkönyvek, szakfolyóiratok, statisztikai kiadványok, 

tanulmányok, konferencia-kiadványok, jogszabályok, ágazat-specifikus 

szabályozások, egyéb tájékoztató kiadványok, heti és napilapok jelentették. 

Az elektronikus vagy számítógépes adatforrások az Internet alapú és az 

off-line adatbázisok közül kerültek ki. 

 

4.2. A primer kutatás  
 

A primer adatok megszerzéséhez a kvalitatív (min ıségi) és a 

kvantitatív (mennyiségi) kutatás módszereit is alkalmaztam. 

A kvalitatív kutatás strukturálatlan, feltáró jellegő módszer, amely kis 

mintán alapul és a probléma természetének megértését szolgálja (Malhotra, 

2002). Ezzel a kutatással elsısorban a „Miért?”, „Hogyan?” kérdésekre 

adott válaszokkal sikerült jobban megismernem és megértenem a piaci 

szereplık tevékenységét és cselekedeteiknek indítékait. 

A kvantitatív kutatás általában nagyszámú megkérdezésen alapul, 

számszerősíti a különbözı kérdésekre („Mit?”, „Mennyit?”, „Hányszor?”, 

„Hol?”, „Mikor?”) adott válaszokat, amelyeket matematikai-statisztikai 

módszerekkel elemez. 
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A kvalitatív és a kvantitatív kutatás egymásra épülı kutatási módszerek, 

amelyek inkább kiegészítıi, semmint helyettesítıi egymásnak (Kiss, 2003). 

Mindkét kutatási módszernek vannak elınyei és hátrányai, de mivel 

együttes használatuk révén lehet leginkább eredményes egy vizsgálat, ezért 

megalapozottnak tőnt mindkét módszer alkalmazása a kutatásom során. 

 

4.2.1. A kvalitatív kutatás módszere 
 

A minıségi kutatás módszerei közül az egyéni mélyinterjút 

alkalmaztam. Az egyéni interjúk az arra a célra kiválasztott személyekkel 

való négyszemközti, megadott témakörben folytatott, lényegében kötetlen 

beszélgetésen alapulnak (Szabó, é.n.). Egyrészt interjúkat készítettem a 

borászattal és/vagy vendéglátással foglalkozó termelıkkel, illetve 

vendéglátókkal, ezáltal sikerült jobban megismernem a marketing 

tevékenységüket, a borturizmussal, a borfogyasztói és vásárlói szokásokkal 

kapcsolatos véleményüket. Másrészt a borágazatban tevékenykedı, 

bormarketing témában jártas szakembereket kérdeztem meg arról, hogy 

hogyan látják a hazai, valamint a Szekszárdi- és a Villányi borvidék 

marketing tevékenységének és turizmusának jelenlegi és jövıbeni helyzetét. 

 

4.2.1.1. A mintavétel jellemzıi 
 

Összesen 44 termelıi és szakértıi interjú t készítettem (2. táblázat) 

2006 május és október közötti idıszakban (1 interjú kivételével). A 

nagyszámú mélyinterjú készítésével lehetıvé vált a kutatási témámra való 

jobb rálátás (Gordon–Langmaid, 1997). 

A kutatás egyszeri, több témát átfogó volt, amely elsısorban a 

Szekszárdi- és a Villányi borvidékre irányult. A mélyinterjúk alanyai a 

Pannon Borrégió négy borvidékének (Pécsi-, Szekszárdi-, Tolnai- és a 
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Villányi borvidék) nevesebb borászai, vendéglátói és szakemberei voltak. A 

megkérdezettek 72,7 %-a (32 fı) a vizsgált két borvidékhez tartozott, 

emellett a Szekszárdi- és a Villányi borvidék pontosabb megismerése 

céljából más – a szomszédos – borvidékeken tevékenykedı termelıket és 

szakembereket is felkerestem, megkérdeztem. 

2. táblázat 

A mélyinterjú megkérdezettjeinek száma (fı) 

Mélyinterjú helye 
Mélyinterjú típusa Szekszárdi 

borvidék 
Villányi 
borvidék 

Tolnai 
borvidék 

Pécsi 
borvidék 

Egyéb 
Összesen 

Termelıi/vendéglátói 9 13 2 4 - 28 
Szakértıi 2 3 - 1 4 10 

Mindkett ı 4 1 1 - - 6 

Összesen 15 17 3 5 4 44 

 

A termelıi és/vagy vendéglátói mélyinterjúk során a borvidékek 

bortermelıinek, vendéglátóinak nem a teljes köre, hanem csak egy része 

került megkérdezésre. Az interjúalanyok kiválasztása a tudatos, azon belül 

is a koncentráció elve szerinti módszerrel történt. Ennek köszönhetıen a 

vizsgálatom azon személyekre irányult, akik megkülönböztetett 

jelentıséggel, külön súllyal bírnak az alapsokaságon belül a kutatási 

témámat illetıen. Elsısorban a borvidékek legsikeresebb, elismert, nagyobb 

területen gazdálkodó pincészetek képviselıi, bortermelıi, vendéglátói 

kerültek a mintába. 

A szakértıi mélyinterjúk  alkalmával a Pannon Borrégióban mőködı 

borutak jelenlegi és volt borút elnökeinek, menedzsereinek megkérdezése 

mellett a vizsgált két borvidék hegyközségeinek képviselıivel, a Szekszárdi 

Borvidék Kht. munkatársával is készítettem interjút. Országos szinten 

fontos volt megismerni a FVM AMC Kht. valamikori dél-dunántúli egység 

volt vezetıjének, a jelenlegi FVM AMC Kht. marketing tanácsadójának, a 
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Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kecskeméti- és a pécsi 

Szılészeti- és Borászati Kutatóintézetek (FVM SzBKI Kecskemét, FVM 

SzBKI Pécs) igazgatójának, illetve gazdasági igazgatójának véleményét a 

hazai, a szekszárdi és a villányi borvidéki bormarketing tevékenységrıl, a 

borturizmusról és a borvidékeket érintı jövıbeni fejlesztési lehetıségekrıl. 

 

4.2.1.2. Az adatgyőjtés 
 

Az adatgyőjtés telefonon történı elızetes egyeztetés(ek) után 

személyesen, személyenként elıre összeállított mélyinterjú vázlat 

segítségével név nélkül és önkéntes alapon, szóbeli megkérdezéssel történt.  

A vállalkozásokkal folytatott interjúk 50-90 percesek, a szakértıi 

megkérdezések 70-90 percesek voltak. Az interjúk alkalmával hangkazettára 

történt az elhangzott vélemények és gondolatok rögzítése a könnyebb 

feldolgozás és kiértékelés céljából.  

 

4.2.1.3. Az alkalmazott mélyinterjú vázlatok  
 

A négyszemközti interjúkészítést féligstrukturált interjúvázlat  

segítette, amely „vezérfonala” elıre megfogalmazott elsıdleges és 

másodlagos, nyitott kérdéseket tartalmazott (Lehota, 2001). A mélyinterjúk 

féligstrukturált jellege biztosította azt, hogy az interjúalanyokkal a 

témaköröket jobban, szabadabban, mélyebben részletezhettem. A termelıi 

és vendéglátói interjúvázlatok (1-2. melléklet) kiterjedtek a vállalkozások 

rövid bemutatására, részletesen foglalkoztak a pincészetek, 

vendéglátóhelyek marketing tevékenységével, vizsgálták a megkérdezettek 

borturizmussal, a fogyasztói és vásárlói igényekkel kapcsolatos ismeretét, 

jövıbeli elképzeléseit. A borút egyesületek szakembereinek interjúi 

témakörei (3. melléklet) elsısorban a borutak kialakulásával, a múltbeli és 
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jelenlegi nehézségekkel, a marketing tevékenységgel, a turizmussal és az 

országos bormarketing helyzetével kapcsolatosak. Az FVM AMC Kht. és a 

két SzBKI szakembereinek megkérdezései (4-5. melléklet) a hazai 

bormarketinget és borturizmust vizsgálták. 

 

4.2.2. A kvantitatív kutatás módszere 
 

A kutatási munkám legjelentısebb részét két fogyasztói megkérdezés 

jelentette. Elıször egy, a két vizsgált borvidékre – a Szekszárdi- és a 

Villányi borvidékre – látogató turistákat vizsgáló kutatásba kezdtem. Majd 

ezzel párhuzamosan egy regionális lakossági megkérdezést is lefolytattam a 

Dél-Dunántúl lakosainak körében. A két megkérdezés mintavételi terve 

(mintavételi egység, nagyság és eljárás) eltért, de az alkalmazott kérdıívek 

részben megegyeztek egymással. A „turistás megkérdezés” jól kiegészítette 

a „lakossági megkérdezést”, azaz a kérdıívek tudatosan egymásra 

épültek, kiegészítı, értékes információkat hordoztak, ezért ezeket ebben a 

részben, valamint az „Eredmények és értékelésük c. fejezetben” is 

párhuzamosan tárgyalom. 

A Dél-Dunántúl lakosai körében végzett felmérés során vizsgáltam 

Somogy, Tolna és Baranya megyékre jellemzı borfogyasztási és -vásárlási 

szokásokat, a borválasztást befolyásoló tényezıket, a régió fontosabb 

borainak és borvidékeinek lakossági ismeretét és megítélését, valamint a 

különbözı fogyasztói csoportok közös jellemzıit. 

A Villányi- és a Szekszárdi borvidék turistái körében végzett kutatással 

a két borvidékre látogató hazai és külföldi turisták turizmussal kapcsolatos 

jellemzıit ismertem meg, – milyen céllal és kivel érkeznek a borvidékekre, 

hány nap a tartózkodási idejük, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe – 

valamint borfogyasztói és vásárlási szokásaikat térképeztem fel. 
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4.2.2.1. A megkérdezések mintavételének jellemzıi 
 

A 2006 ıszén lebonyolított regionális fogyasztói szóbeli megkérdezés 

keretében 500 személy került kiválasztásra. Az alapsokaságból a mintába a 

Dél-Dunántúl településein (városokban és községekben) élı felnıtt, 18 év és 

a feletti magyar állampolgárok kerülhettek be. 

A megkérdezések 24 településen: Somogy, Tolna és Baranya megyék 

megyeszékhelyén, valamint megyénként véletlenszerően kiválasztott három 

városban és négy községben történtek. Az egyszerő véletlen mintavétel 

alkalmazása során a kiválasztott településeken az ún. „véletlen séta” 

(random walking) módszerrel minden harmadik házat kerestek fel a 

kérdezıbiztosok, ahol a megkérdezett személyt a „születésnapi kulcs” 

használatával választották ki, így a mintába az a személy került, akinek a 

születésnapja a megkérdezés dátumához legközelebb esett. 

A Dél-Dunántúl lakosainak mintavételekor a reprezentativitás 

elıfeltétele biztosított volt, azaz az alapsokaság minden egyes elemének 

egyenlı esélye volt bekerülni a mintába (Hoffman –Kozák–Veres, 2001). A 

felmérés során a minta nem és megye szerint jól tükrözte az alapsokaságot, 

azonban életkor szerint a 18-29 éves korosztály nagyobb, még ezzel 

párhuzamosan a 60 év és a feletti korosztály kisebb arányban került a 

mintába. Település típusok tekintetében a városban élı személyek kerültek 

kis mértékben túlsúlyba a községek lakóival szemben. A mintavételbıl 

szükségképpen adódó kisebbfajta aránytalanság életkor esetében – a 2001. 

évi népszámlálás adatai alapján – faktorsúlyozással korrigálva lett. Ennek 

során a mintasokaság (3. táblázat) összetétele nem, életkor, megye és 

régió vonatkozásában megegyezik az alapsokasággal, vagyis 

reprezentatívnak tekinthetı. 
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3. táblázat 

Az mintasokaság összetétele a Dél-Dunántúlon (n11=500) 

Életkor 

18-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 60-X év 
Összesen 

Nem 
Település  

típusa 
fı % fı % fı % fı % fı % fı % 

város 32 6,4 24 4,8 24 4,8 22 4,4 22 4,4 124 24,8 

község 29 5,8 22 4,4 22 4,4 19 3,8 19 3,8 111 22,2 Férfi 

Összesen 61 12,2 46 9,2 46 9,2 41 8,2 41 8,2 235 47,0 

város 30 6,0 24 4,8 25 5,0 25 5,0 35 7,0 139 27,8 

község 29 5,8 22 4,4 23 4,6 21 4,2 31 6,2 126 25,2 Nı 

Összesen 59 11,8 46 9,2 48 9,6 46 9,2 66 13,2 265 53,0 

város 62 12,4 48 9,6 49 9,8 47 9,4 57 11,4 263 52,6 

község 58 11,6 44 8,8 45 9,0 40 8,0 50 10,0 237 47,4 Összesen 

Összesen 120 24,0 92 18,4 94 18,8 87 17,4 107 21,4 500 100,0 

 

A turisták körében végzett felmérés 2005 szeptemberében kezdıdött 

és 2006 májusában fejezıdött be, amely idıszak alatt 337 fı töltött ki 

értékelhetı kérdıívet. 

A megkérdezés Villányban és Szekszárdon történt. A választásom azért 

esett e két településre, mert a borvidékek központi települései, és névadó 

városai, ahol a turisták koncentráltabban jelennek meg. Mindkét városban 

10-10 tudatosan, elbírálásos mintavétellel (saját megítélés alapján) 

kiválasztott vendéglátóhelyekre, illetve szervezetekhez az asztalokra, 

pultokra és szobákba kerültek kihelyezésre a kérdıívek. Villányban 2 

panzióban, 2 étteremben, 4 pincészetben, a villányi Bormúzeumban és a 

Villány-Siklósi Borút Egyesület irodájában, Szekszárdon pedig 2 hotelben, 

2 étteremben, 5 pincészetnél és a helyi Tourinform Irodánál lettek 

                                                   
11 ”n” jelöli az elemszámot, jelen esetben a megkérdezettek számát, a dolgozat további 
részében a válaszadók számát. 
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elhelyezve a kérdıívek. A mintába azok a személyek kerültek, akik a két 

településen a vizsgálati helyek valamelyikén tartózkodtak és kitöltötték a 

kérdıívet. 

 

4.2.2.2. Az adatgyőjtés 
 

Az adatgyőjtés kérdıívek segítségével név nélkül és önkéntes alapon 

történt. A lakossági felmérés lebonyolítása során az ún. „face to face 

interjúk”  (Scipione, 1994) módszere került alkalmazásra. Ennek során a 

kérdezıbiztos személyesen jelen volt a kérdıív kitöltésénél, ugyanakkor a 

megkérdezett maga is beírhatta a kérdıívbe az egyes válaszokat, ha 

igényelte ezt a lehetıséget. Ez esetben a kérdezı koordinátori, moderátori 

feladatokat látott el, segítve a kérdések értelmezését. 

A turistáknak szánt kérdıívek a megkérdezés helyén lettek elhelyezve 

az asztalokra, pultokra, szobákba, ahol a megkérdezettek írásban 

kitölthették. A kérdıívek begyőjtését a kihelyezések helyérıl háromhavonta 

postai úton, illetve személyesen végeztem. 

 

4.2.2.3. A kutatások során alkalmazott kérdıívek fontosabb jellemzıi 
 

A lakossági kérdıív a borfogyasztási és -vásárlási szokások, a 

borvidékek és borok ismerete, megítélése témakörökre épül. A turisták 

részére készített kérdıív a turizmus és a borfogyasztási és -vásárlási 

szokásokat vizsgálja. Mindkét kutatásnál a háttérváltozókkal kapcsolatos 

kérdések a kérdıívek végére kerültek. A lakossági kérdıív (6. melléklet) 

magyar, a turistáknak szánt kérdıívek (7-8. melléklet) magyar és német 

nyelven készültek. A kérdıívek véglegesítése elıtt 20-20 darab kérdıív 

elızetes próbakérdezésen vett részt, amely után a lakossági kérdıívben két 

módosítás történt, a turistáknak szánt kérdıívek nem kerültek módosításra. 
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Mindkét kutatásnál standardizált kérdıívek biztosították az egyöntető 

feldolgozást, számszerősíthetıséget, általános érvényő következtetések 

levonását (Ungváriné, 2003). A kérdıívek jellemzıen zárt kérdéseket 

tartalmaznak, ezzel is megkönnyítve a feldolgozást és az elemzést. A 

dichotom (két válaszlehetıség) és az alternatív (három vagy több) 

válaszlehetıségeket kínáló kérdések mellett minısítı, fontossági és Likert  

(egyetértı vagy összegzı) skálák is alkalmazásra kerültek (Kotler, 1998). A 

Likert-skála általában öt válaszkategóriát tartalmazó skála, amelyen a 

válaszadó jelöli, hogy a vizsgált állításokkal mennyire ért vagy nem ért 

egyet (Albaum, 1997). A nyitott kérdések a fogyasztott bormennyiségre, a 

válaszadók pontos életkorának és lakhelyének megismerésére irányultak, 

melyeket a feldolgozás alkalmával kategóriákba csoportosítottam. A 

lakossági kérdıívben emellett néhány borra, borvidékkel kapcsolatos 

asszociáció feltárására vonatkozott még néhány nyitott kérdés. 

A kérdıívek visszaérkezési arányát (kiküldött és visszaérkezett 

kérdıívek százalékban kifejezett viszonya) és az értékelhetıséget vizsgálva 

elmondható, hogy a lakossági megkérdezés esetén az 500 kérdıív 

értékelhetıség 100%-os volt. A turisták körében végzett kutatás során a 

kérdıívek visszaérkezési aránya igen jónak tekinthetı, mivel az 500 

darab kihelyezett kérdıív 68,2%-a, azaz 341 darab érkezett vissza, 

amelybıl 337 darab (67,4%) volt értékelhetı. A nagyarányú 

visszaérkezést a kérdıívek visszajuttatását számomra biztosító személyekkel 

való folyamatos kapcsolattartásnak és a turisták segítıkészségének, valamint 

a téma iránti érdeklıdésüknek tulajdonítom. 
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4.3. A szekunder és primer kutatások adatainak feldolgozása 
 

A szekunder adatok feldolgozását a Microsoft Excel 2003 (Excel) 

szoftverprogram alkalmazása segítette. A primer kutatás keretében végzett 

kvantitatív kutatások során visszaérkezett és ellenırzött kérdıívek adatainak 

rögzítése és feldolgozása az SPSS for Windows 9.0 (Statistical Package for 

Social Sciences) és az Excel szoftverprogramok használatával történt. 

Mindkét forrásból származó különbözı statisztikai adatok 

feldolgozásakor az egyszerő statisztikai mutatók kiszámítása mellett két- és 

többváltozós módszerek alkalmazására is szükségem volt. 

A megoszlási viszonyszámok alkalmazása a különbözı adatok 

összetételének elemzését, azaz a gyakorisági eloszlások jellemzését tette 

elsısorban lehetıvé. A területi összehasonlító viszonyszámok a megyék és 

borvidékek azonos jellegő adatainak összehasonlítását szolgálták (Molnár–

Barna, 2004), míg a dinamikus viszonyszámok által az egyes változók 

idıbeli alakulása vált jellemezhetıvé (Köves–Párniczky, 1975).  

A borfogyasztás mennyiségének meghatározásához egy új 

mutatószámot vezettem be: az éves borfogyasztás-mennyiség 

mutatószámát. A mutató által a borfogyasztókat vizsgálva szemléletesen 

lehet bemutatni, hogy adott idıszakban alkalmanként mekkora 

mennyiségben fogyasztanak bort a személyek. Ebben a formában a 

kutatásban a borfogyasztókra alkalmazott ”hatrészes fogyasztás gyakorisági 

skálájának” különbözı adatai külön-külön és egyetlen számban, értékben is 

összegezhetık, ezáltal a borfogyasztás mennyisége jól kifejezhetı. 



 63 

Az éves borfogyasztás-mennyiség mutatószámának kiszámítási 

sorrendje: 

1. Elıször vizsgálni kell a borfogyasztók fogyasztási gyakoriságának és 

az elfogyasztott bor mennyiségének százalékos megoszlását.  

2. Majd a százalékokat a megfelelı deciliter mennyiséggel szorozva az 

alkalmanként elfogyasztott bormennyiség kerül kiszámításra.  

3. Az éves borfogyasztás meghatározásához az alkalmanként 

elfogyasztott bormennyiséget különbözı szorzószámokkal kell 

szorozni.  

A szorzószámok számítása Szakály (1994) módszerét alapul véve, de 

azt módosítva történt. Számításkor rögzíteni kellett, hogy 1 év 365 napból 

és 52 hétbıl áll, valamint a fogyasztási alkalmak esetén osztályközepek 

figyelembe vételével kellett számolni, így adott borfogyasztási 

gyakoriságnál a kategóriáknak megfelelı napok számát a megfelelı 

osztályközökkel össze kell szorozni. Ezek figyelembe vételével a következı 

gyakorisági szorzószámok kerültek meghatározásra: 

− Naponta fogyasztók esetén: 365 nap 

− Heti 3-4 alkalommal fogyasztók esetén: 182 nap 

− Heti 1-2 alkalommal fogyasztók esetén: 78 nap 

− Havi 1-2 alkalommal fogyasztók esetén: 30 nap 

− Havi 1 alkalommal fogyasztók esetén: 12 nap 

− Ritkábban fogyasztók esetén: 5 nap. 

A kutatásom során a szekszárdi és a villányi borokkal kapcsolatos 

rövid attitőd vizsgálatot is folytattam, melyhez az 1967-ben kifejlesztett 

Fishbein-modell módosítása vált szükségessé. A Fishbein-modellt 

alkalmazva a megkérdezettek a vizsgált termékek (borok) iránti attitődje a 

termékek tulajdonságaival kapcsolatos meggyızıdéseikbıl és ezek 
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értékelésébıl tevıdött össze (Hofmeister-Tóth, 1996; Hajdu, 2005). A 

modell szerint a fogyasztó minden egyes terméktulajdonságról el tudja 

mondani véleményét, azaz egy skálán értékeli a tulajdonságot, és azt is, 

hogy az adott tulajdonság mennyire fontos számára (Bauer–Berács, 1996). 

A két értékelés szorzata eredményezi az adott tulajdonság attitőd 

mérıszámát. A vizsgált termék attitőd mérıszáma pedig az összes 

tulajdonság eredményének összegével határozható meg. Hajdu (2005) 

szerint a tulajdonságok fontosságát 1-3-ig terjedı skálán, még az értékelést 

1-5-ig tartó skálán értékelik a megkérdezettek. A kutatás során a borok 

tulajdonságának fontosságánál, valamint értékelésénél az egyöntetőség 

és a pontosabb attitőd mérıszám meghatározásához 1-5-ig terjedı 

skála került alkalmazásra, ahol 1 jelentette a legkevésbé fontos, illetve 

az elégtelen tulajdonságot, míg 5 jelentette a nagyon fontos, illetve a 

jeles tulajdonságot. 

 

A Fishbein-modell képlete (Hajdu, 2005 alapján módosítva): 

Ax=∑
=

∗
n

i

eiBi
1

 

Ahol: 

A: attitőd 

x: adott termék (szekszárdi-, villányi borok) 

n:  elemszám (válaszadók száma) 

i:  tulajdonság, termékjellemzı (pl: minıség, ár, csomagolás) 

ei:  az i-edik tulajdonság fontossága a fogyasztó szerint  

(1-5-ig skálán mérve) 

Bi:  az i-edik tulajdonság értékelése, meggyızıdés a fogyasztó 

által (1-5-ig skálán mérve) 
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A kereszttáblák készítésénél a viszonyszámok mellett átlagszámítást, 

szóródási, valamint függetlenség vizsgálatokat (Chi2-próba, szignifikancia 

vizsgálatok) végeztem 5%-os hibahatár (p=5%) mellett a különbözı 

változók egymáshoz való viszonyának feltárására.  

Amikor az összefüggésrıl bebizonyosodott, hogy statisztikailag 

szignifikáns (p≤5%), akkor általában érdekessé vált a kapcsolat erıssége. A 

kapcsolat erısségét eltérı mutatókkal mérjük attól függıen, hogy a változók 

milyen skálán mérhetık (Sajtos, 2007). Ennek kapcsán az összefüggés 

vizsgálatok során a kétváltozós sztochasztikus (valószínő érvényő) 

kapcsolatok mérési lehetıségei közül az asszociáció és a rangkorreláció 

módszerének használatával a különbözı minıségi ismérvek közötti 

kapcsolatok meglétének és szorosságának meghatározása történt a Cramer-

féle és a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók, valamint a Kendall-

féle együttható kiszámításával. A Cramer-féle együttható (C) két ismérv 

közötti kapcsolat intenzitásának mérését szolgálja. Az ismérvek 

rangsorszámainak eltérései alapján két rangsor között a Spearman-féle 

együtthatóval (ρ), több rangsor között a Kendall-féle (egyetértési) 

konkordancia-együtthatóval (W) jellemezhetı a kapcsolat. A Cramer-féle 

mérıszám értéke mindig 0 és 1 közé esik, de nem jelzi a változók közötti 

összefüggés irányát (Malhotra, 2002). A Spearman-féle mutató -1 és +1 

közötti értékeket vehet fel, és minél közelebb esik abszolút értékben 1-hez, 

annál szorosabb a két ismérv közötti kapcsolat, a mutató elıjele pedig a 

kapcsolat irányára utal (Nagy–Barna–Molnár, 2006). 
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A szorossági mérıszámok (C és ρ) értelmezésére a szakemberek által 

használt intervallumok a következık: 

− 0,00-0,40 között laza kapcsolat vagy kapcsolat hiánya, 

− 0,41-0,70 között közepes kapcsolat, 

− 0,71-0,90 között szoros kapcsolat, 

− 0,91-1,00 között igen szoros kapcsolat áll fent az ismérvek 

között (Nagy–Barna–Molnár, 2006). 

A W értéke 0 és 1 közé esik, és minél nagyobb az érték, annál nagyobb az 

összhang a megkérdezettek között; 0,6 felett már viszonylag egybehangzó a 

válaszadók döntése (Szőcs, 2002). 

Az adatfeldolgozás többváltozós módszerei közül a faktor- és 

klaszteranalízist alkalmaztam. A faktoranalízissel a különbözı rejtett 

változók megragadásával vált megmagyarázhatóvá a jelenség nagy része, 

még klaszteranalízisnél a megkérdezettek olyan homogén csoportokba 

kerültek, amelyek a klaszter többi csoportjaitól viszonylag jobban eltértek 

(Falus–Ollé, 2000). A csoportképzés során a marketingben többnyire 

fogyasztók csoportjait határozzák meg (Wind, 1978), kutatásomban 

borfogyasztók és borturisták szegmentálására vállalkoztam. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

Ebben a fejezetben a kutatásaim legfontosabb eredményeit mutatom be. 

Elıször a termelıi és a szakértıi mélyinterjúk eredményeit részletezem, 

amelyek a pincészetek marketing tevékenységével kapcsolatosak, ezeket a 

szőkebb marketing-mix (4P) elemein keresztül prezentálom, majd röviden 

ismertetem a borvidéken tevékenykedı fontosabb civil szervezetek 

bormarketinggel kapcsolatos tevékenységét is. A turizmussal és a turistákkal 

kapcsolatos eredményeket a mélyinterjúk és a turistás megkérdezések 

eredményei alapján állítottam össze, ezt követıen a lakosság borfogyasztási 

és -vásárlási szokásait is elemzem, melyeket a mélyinterjúk és korábbi 

kutatások anyagaival is összevetek. 

 

5.1. Bormarketing a Szekszárdi- és a Villányi borvidéken 
 

A világ és a magyar borpiac is teljesen átalakult a készítési, a 

fogyasztási és a vásárlási szokások terén is. Megváltozott a technológia, az 

ízlés, a divat, az értékesítés és beléptek új termıhelyek. El kell fogadni, 

hogy a kiváló termıhelyi adottságok egyedül nem elegendıek a piacképes 

termék kialakításához. Ehhez jól kidolgozott stratégia kell, amelyre a 

pincészetek alapozhatják marketingtevékenységüket. Fontos az intuíció, az 

elszántság és összefogás ahhoz, hogy a borpiacon a pincészetek, borvidékek, 

borrégiók elérni kívánt céljai megvalósuljanak. 

A borvidékek termelıi az országos bormarketinget nem találták 

megfelelıen hatékonynak és remélik, hogy a Magyar Bormarketing Kht. 

2005 tavaszi megalakulásával történhet valami elıremozdulás a hazai borok 

exportját, valamint az ország borral kapcsolatos külföldi megítélését 

tekintve. A termelık úgy gondolják, hogy egy magyar bormarketing 
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program segítségével vissza kell állítani a magyar borok jó hírnevét 

külföldön. 

A borvidéki marketinggel kapcsolatban elmondható, hogy a legtöbb 

gazda a borút egyesületek feladatának tartja a borúti marketinget. Ezektıl a 

szervezetektıl várnának ötleteket a termelık a borúti, a borvidék borait 

népszerősítı, minél több turistát vonzó programok kidolgozására és 

megvalósításának segítésére. A borvidéki marketing elsısorban Villányban 

mőködik jobban, de néha itt is gondot okoz az információáramlás, valamint 

a tıkehiány. 

Szinte mindkét borvidéken a legtöbb tehetıs termelı megpróbál a saját 

útján járni, saját marketinget folytatni. A marketing jelentıségét a 

borászatban mára már egyik megkérdezett sem vitatta. Az összes válaszadó 

elmondta, hogy néha vannak pályázatok, amik segítik boraik 

népszerősítését, azonban ezt csak borvidéki szinten tudják igénybe venni, 

azaz közösen pályázva. Viszont összefogás hiányában a legtöbb pince nem 

jut ilyen pályázati pénzekhez, ezért mindenki saját költségvetésébıl fedezi 

termékeinek borbemutatókon, kiállításokon való részvételi díját, és 

költségeit. Elıfordul, hogy egy-egy külföldi kiállítás 1 millió forintot is 

meghaladó kiadást jelent a pincészet számára, ezzel magyarázható, hogy ezt 

elsısorban a nagyobb pincészetek, vállalatok engedhetik meg maguknak. De 

ezek a vállalkozások is körültekintıen járnak el, amikor döntetek egy-egy 

külföldi „szereplésrıl”, ezért legtöbbször a számukra leghatékonyabbnak 

ítélt kiállításra mennek el. 

Már a korábbi – 2003. évi – kutatásaim során is kiderült, hogy a 

Szekszárdi borvidéken a pincészetek többségének nincsen stratégiája, a 

legtöbbnek marketingstratégiája sincs, a vállalkozások 60%-ában van olyan 

személy, aki a marketing területtel foglalkozik, de ennek ellenére a 

vállalkozások 80%-a igénybe vesz külsı marketingsegítséget is a feladatok 
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elvégzésére. Ezek a feladatok általában csomagolással, reklámozással 

kapcsolatosak, azaz a borcímke, és a pincészetet népszerősítı 

reklámanyagok tervének elkészítésére irányulnak (Molnár, 2004). 

A helyzet négy év elteltével valamelyest javult. A pincészetek 

marketing tevékenységének színvonala emelkedik. Volt olyan termelı, 

aki úgy vélte, hogy a marketinget egy személyben más egyéb teendıi 

mellett nem tudja végezni, ezért külsı marketinges csapatot szerzıdtetett. 

Volt olyan termelı, aki felismerte és megértette, hogy a különbözı 

kiállításokon a részvétel milyen lehetıségekkel és elınyökkel jár a pincészet 

számára, és azóta arra törekszik, hogy minden jelentısebb kiállításon részt 

vegyen. Voltak, akik a hiper-, szupermarketek polcain – a vevık igényeinek 

megfelelıen – megjelentek termékeikkel. Számos pincészet elkészíttette 

saját honlapját. Mindezt azért végezték, hogy elsısorban értékesítésüket 

növeljék a piac befolyásolása által, és még szélesebb körben ismertebbé 

váljanak a borpiacon. 

 

5.1.1. A pincészetek, termelık termékpolitikája 
 

A magyarországi borászatokat kettısség jellemzi, amely a Szekszárdi- 

és a Villányi borvidéken is megmutatkozik. Egyrészrıl vannak tıkeerıs 

borászati vállalatok, nagypincészetek. A Szekszárdi borvidéken ilyen 

szintő vállalkozás az Aliscavin Rt., a Liszt Pincészet, az Aranyfürt 

Szövetkezet és a Szent-Gaál Pincészet, a Villányi borvidéken a Csányi 

Pincészet és a Vylyan említhetı, amelyek a minıségi termelés irányába 

haladnak, emellett a marketingre kellı pénzt és hangsúlyt tudnak helyezni. 

Mellettük sorakoznak fel a komoly hagyományokkal, nagyobb 

birtoktesttel rendelkezı magántermelık, családi gazdaságok. Ezek a 

„csúcsborászok” a borászatból kívánják megélhetésüket fedezni. Ilyen 
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tradicionális szekszárdi családi pincészet pl. a Dúzsi-, Heimann-, a 

Mészáros-, a Sárosdi-, a Takler-, a Vesztergombi- és a Vida pince a 

villányiak közül legismertebb a Bock-, Gere-, Polgár-, Tiffán pincészet. 

A kutatásaim során Villányban három érdekes „színfoltot” fedeztem 

fel. Az egyik a Malatinszky Kúria, amely csak prémium kategóriás borokat 

készít az elit fogyasztók részére, más filozófiát képvisel, más úton halad, 

mint a többi családi borászat. A másik a „Villány Szársomlyó” 

Mezıgazdasági Kft., amely az egyetlen nagyobb termelı a borvidéken, 

amelynek kínálatában az édes vörösbor is szerepel, ezzel kiváltva a 

nevesebb termelık nemtetszését. A mélyinterjúk során a termelık azt a 

nézetet vallották, hogy Villányban „édes vörösbor nem terem”. Ezzel 

szemben a kft. a fogyasztók igényeit szem elıtt tartva készít és értékesít 

édes vörösborokat is. A kft. birtokában van a Batthyány pince, amely 

páratlan szépségével és akusztikájával az évenként megrendezésre kerülı 

Nemzetközi Bordalfesztivál színtere. A harmadik színfolt a nemrégiben 

elkészült új Wunderlich Pincészet, amelyet bátran nevezhetek az ország elsı 

hatalmas borászati és vendéglátó komplexumának. A minıségi 

bortermelésen túl a borvidék turizmusának fellendítése céljából jött létre 

külsı tıke bevonásával. A korszerő feldolgozó és pincészet mellett 

bortrezor és a legtöbb igényt kielégítı szálloda, étterem is mőködik. 

Mindkét borvidéken a nagy és a közepes méretőnek mondható 

pincészetek mellett számos olyan termelı van, aki a borászatot csak 

másodlagos jövedelemforrásnak tekinti. Ezek a „gazdák” saját fogyasztásuk 

kielégítésén túl eladásra is termelnek. Boraik minısége igen változatos, 

nagy hányaduk a bort nem palackozza, emellett sokan csak hobbi szinten 

foglalkoznak termeléssel és kizárólag saját, és a család fogyasztását fedezik 

a bortermeléssel. Ezek a termelık nem képezték a kutatásom részét, így a 

disszertáció további fejezeteiben sem kerülnek megemlítésre. A Szekszárdi- 
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és a Villányi borvidéken az elismert nagyobb vagy közepes pincészetek 

segíthetik leginkább a borvidék arculatát kialakítani. 

Ezeknél a pincészeteknél a termékmarketing legfontosabb részét a 

bormegnevezés jelenti. Ennek három elemét különböztetik meg a 

szakemberek: származáshely-megnevezést vagy a földrajzi eredetet, a fajtát 

és a márkát. A származáshely-megnevezésnek van egy hierarchiája, 

amelynek alapját a borvidék jelenti, erre épül a körzet (ez csak a Villányi 

borvidék esetében lehetséges, mert ott két körzet van), ezt követi a település, 

majd a dőlı megnevezés. 

A borok származáshely-megnevezésénél legtöbbször a borvidék vagy a 

település neve szerepel: Villányi Merlot, Szekszárdi Kadarka. Napjainkban 

egyre több pincészet gondolja úgy, hogy az értékes dőlık adta boroknál 

célszerő a dőlımegnevezést hangsúlyozni a borvidékkel, településsel 

szemben. Így például Szekszárdon a Bakta, a Baranya-völgy, a Remete, a 

Szent-Gaál, az Iván-völgy, a Leányvár, a Porkoláb-völgy, a Görögszó dőlıt 

vagy Villányban a Jammertal, a Kopár, a Sterntal, a Fekete-hegy, az Ördög-

árok dőlık kerülhetnek feltüntetésre. Ehhez a gazdák szerint szükséges, 

hogy a piac tudjon minıségbeli különbséget tenni a dőlık között, tudja 

értékelni a dőlıket. Véleményem szerint a borkultúrában jártasabb 

fogyasztói rétegnek jelent igazán értéket a dőlımegnevezés mögötti 

„bortartalom”, ellentétben a fogyasztók többségével, akiknek ez 

kommunikáció és minıség szempontjából nem fontos. Ez egy megfelelı 

marketingkommunikációval ellensúlyozható lehet hosszú távon. 

Néhány termelı a családi névvel fémjelzett boraival is megjelenik a 

piacon, ezáltal mintegy személyesen garantálja termékei minıségét a 

fogyasztóknak pl. Vida Cuvée (Vida Pince), Bock cuvée (Bock Pince). Az 

utóbbi idıben divatos lett a keresztnévvel ellátott borok forgalomba hozatala 

pl. Csaba cuvée (Vesztergombi Pince). 
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Azonban egyre több pincészet kínálja termékét fantázianéven vagy 

valamilyen szimbolikus jelentéstartalommal bíró elnevezéssel, ezzel egy 

misztikumba burkolva a bort. A termelık szerint a külföldi piacokon 

fantázianévvel ellátott borokat sokkal egyszerőbb értékesíteni. Ilyen például 

a szekszárdi borok közül a Vicarius (Remete Bor Kft.), a Q Cuvée, a 

Passionata (Szent Gaál Pincészet), a Primarius (Takler Pince). A villányi 

boroknál az Ermitázs, a Royal (Bock Pince), a Prestige (Csányi Pincészet), a 

Kabfran (Malatinszky Kúria Szılıbirtok) vagy a Duennium (Vylyan 

Pincészet) említhetık meg példaként. A fogyasztóban elegáns benyomást 

keltenek a kastélynevekkel, régi történelmi személyiségek neveivel ellátott 

borok, amelyek szintén a fantázianevek csoportjába tartoznak pl. Chateau 

Kajmád, Gróf Zichy (Liszt Pincészet), Montenouvo (Vylyan). 

A két borvidék szılıfajtái között a hagyományos, régóta ismert fajták  

(pl. kadarka, portugieser/kékoportó) és a prémium fajták  (pl. chardonnay, 

cabernet sauvignon, merlot) – amelyekbıl készült borok újabban nagy 

sikereket érnek el – megtalálhatók, mellettük a nemzetközi fajtákból  

(pl. olaszrizling, kékfrankos) készült borok is szélesítik a borkínálatot. A 

borvidékeken mindegyik fajtából készítenek fajtaborokat és cuvée-ket 

egyaránt.  

A borokkal kapcsolatos termékfejlesztésekben a villányi bortermelık 

kísérletezı kedve nagyobb, a termékfejlesztések folyamatosak, ennek egyik 

érdekes példája Malatinszky Csaba által készített élet bora. A bor az elsı Π-

bor12 volt a világon, amely a szabadalmaztatott PI-technológia 

alkalmazásával készült. A Szekszárdi borvidéken a kevés termékfejlesztés 

                                                   
12 2004-ben bemutatott Cabernet Sauvignon 2002-es évjáratú bor volt, amely dr. Fülöp 
László által szabadalmaztatott PI-technológiával készült. A technológia lényege, hogy a bor 
készítése során környezetbarát növényvédelemmel termelt szılıt használnak fel, az 
elkészült borra jellemzı, hogy az emberi szervezetbıl más borokhoz képest sokkal 
hosszabb idı alatt ürül ki. 
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közül jó példaként Fritz József Kadarka fehér bora említhetı, amely bort 

jelenleg már más pincészetek is készítenek. A kadarkából, mint kékszılıbıl 

elıállított fehérbor nem teljesen új termék (már régen is készítették), egy 

elfeledett termék, amelyet már több éve a piaccal próbálnak megismertetni 

az egyes szekszárdi pincészetek. Véleményem szerint nem megfelelıen 

megválasztott és hangsúlyos marketing hiányában az elmúlt évek nem 

hozták meg a termelık számára a várt eredményeket. 

Mindkét borvidéken, de nem minden termelınél találkozhatunk a 

barrique hordóban érlelt borokkal. Érdekes, hogy ez a fajta borkészítés 

nemcsak a fogyasztókat, hanem a borászszakmát is megosztja, mint ahogy 

ez kiderült a mélyinterjúkból. A nézeteltérést a technológiát alkalmazó és 

nem alkalmazó termelık, és a barrique borokat kedvelı és nem kedvelı 

fogyasztók esetében az íz jelentette leginkább, illetve a fogyasztói szokások 

változása. 

A borászatokban az egyre gyorsuló mőszaki fejlıdés a jellemzı. A 

nemzetközi ízlésvilág változása kikényszerített egy technológiai váltást is a 

borok készítésében az oxidatív technológiát. Az egyes különlegességek 

elkészítésétıl eltekintve a hagyományosat nagy részben felváltotta a 

költségesebb, eszközigényesebb reduktív technológia. 

A borok készítésekor a régi mennyiségi szemléletet a minıségi 

szemlélet váltotta fel, azaz nem az a fontos a termelık számára, hogy minél 

nagyobb mennyiségen állítsanak elı bort, hanem az, hogy minél jobb 

minıségben tegyék ezt. A pincészetek számára a hosszú távú piacon való 

maradás egyik kulcsa a jó, kiváló minıségő termék, ezért is alkalmaznak 

terméskorlátozást a szılıkben. A Villányi borvidéken már mőködik egy 

szılıre adaptált agrometeorológiai rendszer. A rendszer a szılıtermelık 

munkáját az elırejelzésekkel segíti, az idıben elvégzett védekezéseknek 
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köszönhetıen a borok minıségére is kedvezı hatással van. Ilyen 

agrometeorológiai állomást a Szekszárdi borvidéken nemrég indítottak el.  

A borvidékek borászai törekednek a minıségi borok elıállítására, mert 

úgy vélik, hogy a telített borpiacon ezek jelenthetnek kitörési pontot 

nemcsak hazánkban, hanem az Európai Unió többi piacán is. A bortermelık 

szerint a minıségi borok iránt növekszik a hazai kereslet, a külföldi borok 

iránti kereslet kis mértékben nı. A külföldiek elsısorban a különleges 

száraz borokat kedvelik. A nyugati ízléssel szemben a hazai fogyasztók az 

édes, félédes borokat részesítik elınyben. Annak ellenére, hogy hazánkban 

fehérborszılı terem nagyobb részben, mégis a Szekszárdi- és a Villányi 

borvidéken a vörösborok a keresettebbek. Ez azzal magyarázható, hogy 

ezeken a vidékeken vörösborszılıt termesztenek elsısorban. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással beáramlottak az olcsó külföldi 

és elsısorban tengerentúli borok a hazai piacra. A hazai termelık a 

legnagyobb gondot abban látják, hogy nem tudnak versenyezni a külföldi 

borok áraival, mivel azok fogyasztói ára legtöbbször megegyezik a hazai 

borok önköltségi árával. A gazdák bíznak abban, hogy a fogyasztók, ha ki is 

próbálják a külföldi borokat, akkor is megmaradnak a már jól ismert magyar 

borok fogyasztásánál. 

A minıségi bortermelés és az eredetvédelem hangsúlyozására a villányi 

gazdák közösen kezdeményezték a villányi borok eredetvédelmi 

szabályozását, melynek köszönhetıen 2005-ben egy FVM rendelet határozta 

meg a villányi védett eredető borok kategóriáját. Ennek értelmében a 

szabályzatban leírt kritériumrendszernek megfelelı borok használhatják a 

„DHC Villány”  (Districtus Hungaricus Controllatus Villány=Magyar 

Ellenırzött Körzetek Villány) megjelölést (1. kép). Ez a jelölés semmilyen 

plusz védelemben nem részesíti a borokat, viszont a marketingben nagy 

jelentısége van, mivel e borokat megkülönbözteti a többi bortól. A jövıben 
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azok a borok, amelyek ezt viselik, nagyobb presztízsre tehetnek szert a 

piacokon. A gazdák szerint a vásárlók számára ez a megjelölés garanciát 

jelent az állandó és kiváló minıségre. A szabályzat értelmében a borok 

címkéjének alsó sarkába a magyar kikerics (2. kép) növényrıl készült 

grafikát kell elhelyezni, amely a borok megkülönböztetését szolgálja a többi 

védett és védelmet nem élvezı bortól egyaránt. Az eredetvédett borokat 

csak palackozva engedélyezett forgalomba hozni, ez alól csak a borvidéken 

a borospincékben felszolgált borok képeznek kivételt. 

 

 

 
 
 
 
 

1. kép: Districtus Hungaricus  2. kép: Magyar kikerics 
 Controllatus Villány  

 

5.1.2. A pincészetek árpolitikája 
 

Az ár az áru ellenértéke – elsısorban közgazdasági értelemben. Azonban 

az ár ma már nemcsak közgazdasági tartalommal bír, hanem 

marketingértéke is van. Elsısorban elhelyezi a terméket a piacon, annak 

valamelyik szegmensében. Az árnak egy másik fontos tulajdonsága a 

tartalma. Nevezetesen az árral szemben adott szolgáltatások, amely alapján 

a vásárló az ár-érték arányát megállapítja. Az ár harmadik tulajdonsága, 

hogy (viszonylag) állandó legyen. Ha mindig változik, akkor a fogyasztó 

nem tudja, hogy hova tartozik a bor, a minıségbe vetett hite veszik el 

(Berkowitz, 2003). 
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A villányi és a szekszárdi borok között sok hasonló minıségő bort lehet 

találni, azonban ezek ára eltér egymástól. A villányi borok ára  

– bármelyik kategóriát is nézem – magasabb a szekszárdi borokénál. 

Véleményem szerint az árbeli különbség elsısorban a borvidékek 

hírnevének tulajdonítható. Azon túl, hogy a bor a Villányi borvidéken 

készült a termelı, pincészet neve is kihat az árak alakulására, azaz a 

márkanév jelentıs értéket képvisel a marketingben. Emellett a minıségi és a 

védett eredető borokkal nagyobb árbevételre is szert tudnak tenni a termelık 

Villányban. 

Az árak kialakítását a borvidékek pincészetei önállóan a piac és saját 

céljaik figyelembe vételével határozzák meg. Mindkét borvidék borászatai 

az áraikat több szempontból is differenciálják. Az egyik differenciáló 

tényezı a minıség. A pincészetek az olcsó kategóriájú boraikat alacsony 

áron értékesítik, a minıségi boraikat az olcsó borok árához képest kétszeres 

vagy háromszoros áron adják el, még a prémium kategóriás borok a 

minıségi borok árához viszonyítva kétszeres vagy akár ötszörös áron is 

piacra kerülhetnek. A termelık más-más áron kínálják boraikat a 

fogyasztóknak, a nagykereskedıknek és a külföldi partnereiknek is. 

A borvidékeken a napi fogyasztásra leginkább alkalmas borokhoz 1000 

forint alatti áron hozzá lehet jutni, azonban egyre több olyan bor kerül a 

pincékbe, üzletek polcaira amelyek árai magasabbak, azonban még számos 

esetben az árak és a termékek értéke nincsen összhangban egymással. 

Általánosságban a mélyinterjúk alanyainak egybehangzó véleménye, 

hogy a hazai borok ára még mindig nyomott elsısorban a külföldi piacokon 

(kivételt képeznek általában a prémium kategóriás borok). Külföldi 

értékesítéskor fontos lenne magasabb áron eladni a terméket, mert hiába a jó 

minıség, ha az ár alacsony, ezáltal elriasztva a külföldi fogyasztót a 

vásárlástól. Az interjúk árral kapcsolatos eredményeit szakirodalmi források 
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is alátámasztják. Balogh (2006) kutatása szerint a nemzetközi közvélemény 

a magyar borok terén nem egységes, Nyugat-Európában a borok megítélése 

bizonytalan, amelyet a jó minıségő, de alacsony árú borok okoznak. A 

magyar borok elmúlt évekbeli versenysikerei és az alacsony árak a külföldi 

vásárlókat zavarba hozzák. A vásárlók egy része felismeri ugyan a nagy 

lehetıséget, a másik részük viszont idegenkedik az értékaránytalanságtól. 

Összességében elmondható, hogy a termelık termékeik árát az 

önköltségi árra alapozzák, amelyre egy bizonyos hasznot számítanak, így 

megkapják a borok alapárát vagy a pinceárat. Amennyiben a pincészet 

rendelkezik saját üzlettel, szaküzlettel, akkor az ott értékesített borait az 

alapárnál magasabb áron tudja kínálni a vevıknek. Az alapár mellett 

különbözı kedvezményeket adnak a borkereskedıiknek és a kiemelt 

vevıiknek (VIP lista). A külföldi árképzésük is eltérı képet mutat, általában 

ugyanazt a bort a hazai borok áránál magasabb áron exportálják. 

A pincészetek egy része a hiper-, szupermarketek polcaira is eljuttatja 

termékét, azonban ezzel az üzlettípussal szemben a termelı gyenge vagy 

nulla alkupozícióval rendelkezik. (Sok esetben nem a termelı alkuszik a 

multinacionális áruházakkal, hanem a borkereskedıje.) Hajtun (2000) 

véleménye is ezzel megegyezı. Szerinte a belpiacon a borból nagy a 

túlkínálat, és ezt a helyzetet jól használják ki a multinacionális 

áruházláncok. A bortermelı nem tudja a megfelelı árat elérni az 

áruházláncokkal folytatott tárgyalásokon. A termelı szinte semmit sem tehet 

kiszolgáltatottsága ellen, mert örül, ha eladhatja termékét. Az 

áruházláncokat egyértelmően csak az alacsony ár érdekli. 
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5.1.3. A pincészetek disztribúciós politikája 
 

A borpiacon sokféle elosztási csatorna létezik, amelyeken keresztül a 

pincészetek boraikat értékesíteni kívánják. 

Az egyik ilyen a hiper-, szupermarketekben történı értékesítés, amely 

során a multinacionális cégek speciális elvárásokat támasztanak a 

beszállítókkal szemben. A bor esetében a termelık árjegyzéki árának 39-

54%-át kérik el különbözı jogcímeken. Ugyanakkor a fogyasztói árat csak 

az úgynevezett alapárrés (15-24%) és az esetenkénti akciós árrés 

befolyásolja. A többi elvonás pl. a marketing hozzájárulás 6-12%, 

hálózatfejlesztés 2-3% nincs hatással a fogyasztói árakra. Nagyon súlyos 

terhet jelent a beszállítóknak a „belistázási díj és a polcpénz” is. Az 

elvárások ellenére a láncokba való bekerülés elınye a termelık szerint az, 

hogy így szélesebb körben elérhetık a termékeik, könnyebb hozzájuk jutni. 

A fogyasztónak ezek az üzletek széles, sokszor az egész ország borvidékeit 

bemutató borkínálatot nyújtanak. 

A borvidékek a boraikat elsısorban a borkereskedıkön keresztül 

juttatják be az üzletekbe. Voltak olyan termelık, aki négy évvel ezelıtt 

büszkék voltak arra, hogy borukat egyetlen multinacionális áruházlánc sem 

forgalmazza. Mára ık is felismerték, hogy fontos, ha nem is a teljes 

kínálatukkal, de legalább egy-két borukkal megjelenni az áruházak polcain, 

mert a vevık ott is keresik ıket. Ezt legtöbbször azoknál a vevıknél 

tapasztalták, akik a borvidékekre turistaként érkeztek. 

Mindkét borvidék jelentısebb termelıinek borait megtalálhatjuk az 

ország legtöbb borszaküzletében. Ezekben az üzletekben a termékekhez 

magas áron lehet hozzájutni. Ez az elosztási forma korábban nem volt 

jellemzı, mára már a legtöbb nagyobb városban megtalálhatók az üzletek. 

Az üzletekbe a kiváló minıségő szekszárdi, villányi és más hazai 
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borvidékek borai kerülnek bemutatásra, a bor kiválasztását szakmailag jól 

képzett eladószemélyzet segíti és általában az üzletekben nem, vagy csak kis 

részaránnyal találkozhatunk külföldi borokkal. A borszaküzletek különféle 

kóstolók, termékbemutatók, ajánlások és tanácsok által segíthetik a vásárlók 

döntését. A legtöbb szaküzletben már on-line úton is lehet bort rendelni. 

A Szekszárdi- és a Villányi borvidéken néhány pincészet saját 

borszaküzlettel is rendelkezik, amelyen keresztül borát értékesíteni tudja. 

Ezekben az üzletekben saját pincészetének, borainak bemutatásán túl a 

borvidék más termelıinek bora is megtalálható. Van olyan borszaküzlet, 

ahol csak az adott pincészet teljes választékát kínálják. A „Villányi 

Szársomlyó” Mezıgazdasági Kft. Több borszaküzletet üzemeltet 

országosan, így értékesíti borai jelentıs hányadát. 

A borászatoknak az egyik legfontosabb elosztási csatornát a HORECA  

rendszer biztosítja. A hotelek, az éttermek borkínálata, valamint a catering 

vendéglátó szolgáltatás speciális borkínálatai a borok presztízsnöveléséhez 

járulnak hozzá. Ezekre a helyekre is elsısorban a borkereskedıkön keresztül 

jut el a bor. Ez az elosztási csatorna a borászoknak minıséget, értéket jelent. 

A szállodák, hotelek és egyéb vendéglátóhelyek a borkínálatukat egyre 

igényesebben állítják össze, ennek köszönhetıen a jelentısebb borászatok 

boraival az éttermek és szállodák étel-ital kínálatában is találkozhatunk. 

Mindkét borvidék borászai számos étteremben, szállodában és egyéb 

vendéglátó helyeken rendezett borkóstolókon vesznek részt egész évben, 

ahol bemutatják boraikat, pincészetüket, ápolják közönségkapcsolataikat és 

ezáltal építik a pincészetük imázsát is. Ezek a borbemutatók kiválóan 

alkalmasak arra, hogy a hazai borokat színvonalas környezetben bemutassák 

mind a belföldi, mind a külföldi vendégeknek. 

Számos villányi és szekszárdi termelı borát meg lehet vásárolni az 

Internet virtuális üzleteibıl az on-line értékesítés során. De emellett az 
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ügynökök által történı értékesítési formával is találkozunk mindkét 

borvidéken, amely által bizonyos termelık boraihoz általában kedvezı áron 

lehet hozzájutni. E két értékesítési csatorna elsısorban a kényelmes 

vásárlást teszi lehetıvé azáltal, hogy a „bort házhoz hozza”, a vevınek nem 

kell az üzletbe vagy a pincészethez mennie vásárláskor. Ezeknek az 

értékesítési formáknak a részesedése ugyan kicsi a többi csatornához képest, 

de a jövıben egy lassú növekedés prognosztizálható a gazdák szerint. 

A borvidékek termelıinek borexportjára jellemzı, hogy döntıen nem az 

egyedi, termıhelyre jellemzı, stabil, megbízható minıséget képviselı 

különlegességeket viszik a piacra a termelık borkereskedıik segítségével, 

hanem a közepes árkategóriás termékeket. Az exportált termékek a fent 

tárgyalt értékesítési csatornákon keresztül jutnak el a külföldi fogyasztókig. 

A minıség kérdése különösen elıtérbe kerül az exportpiacon. A 

nagytermelık gyakran a gyengébb minıségő boraikat viszik külföldre, arra 

hivatkozva, hogy erre van igény, illetve olyan keveset hajlandó fizetni a 

külföldi vevı, hogy ennyiért csak kevésbé jó minıséget képesek szállítani. 

A családi borászatok ezzel szemben nem hajlandóak engedni a 

minıségbıl, és meg is követelik az árat a kiváló boraikért az exportpiacon 

is, mégis gond nélkül értékesítik a tervezett mennyiséget, sıt, inkább az 

jelent problémát, hogy nem tudnak eleget szállítani a külpiaci igények 

fedezésére. A minıségi bor a legigényesebb európai piacokon is 

értékesíthetı. 

A pincészetek legfontosabb exportpiacai az EU-államai közül 

Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Németország, de szállítanak még 

Angliába, a Skandináv államokba, Japánba és Kína területére is. 

A nemzetközi szakértık Európában a legperspektivikusabb borpiacnak 

Lengyelországot és Oroszországot ítélik (Bodnár, 2001). 
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A disztribúcióban igen jelentıs, és mindkét borvidéken egyre fejlıdı 

értékesítési formát – közvetlen értékesítést – jelent a borturizmus . 

 

5.1.3.1. A borturizmus, mint értékesítési lehetıség 
 

„Az utazási szokások változása, a turizmus, az életminıség fejlıdése 

Európa nyugati részén elvezetett a borturizmus kialakulásához” (Laposa–

Dékány, 1999). A borturizmusban a látogató turista a borúton közvetlenül 

megismerkedhet a szılıtermesztés és feldolgozás munkafolyamataival, a 

boron keresztül betekintést nyerhet a borvidék, az emberek hétköznapi 

életébe, a borvidék kultúrájába, hagyományaiba. A vendégfogadó pedig a 

bemutatkozáson túl a táj borai mellett egyéb termékeit, szolgáltatásait is 

helyben értékesítheti (Sarkadi–Szabó–Urbán, 2000). A borút a termelık és 

a fogyasztók, illetve a piac közvetlen kapcsolatát jelenti (Bodnár, 2003). 

A borturizmust a marketing, és azon belül az értékesítés szerves részének 

tekintem (9. ábra). A termelı, pincészet borát a nagykereskedık és a 

kiskereskedık által közvetett módon juttathatja el a végsı fogyasztókig.  

 

 

9. ábra: A borturizmus helye az értékesítésben 
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A közvetett értékesítésen túl a bort lehet értékesíteni közvetlenül is a 

fogyasztónak. A mélyinterjúk – és a kérdıíves megkérdezések – során 

kiderült, hogy legtöbbször a helyi lakosok és a turisták a termelıtıl, a 

pincészettıl direkt módon vásárolnak bort. 

A borturizmusban a kínált termékek két nagy csoportra különíthetık el 

azok fizikai, illetve szolgáltatás összetevıi aránya alapján. 

− Az elsı csoportban a fizikai termék komponens a meghatározó, a 

szolgáltatás kevésbé jelentıs. Ebbe a kategóriába tartozik a bor, 

valamint a hozzá tartozó értékesítési tevékenység. 

− A másik csoportban viszont a szolgáltatás komponens a mérvadó. 

Ide tartoznak a borkóstolók, borhoz kapcsolódó turistaprogramok, 

szállásadás, azaz minden, ami a borturizmus kategóriába tartozik. 

A túltermeléssel küzdı borpiacon bort értékesíteni igen nehéz, a 

piacbetörés egyik legjobb eszköze lehet a fogyasztók turistaként történı 

megnyerése. Így nem véletlen, hogy a bortermelıknek a borturizmus 

leginkább értékesítési lehetıséget, helyi borpiacot jelent, amely közvetetten 

hozzájárul a minıségi bortermelés megújulásához is. 

A borturizmusban a borral kapcsolatos értékesítés jelentıs része a 

borutakon realizálódik. A mélyinterjúk eredményei szerint a 

borturizmusból történı értékesítés az összes borvidéki értékesítésbıl a 

villányi területen közel 25%-ot, míg Szekszárdon kb. 10%-ot tesz ki. 

Az értékesítéskor a terméket nem kell a termelınek, vagy a 

kereskedınek elszállítani, a vevı házhoz megy érte, így véleményem szerint 

ez az egyik legolcsóbb értékesítési forma. A fogyasztók igénylik a 

termelıvel való személyes találkozást, és szinte minden borkóstoló 

alkalmával vásárolnak kisebb-nagyobb tételben borokat. 
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„A borturizmus jelentıs bevételi forrás, de emellett nagyon jó 

közönségkapcsolat teremtési lehetıség is” (Farkas, 2007). A turizmus 

kapcsán történı értékesítéskor a fogyasztó és a termelı legtöbbször 

közvetlen kapcsolatba kerül egymással. A termelık szerint a közvetlen 

kapcsolatnak köszönhetıen jobban megismerik vevıik igényét, és magáról a 

termékrıl és termelıjérıl több, pontos információval tudják ellátni a 

vevıket, amelyet más értékesítési csatornák egyáltalán nem vagy csak igen 

kis mértékben tudnak biztosítani. 

Véleményem szerint a borturizmus szerepe fıként a Villányi borvidéken 

jelentıs. A borturizmus azonban mindkét borvidék borainak népszerősítését 

és értékesítését is segíti, igen erıs imázsalakító hatással rendelkezik. A 

borturizmus jó reklámlehetıséget kínál a borok és borászatok számára, ezáltal 

fokozva a keresletet a borok iránt. Legnagyobb jelentısége a Villányi 

borvidéken, és azon belül is Villányban érzékelhetı. A Szekszárdi 

borvidéken a borturizmus a villányihoz képest gyenge, nem igen látványos. 

Ez összefüggésben van elsısorban a vidék adottságaival, amit Zsibrik 

(1998) úgy fogalmaz meg, hogy a Szekszárdi borvidék távol esik az 

idegenforgalom és a turizmus fı irányaitól, azaz nem kapcsolódik egybe 

más kulturális, történelmi emlékek felkeresésével, vagy a fürdıturizmussal, 

így hiányzik az a külsı generáló erı, amely fellendítené a borkereskedelmet 

és a -fogyasztást. A megkérdezett gazdák szerint a gyengébb 

borturizmusnak kiváltó oka lehet a szálláshelyek hiánya, ezen túl a borút 

nem megfelelı marketing tevékenysége is. 

A Szekszárdi borvidéken az elmúlt 5 évben jelentıs technológiai 

fejlesztések történtek a versenyképesebb termelés érdekében. Emellett 

néhány nagyobb családi pincészet borház építésére is vállalkozott, ezzel is 

segítve a borturizmus fejlıdését a vidéken. A bormarketing egyik 

eredménye Szekszárdon, hogy a hagyományos vendéglátóhelyek, 
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pincészetek bekapcsolódtak a nemzetközi turisztikai „borútvonalakba”, 

illetve a borpiac világeseményein rendszeresen valamilyen formában 

megjelennek. 

A Villányi borvidéken a fejlesztések már jóval elıbb megkezdıdtek, és 

jelenleg is szüntelenül tartanak. Az egyik pincetulajdonos szerint Villányban 

a harmadik hullámú fejlesztések kezdıdtek el. Ez annyit jelent, hogy a 

rendszerváltás után megtörténtek az elsı borászati fejlesztések – a ma 

legjobban ismert borászok által. A fejlesztések sikerét látva egyre több 

termelı kezdte el borászatát fejleszteni a borvidéken, miközben az elsı 

fejlesztık is továbbléptek és a turizmus területén kezdtek el bıvíteni. A 

villányiak szerint jelenleg még mindig érdemes borturisztikai fejlesztésekbe 

kezdeni, így néhányan bıvítik a meglévı panziójukat, illetve újat építenek, 

hiszen van rá kereslet és a jövıt továbbra is a borra és a turizmusra építi 

Villány. 

Egyre erısödik a borvidékek és a velük érintkezı települések között a 

térségi együttmőködés, és biztató jelei mutatkoznak a bormarketing célú 

fejlesztések dél-dunántúli regionális koordinációjának is. 

 

5.1.4. A marketingkommunikációs-mix a borászatban 
 

A bormarketingben a marketingkommunikációnak nagy jelentısége van. 

Ez a reklámozás, az értékesítés-ösztönzés, a public relation, a személyes 

eladás és a direkt marketing eszközöket foglalja magába, amelyek 

valamilyen üzenetet juttatnak el a célközönséghez (Kotler, 2000). A 

promóció célja, hogy mindazt, amit a termékbe, technológiába és annak 

marketingjébe belefektettek a pincészetek, visszakapják, és az megtérüljön. 

A promóció az eladást megelızı utolsó lépés. A terméket hirdetni kell, a 

bort kommunikációs anyagokkal kell ellátni, a fogyasztóval folyamatos és 
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aktív kapcsolatot kell tartani (PR), csomagolni kell, hogy minél jobban 

megfeleljen a termék szándékolt funkciójának (Berkowitz, 2003). 

A reklámtörvény adta lehetıségek kihasználására megfelelı nagyságú 

marketing költségvetésre lenne szükség a borászati vállalatoknál. Ez viszont 

a legtıkeerısebb vállalkozások kivételével, financiális okokból a 

többségében lévı kistermelı számára nem járható út. 

A gazdák marketingeszközei általában a borversenyeken és 

kiállításokon való részvételen túl a borkatalógusokban való megjelenés és a 

sajtóban (helyi, országos) megjelenı PR-cikkek. A termelık majdnem 

minden alkalommal részt vesznek a helyi és országos borversenyeken. A 

belföldön megrendezett helyi és országos kiállításokon, vásárokon, valamint 

különbözı országos tanulmányutakon felerészben képviseltetik magukat. 

Még a külföldi kiállításokon, konferenciákon és tanulmányutakon alig 

vesznek részt, amely mögött legtöbbször az anyagi fedezet hiánya áll. A 

külföldi kiállítások költségeit a villányi termelık, a belföldi kiállításokét a 

szekszárdi termelık egy-két csoportja egymás között megosztják úgy, hogy 

egy közös standdal vesznek részt a rendezvényeken. Általában a közös 

standot egy pincészet üzemelteti, amelyik a társult pincészetek borát is 

kiállítja. 

A legtöbb nevesebb termelı évente rendszeresen mutatja be borait és 

borászati vállalkozását az éttermek, a hotelek, vendéglátóhelyek 

közönségeinek. Emellett a tıkeerısebb vállalkozások a borral, 

pincészetekkel kapcsolatos igényesen elkészített hirdetéseivel 

leggyakrabban szakmai folyóiratokban lehet találkozni. 2006-2007-es évben 

egyre több alkalommal mutatkoztak be a vizsgált borvidékek borászai a 

különbözı televíziós – elsısorban gasztronómiai jellegő – mősorokban, 

ezzel is népszerősítve a borfogyasztást, a borvidéket, a szekszárdi és a 

villányi borokat.  
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Mindkét borvidéken egyre több borászat ismerte fel az Internet  

fontosságát. A borvidékek jelentısebb termelıinek több mint 90%-a 

rendelkezik Internet-hozzáféréssel, amelyet elsısorban az üzleti levelezéseik 

lebonyolítására, termékeik bemutatására, vevıkapcsolataik ápolására és a 

gazdaságban végbemenı változások figyelésére használnak. Jelenleg a 

megkérdezettek 75%-ának van saját honlapja, amelyen bemutatja 

pincészetét és kínálatát, 10%-a a megkérdezetteknek még most készítteti a 

honlapot. A szekszárdi gazdáknál jelentıs minıségi lemaradás érzékelhetı a 

honlapok színvonalát tekintve, itt szükség lenne a honlapok frissítésére, 

gondozására és rendszeres újragondolására. 

A borfogyasztó célcsoport legegyszerőbben a termékhez csatolt ill. 

eladáshelyi reklámmal érhetı el közvetlenül. A borcímkének eleve komoly 

rendeltetése van a vevı „megszólításában”, a címkéknek illeszkedni kell a 

pincészet által megfogalmazott küldetéshez, üzenethez. 

A turisták igen fontos célcsoportot képeznek. Mindegyik borvidék 

borászai szerint a legjobb, a legolcsóbb és emellett igen hatékony 

„reklámeszköz” az elégedett fogyasztó, turista, aki megelégedettségérıl 

és élményeirıl másoknak is beszámol. Így nem csoda, hogy mindent 

elkövetnek azért, hogy vendégeiket a legjobb szaktudással és színvonalon 

szolgálják ki. A borvidék, a pincészetek és boraik bemutatását, a 

borturizmus népszerősítését szolgálja az immáron 2007 tavaszán második 

alkalommal meghirdetett „Nyitott Pince Napok” rendezvény is. A 

rendezvény alkalmával az ország borvidékein – így a Szekszárdi és a 

Villányi borvidéken is – nyitott kapuval várják a programban részt vevı 

pincék a belföldi és külföldi turistákat, valamint a helyi lakosságot. A 

rendezvény pincészeteinél borkóstolásra, borbemutatóra, kedvezményes 

vásárlásra van lehetıségük a vendégeknek. 
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Elsısorban a borvidékek, a pincészetek termékeinek és szolgáltatásainak 

reklámozásában, népszerősítésében nagy és hatékony szerepet kellene 

vállalnia a megyei és helyi Tourinform irodáknak, valamint a Borút 

Egyesületeknek mind a Szekszárdi, mind a Villányi borvidéken. A 

gyakorlatban viszont a gazdák elmondása alapján ez nem mindig valósul 

meg az elvárásoknak megfelelıen. 

 

5.1.5. Civil szakmai szervezetek a borvidéki marketing szolgálatában 
 

A bortermelık jelentıs versenyeredményein túl a borvidékek életében és 

a bormarketingben fontos szereppel bírnak a civil szakmai szervezetek is. 

Ezek a borhoz kötıdı kulturális, szakmai értékeket ápolják, gondozzák, és 

mellesleg segítik a jó szekszárdi és villányi bor kereskedelmét és a 

bormarketinget. A borvidékek legfontosabb civil szakmai szervezeteinek a 

hegyközségi tanácsokat, a borrendeket, a borút egyesületeket és 

Szekszárdon a Szekszárdi Borvidék Kht.-t tartom. 

 

5.1.5.1. A hegyközségi tanácsok 
 

A tanácsok legfontosabb feladata az eredetvédelem biztosítása. A 

hegyközségi szabályok és azok végrehajtásának ellenırzése során a 

szılıtermesztés, a borászat és részben a kereskedelem azon elemeit 

szabályozzák, amelyek legfontosabbak és legnagyobb hatással vannak a 

minıségre. A hegyközségek másik fontos tevékenységi köre, hogy segítik a 

borvidéki arculat kialakítását. 
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5.1.5.2. A borrendek 
 

A borrendek alapvetı célja egy-egy borvidék, termıhely, illetve a bor 

hírnevének, minıségének védelme, emelése. A kultúrált borfogyasztás 

elkötelezettjei, nagykövetei. Megalakulásukat gazdasági érdekek is 

motiválták, a minıségvédelem, a technológia fejlıdése, a borrend nyújtotta 

reklám- és marketinglehetıségek kihasználása révén az értékesítési 

forgalom növelése érdekében. 

A borrendek saját belsı életük, ceremóniájuk és nem utolsó sorban külsı 

megjelenésük felhasználása mellett elıadásokat, borbemutatókat tartanak, 

kiállításokon, borversenyeken, fesztiválokon vesznek részt. A borrendek 

által szervezett nyilvános, színpompás felvonulások, avatási ceremóniák, 

ünnepi rendezvények több ezer, néha több tízezer nézı elıtt zajlanak (Pósa–

Pósa, 2003). 

 

5.1.5.3. A borutak és borút egyesületek 
 

A Dél-Dunántúli régió borútjai közül a Villány-Siklósi Borút alakult 

meg elsıként Magyarországon. Szerepébıl adódóan jelentıs segítséget 

nyújtott a Szekszárdi Borút és más új borút egyesületek megalakulásához. 

A magyarországi borút egyesületek célja az érintett borvidéken a borút 

megformálása, a minıségi bortermelés elımozdítása, a borturizmus, falusi 

turizmus fejlesztése, az érintett borvidék szılıültetvényeinek, ökológiai 

arculatának megóvása, a helyi minıségi borok piacának és keresletének 

növelése, a mővészeti, kulturális, mőemlék és népi építészeti értékeinek 

védelme, a fentiekhez főzıdı érdekek megfogalmazása és képviselete. 
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A borutak bormarketing tevékenységükkel a borvidéki/borúti közösségi 

marketing tevékenységet kell, hogy elımozdítsák, ennek érdekében a 

következı marketing tevékenységeket folytatnak: 

− képviselik a borútat bel- és külföldi szakvásárokon, idegenforgalmi 

kiállításokon, 

− kiadványokat és egyéb promóciós eszközöket állítanak össze, 

megismertetik az érdeklıdıkkel a turisztikai szolgáltatókat és 

tevékenységünket, 

− részt vesznek az arculat, a márkanév kialakításában, 

− értékesítésösztönzı akciókat szerveznek, 

− piackutatással kapcsolatban vendégforgalmi adatokat győjtenek, 

− összeállítják és frissítik a borúti szolgáltatások adatbázisát, 

− turisztikai programcsomagokat állítanak össze és ajánlanak, 

− segítenek az igény szerinti, egyedi programok összeállításában, 

− „study tour” -okat szerveznek a tagjaik részére. 

A borút egyesületek által alkalmazott marketing és PR eszközöket 

elsısorban az Internet, a különbözı kiadványok, videofilmek, CD-k, 

rendezvények, kiállítások, média (TV, rádió, sajtó), direkt marketing 

eszközök, képzések, tanulmányutak, konferenciák jelentik. 

Mindkét vizsgált borvidék borútján a PR stratégia az egyesületek 

céljaival, feladataival összhangban álló marketingterv részét képezi. A PR 

eszközök mérésére az egyesületeknek nincsenek eszközei, azonban így is 

egyértelmően megállapítható, hogy a borutak látogatottsága folyamatosan 

nı, kiadványaik népszerőek, a rendezvényeken, kiállításokon a borászok 

keresettek. Képzési programjaik, szervezett tanulmányútjaik eredményesek. 
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A Szekszárdi Borút Egyesület  
 

Szekszárdon az idegenforgalom és a sikeres üzleti tevékenység 

szempontjából is egyre nagyobb jelentısége van a bornak, a táj 

vonzerejének. Éppen ezért a Szekszárdi borvidék idegenforgalmának 

fellendítésében a borturizmus szervezése elengedhetetlen a borút számára. 

A borvidéken 1994-ben indult el elıször a borút program, de számos 

probléma felmerülése következtében az egyesület csak 1999-ben alakult 

meg turisztikai cél lal. A 2000. évi Szekszárdi Szüreti Fesztivál alkalmával 

hivatalosan is megnyitották a borutat, amely a klasszikus borutak13 

kategóriájába tartozik. A szekszárdi borúton nem csak a borvidék teljes 

választéka kóstolható meg, hanem Szekszárd és borainak megismerésére 

is van lehetıség. Emellett az egyesület célja, hogy mőködésével elısegítse 

a Szekszárdi borvidék kulturális örökségének megóvását, kultúrájának 

megırzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bıvítését 

és a Szekszárd környéki térség fejlesztését. 

A borút állomásai a Szekszárdi borvidék következı településein 

találhatók: Zomba, Harc, Szentgál-szılıhegy, Sióagárd, Szekszárd, İcsény, 

Decs, Szálka, Várdomb, Bátaszék, és Báta, valamint Mórágy. A szolgáltatók 

között családi és szervezeti pincészetek, kisvendéglık, hotelek, borházak és 

kastélypanziók egyaránt elıfordulnak. A helyszínek változatosak. A borút 

állomások termelıinek 83%-a palackozza borait. Szervezett borkóstolásra 

általában elıre be kell jelentkezni. 

A tagok között egyaránt találhatók magánszemélyek, családi 

borászatok, nagyüzemek, hegyközségek, utazási irodák és önkormányzatok. 

                                                   
13 Konkrét bejárható útvonalat jelent, szervezett egységes rendszerben biztosított kínálattal, 
ahol bortermelık, pincészetek, vendéglık és szálláshelyek, valamint látnivalók és 
programok folyamatosan várják a turistákat, akiknek az eligazodását a minısített 
szolgáltatások között információs kiadványok és táblák segítik. 
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A minıségi boron alapuló minısített állomáshelyek mellett megfelelı 

arányban vannak jelen a komplex turisztikai kínálat megvalósítását lehetıvé 

tevı szolgáltatók is. 

Programjaik között szerepel a borkóstolás, borkút látogatás, bormúzeum 

és néprajzi győjtemény megtekintése, kézmőves programok, horgászás, 

lovagolási lehetıségek. 

 
A Villány-Siklósi Borút Egyesület 
 

1994 ıszén megalakult a Villány-Siklósi Borút, Magyarország elsı 

borútja, amely a villányi borvidék adottságaira alapozva, német, osztrák és 

francia példák alapján, nyolc település, szılı- és bortermelı 

magánszemélyek, vállalkozók, civil szervezetek összefogásával jött létre. 

A borút marketing céljai a vendégkör kiszélesítése, a turisták 

tartózkodási idejének meghosszabbítása, pénzköltési lehetıségek bıvítése. 

Mindezeket a fenntartható turizmusfejlesztés szempontjainak figyelembe 

vételével a borúti iroda menedzseli. Fı feladatok a borúti szolgáltatók 

termék-kínálatának továbbfejlesztése, új piacok és vendégkör meghódítása, 

vendégbarát térségi imázs kialakítása. A Villány-Siklósi Borút Egyesület 

évente 10-15 kiállításon jelenik meg. Kiadványait több ezer példányban 

juttatja el az érdeklıdıknek, referencia filmet, könyveket, CD-t készített 

kínálatairól. Weboldala igen látogatott, közvetlen kommunikációs 

lehetıséget nyújt a vevıknek és a szolgáltatóknak. Évente ismétlıdı 

reklámkampányainak eredményeképpen a kultúrált borfogyasztás iránt 

érdeklıdı fogyasztók száma megsokszorozódott, a turisztikai szezon egész 

évesnek mondható. 

A borút települései Harkány, Kisharsány, Kistótfalu, Máriagyőd, 

Nagyharsány, Nagytótfalu, Palkonya, Siklós, Villánykövesd, Vokány és 

Villány. 
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Az egyesület tagjai közül a borászatok, falusi szálláshelyek, éttermek, 

panziók és hotelek állnak a vendégek szolgálatára. 2300 borkóstoló, 650 

szállás, és 1200 éttermi férıhely áll rendelkezésre. Az üzemeltetık többsége 

helyben élı család, a munkában több generáció is részt vesz. 

A borút turisztikai kínálat ának színvonalát minısített, védjeggyel 

ellátott szolgáltatások biztosítják, amelyek elérhetıségét az utak mentén 

felállított információs rendszer táblái garantálják. A Villányi hegység 

mentén a máriagyődi kegyhelytıl a palkonyai pincefaluig borkóstolók, 

mőemlék pincék, borversenyek, fesztiválok, folklórrendezvények bıséges 

tárháza várja az odalátogatókat. A vendégek eligazodását az irányító 

táblákkal megegyezı logikai és grafikai rendszerben elkészült Villány-

Siklósi Borút Szolgáltatói Katalógus és az információs irodák segítik. 

 
5.1.5.4. A Szekszárdi Borvidék Kht. 
 

A szervezet 2004-ben jött létre. Több pincészet, termelı, a borút 

egyesület és az önkormányzat által befizetett pénzekbıl létrehozott 

szervezet, amelynek fı célja a bormarketing borvidéki szinten való 

megvalósítása hosszú távon. 

A mélyinterjúk során kiderült, hogy a szervezet jelenleg pénzügyi és 

szakmai problémákkal küzd, az általa kitőzött célokat nem valósítja meg a 

vártnak megfelelı színvonalon. A szervezetet létrehozó tagok többsége nem 

elégedett a kht. munkájával. 

 

Az eddigi kutatásaim és tapasztalataim alapján elmondható, hogy mind 

országosan, mind a vizsgált borvidékeken sok, különbözı néven és célokkal 

szervezetek jöttek és jönnek létre a magyar borral kapcsolatosan. Mindegyik 

szervezet a tevékenységével valamilyen hangsúllyal és eredménnyel 

bormarketinget is folytat. A jövıben célszerő lenne ezen szervezetek borral 
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kapcsolatos marketingtevékenységének összefogása, ezzel segítve a 

közösségi (borvidéki) marketinget. 

 

5.1.6. A Szekszárdi- és a Villányi borvidék összehasonlítása 
 

A Villányi borvidék jellegzetessége a gyönyörő pincesorok, a magas 

szintő vendéglátás, a fürdık és a különbözı kirándulóhelyek változatos 

világa. A leginkább magára talált magyar borvidék (Sztenev–Kendéné, 

2002). Ez talán nem véletlen, mivel a rendszerváltozás utáni éveket a 

Villányi borvidék tudta legjobban kihasználni, látványos fejlesztésekbe 

kezdett minden téren. Arculatának kialakítását a déli, mediterrán klíma 

mellett a hagyományos borkészítési technológia és a fajták is segítették. A 

folyamatosan ápolt német hagyományai és kapcsolatai révén némi 

gazdasági, szemléletmódbeli elınyöket is élvezett régen is más 

borvidékekkel szemben. Botos (2005) szerint a Villányi borvidék mindig 

sikeres borvidéknek számított, csak eredményessége eltérı motívumokból 

adódott korszakonként. A borvidék fellendülésének alapját hol a szerencsés 

piaci helyzet, hol a kimagasló személyiségek munkássága, a térség 

gazdasági fellendülése, vagy a bor hirtelen jött divatja jelentette. 

A régi rendszer a Szekszárdi borvidéken nem hagyta meg a termelés 

önálló arculatát. A borvidék hírneve csökkent azáltal, hogy a borvidéken 

termelt borokat máshol dolgozták fel, más néven hozták forgalomba, 

valamint a kadarka fajtát szinte eltüntették a vidékrıl. Ezeknek köszönhetı 

az is, hogy a 90-es években újonnan alakult pincészetek bikavér borát a piac 

nehezen ismerte el (Benyák–Dékány, 2003). 

Az országban elsıként a villányi vidéken alakult meg a borút, ami azóta 

is a borturizmus fejlesztését segíti elı. Szekszárdon az országban elsıként 
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készítettek szabadtéri borkutat, amely csapjaiból különbözı rendezvények, 

ünnepségek alkalmával vörös- és fehérbor folyik. 

A bortermelés, -értékesítés és -turizmus Szekszárddal ellentétben a 

villányi lakosság elsıdleges megélhetési forrását biztosítja. Mint már 

említettem a borturizmusból a villányi területen a borértékesítés közel 25%-

a realizálódik, míg Szekszárdon ez csupán 10% körüli. Hosszú távon ez a 

százalékos arány mindkét borvidék esetében növelhetı. A Szekszárdi 

borvidéken véleményem szerint a közeljövıben nem fog 15% fölé 

emelkedni a borturizmusból származó értékesítés aránya, melynek okát a 

borvidék adottságaiban, a turizmus hiányosságaiban és a nem megfelelı 

marketingben látom. A Villányi borvidék elérheti a 30-40%-os értékesítést 

is, amelyet segíthetnek a folyamatos turizmussal kapcsolatos fejlesztéseik is. 

A Villányi borvidéken a területek és a vendéglátó pincészetek 

koncentráltan helyezkednek el, a pincék utcákat, falvakat alkotnak (Villány, 

Villánykövesd, Palkonya). Szekszárdon napjainkban ez a koncentráció azért 

nem jellemzı, mert a rendszerváltozás elıtti évek városfejlesztési 

koncepciói véglegesen meghiúsították ennek lehetıségét, mivel a szekszárdi 

dombokon lévı szılıültetvények nagy részét beépítették családi házakkal, 

lakótelepekkel, csak néhány helyen maradtak meg a régi pincék alkotta 

rövidebb-hosszabb utcarészek. A Szekszárdi borvidék egyetlen pincefalva a 

sióagárdi Leányvárban van. Mivel a pincészetek egymástól távol vannak a 

Szekszárdra látogató turistáknak nagy távolságokat kell megtenniük.  

A szekszárdi térségben a legtöbb pincészetbe elıre be kell jelentkezi 

egy-egy borkóstolóra, ellenben a villányi borvidéken egész évben számos 

nyitott pince fogadja az éppen arra tévedt turistát. 

Marketing és borturisztikai szempontból a Villányi borvidéken az 

egésze borvidék hangsúlyos, még a Szekszárdi borvidék esetében csak 

néhány pince tekinthetı húzóerınek. Villányban a borvidék szereplıinek 
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(elsısorban pincészeteinek) összefogása példaértékő volt régen és ma is. 

Szekszárdon az összefogás igazából hiányzik, ami az emberek szemlélet- és 

gondolkodásmódjának, az egyéni érdekek elıtérbe helyezésének 

tulajdonítható leginkább. A villányi területen az összefogás szintje már 

túlmutat azon, hogy a bortermelık egy-egy rendezvényre közös bort 

készítenek vagy a kiállításokon közös standdal jelennek meg. A villányi 

pincészetek már eljutottak addig, hogy közös kiadványban (Villányi 

borászok naptára 2006) szerepelnek boraikkal. A kiadványon olvasható, 

hogy „…az összefogásról szól: tizenkét borászról, akik büszkék egymásra is, 

és inkább társat, mint riválist látnak a másik szakemberben.”. A Villányi 

borvidék nagy részét ez a filozófia jellemzi, azonban a Szekszárdi 

borvidéken még csak csírái láthatók. Összefogás tekintetében Szekszárdon 

egy ígéretes próbálkozásnak tekinthetı a nemrég megalakult Szekszárdi 

Pinceszövetkezet, amely elsısorban a borkészítési, palackozási és 

értékesítési problémák megoldását helyezi kilátásba. 

Villány élen járt abban is, hogy a ”legújabb divat”, a barrique-hordós 

érlelés itt terjedt el legelıbb az országban (Benyák–Dékány, 2003).  

A szekszárdi gazdák (elsıként Fritz József) újra felfedezték és 

törvényesen elismertették, bejegyeztették a kadarkából készült fehérbort. 

A Villányi borvidék 4, a Szekszárdi borvidék pedig 2 „Az év 

bortermelıje” címmel büszkélkedhet. 2007-ben „Az év pincészete” címet a 

villányi Bock Pincészet nyerte el. Ezek a címek nemcsak a termelı hírnevét 

növelik, hanem a borvidék ismertségét is kedvezıen befolyásolják jelenleg 

is, mivel az ilyen címet elnyert termelık, pincészetek nagy nyilvánosságnak 

örvendenek egy éven keresztül. 

A Villányi borvidéket a kékoportó, a szekszárdit a kadarka és a bikavér 

jellemzi. A fehérborok mindkét helyen csak komplementer termékként 

vannak a kínálatban, azonban a Szekszárdi borvidékre jellemzı inkább, 
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hogy vörösbortermı vidék, a Villányi borvidéken pedig csak a villányi 

körzetre mondható el ugyanez. 

Mindkét borvidék történelmi borvidék, amelyeket értékes dőlık 

tarkítanak. A borvidékeken a nagyobb gazdaságok mellett megtalálhatók a 

közepes- és kis (elsısorban családi) pincészetek, amelyek borkészítésére 

egyaránt jellemzı az oxidatív és a reduktív technológiák alkalmazása, 

melyeket ötvöznek saját – apáról-fiúra szálló – hagyományaikkal.  

Laposa és Dékány (2001) szerint az így készített kiváló borok 

remélhetıleg határainkon túl is felkeltik a borkedvelık figyelmét és 

Magyarország egyre nagyobb mértékben kapcsolódhat be az európai 

borkereskedelembe és a kiváló borokra alapozott borturizmusba. 

Jelenleg egyre több külföldi turista látogat el a borvidékekre. A két 

magyar borvidék nemzetközi ismertségének növekedését jelzi, illetve ahhoz 

nagymértékben hozzájárul, hogy számos szakkönyv külön fejezetben 

foglalkozik velük, valamint a nemzetközi szaksajtóban is egyre több említés 

esik róluk. A legújabb hír szerint a Shermans Travel14 internetes 

idegenforgalmi portál elkészített egy Top 10 listát, amelyen a Szekszárdi- és 

a Villányi borvidéket a világ második legjobban feltörekvı borvidékeiként 

említi számos országok egyre híresebbé váló bortermelı körzetei 

társaságában. A rangsort bevezetı ajánlásban az szerepel, hogy az erre a 

Top 10 listára került helyeken egy ígéretes új termelıi generáció bontogatja 

szárnyait és ezeknek a borvidékeknek ugyanolyan vonzereje, íze és szépsége 

van, mint amilyeneket a már közismertebbé vált társaik nyújtanak a 

turistáknak (Kosárka, 2007). 

                                                   

14 A portál komoly tekintélyre tett szert, heti hírlevele jelenleg már 3,5 millió feliratkozott 
olvasóhoz jut el. A sikerek alapján 2006 szeptembertıl megjelenik a nyomtatott Sherman's 
Travel magazin is, amely a luxusutazások iránt érdeklıdı olvasóközönséget látja el hasznos 
információkkal és tanácsokkal. 
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5.1.7. A Szekszárdi- és a Villányi borvidék SWOT-analízise 
 

A szekunder irodalmi források, adatok megismerésével, a borvidékeken 

tett tanulmányutakkal és a mélyinterjúik eredményeivel a borvidékek 

helyzetérıl átfogó képet alkottam, és ennek szemléltetésére összeállítottam a 

borvidékek SWOT-mátrixait (4-5. táblázat). A SWOT elemzés a stratégiai 

szempontból kritikus környezeti tényezık számbavételével egy vállalat 

állapotát, képességeit méri fel (Barakonyi, 1999). A belsı környezet 

vizsgálatából a borvidékek erısségei (Strenghts) és gyengeségei 

(Weaknesses), a külsı környezet vizsgálatából pedig a lehetıségek 

(Opportunities) és a veszélyek (Treaths) adódnak. 

A Szekszárdi- és a Villányi borvidékek SWOT-mátrixait  

tekintve a következık fogalmazhatók meg összességében:  

Mindkét borvidék esetében az erısségek tekintetében már szóltam a 

borvidékek kiváló ökológiai feltételeirıl, ezért itt most nem térek ki rá. 

Emellett a borvidékeken megvannak a többgenerációs apáról-fiúra szálló 

hagyományok, a szaktudás átadása, a bor szeretete, valamint a korszerő 

technológia mind fontos, hogy jó minıségben tudják a bort elıállítani. A 

múlt évek különbözı állami pályázatainak elnyerésével a technológiai háttér 

megújult, illetve biztosítottá vált. A borvidékeken az alapanyag-ellátás a 

megkívánt minıséghez biztosított, nincs hiány. 

Kutatásaim során is bizonyítottam, hogy a minıség és a választék jó, 

ennek fenntartásán és megırzésén számos ún. csúcsborászat folyamatosan 

dolgozik. A két borvidék további erıssége más borvidékekkel szemben, 

hogy összességében a két borvidéken hat „Az év bortermelıje” cím 

birtokosa tevékenykedik, amely a borvidékek hírnevére is pozitívan hat. 

Emellett a borvidékeken megrendezik a már évek óta hagyományosság vált 
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borral, kultúrával kapcsolatos rendezvényeiket, amelyek számos érdeklıdıt 

csábítanak a vidékre a helyi lakosság mellett. 

 
4. táblázat 

A Szekszárdi borvidék SWOT-mátrixa 

Erısségek Gyengeségek 

– Kiváló ökológiai feltételek  

– Többgenerációs termelési kultúra 

– Csúcsborászatok megléte  

– Megfelelı technológiai háttér 

– Termékminıség  

– Alapanyag-ellátás 

– Termékválaszték 

– Tradicionális rendezvények 

– Egységes borvidéki arculat hiánya 

– Marketing, tájékoztatás gyenge 

– Vendéglátás hiányosságai 

– Komplex szemlélet hiánya 

– Összefogás hiánya 

– Széthúzás, érdekellentétek 

– Infrastrukturális problémák 

– Kedvezıtlen tıkeellátottság 

Lehetıségek Veszélyek 

– Bor kiemelése az országimázsban 

– Helyi imázs megteremtése 

– Új piacok keresése, régiek fejlesztése 

– Borturizmus fejlesztése, fellendítése 

– Termelési integráció 

– Partnerségi kapcsolatok kialakítása 

– Oktatás (bor, marketing) 

– Piaci verseny fokozódása 

– Hamisítás, gyenge minıség 

– Értékrendek átalakulása 

– Kedvezıtlen törvényhozás 

– Fiatalok elvándorlása 

– Tıkeellátottság, hitel 

 

A Villányi borvidék erısségéhez sorolható az egységes arculat megléte 

és a borturizmus, a borút megfelelı mőködése. A borvidék egyediségét a 

pincefalvai, a Szársomlyó látványa és élıvilága adják, amelyek igen szép 

vizuális élményt jelentenek. Emellett Siklós nevezetes vára és a harkányi 

fürdıhely is a borvidéket erısíti. A villányi termelık az évek során sokkal 

szervezettebben tudtak és tudnak ma is mőködni céljaik érdekében. A 
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szervezettség és az összefogás egyik eredménye az eredetvédelmi 

szabályozás megalkotása is, amely hosszú távon jó megkülönböztetést 

jelenthet a konkurencia termékeitıl a villányi borok számára a borpiacon. 

 

5. táblázat 

A Villányi borvidék SWOT-mátrixa 

Erısségek Gyengeségek 

– Kiváló ökológiai feltételek 

– Széles körben ismert, elismert 

– Egységes arculat 

– Borturizmus, borút mőködése 

– Többgenerációs termelési kultúra 

– Csúcsborászatok megléte 

– Termékminıség, eredetvédelem 

– Szervezettség 

– Tradicionális rendezvények 

– Épített és kulturális örökség 

– Megfelelı technológia 

– Borászati szakközépiskola 

– Termékfejlesztés  

– Gazdák képzettségének hiányosságai 

– Szabadidıs, sportolási lehetıségek 

hiánya 

– Infrastrukturális problémák 

– Kedvezıtlen tıkeellátottság 

– Fejlesztésekbe való befektetések 

Lehetıségek Veszélyek 

– Bor kiemelése az országimázsban 

– Borkultúra fejlesztése 

– Új piacok keresése, régiek fejlesztése  

– Borturizmus fejlesztése 

– EU-pályázatok 

– Oktatás (nyelv, marketing) 

– Piaci verseny fokozódása  

– Értékrendek átalakulása 

– Kedvezıtlen törvényhozás  

– Hamisítás, gyenge minıség 

– Tıkeellátottság, hitel 
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Országosan elismert borászképzı szakközépiskola mőködik a borvidék 

területén, amely folyamatosan biztosítja a jól képzett szakembereket. A 

villányi termelık körében a termékfejlesztések folyamatosak és gyakoriak. 

A gyengeségeket tekintve közös mindkét borvidékben, hogy a termelık 

a fejlesztésekhez szükséges tıkét hitelbıl vagy pályázatok útján teremtették 

elı. A termelık sokszor hiányos nyelvismerettel rendelkeznek, ami 

megnehezíti a külföldiekkel való kommunikálást. A borvidékeket a 

vendégeknek nehéz megközelíteni a magyarországi közlekedési 

infrastruktúra miatt. 

A Szekszárdi borvidék esetében a mélyinterjúk eredményei is 

bizonyították, hogy a borvidéken a marketing gyenge, nincs jól kialakult 

borvidéki arculat, amely részben az összefogásnak, részben pedig a 

pénzügyi helyzet számlájára írható. A Szekszárdi borvidéken kevés a 

kísérletezı kedvő termelık száma, illetve kevés a termékfejlesztés. A 

borvidéken a vendéglátás színvonalán még javítani kell. Egy-egy, vagy akár 

több nagyobb „borbarát-társaság” fogadására a gazdák még nem 

rendezkedtek be teljesen, a borvidék megfelelı színvonalú szálláshelyein 

csak kevés fıt tudnak elszállásolni. Sok esetben a marketing gyengeségét is 

a borvidéken rejlı ellenérdekeknek, a széthúzásnak lehet köszönni. Ez abból 

adódik, hogy minden döntésnél a termelı elsısorban saját egyéni érdekét 

nézi és a közösségi, borvidéki érdeket csak második helyre helyezi, sok 

esetben a döntéseknél, tervezésnél hiányzik a komplex szemlélet és a hosszú 

távú elıretekintés. 

Villányban a termelık és a turisták is hiányolják a sportolási és a 

szabadidıs tevékenységeket. 

A lehetıségeket nézve ismét ki kell hangsúlyozni a marketing 

lehetıségét. A magyar bor az országmarketing egyik eleme, amely 

jellegénél fogva pozitív imázst alakíthat ki. Fontos a borvidékek 
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turizmusának a továbbfejlesztése, ezen belül a különbözı programok 

színvonalának emelése, valamint a turisztikai programkínálat bıvítése. A 

jövıben várhatóan több európai uniós pályázatra lehet majd pályázni a 

marketing tevékenységgel és a turizmusfejlesztéssel kapcsolatban. A 

Szekszárdi borvidék megismertetésében fontos lehetıség, az arculat is, 

amely kialakítása lassan már megkezdıdött. A borvidéken fellelhetı 

partnerségi kapcsolatok ápolása, újabbak kialakítása egy újabb jövıbeli 

lehetıség. 

A veszélyek közül a piaci verseny fokozódása, a borhamisítás említhetı 

meg. A szekszárdi vidéken a fiatalok, az elméleti és gyakorlati szaktudás 

(borászati, marketing, közgazdaságtan…) birtokában lévık elvándorlása 

figyelhetı meg, mivel a megye, illetve a város nem tud megfelelı 

munkahelyet biztosítani számukra. Emellett a kedvezıtlen törvényhozás is 

kihathat a borvidék életére, ilyen volt nemrég az a határozat, amely szerint a 

kékoportót portugiesernek kell nevezni. Ez a villányi termelık szerint a fajta 

iránti keresletet, érdeklıdést, ismertséget visszavetette. A gondot az jelenti, 

hogy a fogyasztói piaccal az „új” nevet meg kell ismertetni, ennek során 

évekbe is telhet, mire a piac megszokja és a portugieser elnevezéssel keresi 

a polcokon a bort. 

Látható, hogy a borvidékeknek számos tulajdonsága van, ami 

megkülönböztetheti a versenytárstól és segíthet bizonyos probléma 

megoldások feltérképezésében. A borvidéki SWOT-analízis elkészítése 

azonban önmagában nem elegendı a probléma és a lehetséges megoldások 

feltérképezésére. Ennél szélesebb körő vizsgálatra is szükség van, hiszen a 

szekszárdi és a villányi bor ismertsége és megítélése determinálja az egyes 

borvidéki termelık pincészetének és borainak helyzetét a piacon. 
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5.2. Turisták a borvidékeken 
 

A turizmussal kapcsolatban a gazdákkal közösen próbáltam 

meghatározni a borturista fogalmát. Vizsgáltam, hogy hogyan vélekednek a 

termelık arról, hogy a turisták miért jönnek a borvidékre, borútra, ott 

milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, milyen igényeik vannak, és ezeket 

hogyan próbálják kielégíteni a termelık. Továbbá feltérképeztem, hogy 

milyen szolgáltatásokkal, programokkal várják a borvidékekre látogatókat a 

helybeliek. 

 

5.2.1. A borturista és a borturizmus 
 

A mélyinterjúkat összegezve elmondható, hogy mindkét borvidéken 

nagy jelentıséget tulajdonítanak a turizmusnak. Villány esetében az 

emberek egyik legfıbb megélhetési forrása, kiváló munkahelyteremtı. A 

turizmus Villányban virágzik, köszönhetı ez a borvidék hírnevének, melyet 

minıségi borai, a vendéglátók szeretete, a borvidéket körülvevı természeti 

környezet és a jó menedzselés alapozott meg. Szekszárdon a borturizmus 

nem annyira jellemzı, sokak szerint nincsen megfelelı marketingje és a 

kínálattal is gondok adódnak. A legfıbb probléma az, – illetve szerintem 

jelentıs eltérés a két borvidék között – hogy még Villányban minden szinte 

egy helyen van, gyalogosan végigjárhatók a pincék, addig Szekszárdon az 

egyes borúti állomások és pincék között nagy távolságok vannak, amelyek 

már igénylik valamilyen szállítójármő használatát (sokszor saját gépkocsi 

vagy taxi). Villányban a turizmussal kapcsolatos beruházások közel 15 

évvel ezelıtt megkezdıdtek, jelenleg bıvítı, fejlesztı beruházások folynak, 

Szekszárdon ezek a beruházások szinte csak az elmúlt 10 évben indultak el 

és valósultak meg napjainkban. További különbség, hogy Villányban sok 
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helyen, kultúrált környezetben meg lehet szállni, addig Szekszárdon alig 

akad elfogadható szálláshely. 

Mindkét borvidéken a pincészetek, termelık egyéni, illetve csoportos 

borkóstolási lehetıség mellett számos egyéb szolgáltatással várják a 

borvidékre látogatókat pl: szállással, étkezéssel, sportolási, kirándulási 

lehetıségekkel, különbözı programokkal. 

A termelık szerint a vendégek jó minıségő borokat és kellemes 

hangulatú borkóstoló programokat várnak el. Egyik megkérdezett sem 

említette, hogy a turisták a boron kívül a szolgáltatásokat minél magasabb 

szinten kívánják igénybe venni. Azt csak kevesen hozták szóba, hogy a 

vendégek egyre több és pontosabb információt szeretnének megtudni a 

borral és a borvidékekkel kapcsolatban. A turizmus fejlesztése kapcsán 

mindkét borvidék termelıi kiemelték a színes borúti programok fontosságát, 

a marketing tevékenység javítását, illetve a még több szálláshely 

létrehozását. 

A termelık a borturista  személyét a borszeretı emberrel azonosítják. 

Véleményem szerint a borturista a borvidékre elsısorban a bor miatt 

érkezik, de emellett más terméket és szolgáltatást is megvásárol, legtöbbször 

igényli a borral kapcsolatos programokat. A „vérbeli borturista” szívesen 

ismerkedik a borvidék termelıivel és azok borával, miközben próbál minél 

több számára értékes információt megtudni a borról, annak termelıjérıl. E 

véleményt erısíti meg Farkas és Geönczeöl 2007-es országos internetes 

felmérése is, amelybıl kitőnik, hogy a klasszikus borturista nem csak a 

pincészetek iránt érdeklıdik, hanem számára a turizmus is fontos szempont. 

Emellett külföldi kutatások is bizonyították, hogy a borturista több mint 

borkedvelı ember. A borturistákat különbözı szempontok szerint több 

csoportba lehet sorolni. Vannak borkedvelık, borok iránt érdeklıdık, 
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szakértık, kezdık-kíváncsiskodók és az egyszerő tömegturisták (Charters–

Ali-Knight, 2002).  

 

5.2.2. A turisták turizmussal kapcsolatos jellemzıi 
 

A válaszadó turisták közül a legfiatalabb válaszadó 18 éves, a 

legidısebb 67 éves személy volt. A kérdıívben az emberek pontos életkorát 

kérdeztem meg, melybıl a feldolgozás során öt csoportot képeztem. Az elsı 

csoportba a legfiatalabbak, a 18-29 év közöttiek kerültek, ık a válaszadók 

39,1%-át adják. A második csoportba a 30-39 év közöttiek tartoznak, akik a 

megkérdezettek 21,8%-át képzik. A középsı csoportba a 40-49 év közötti 

korosztály 20,7%-ban tartozik, az idısebb csoport, azaz az 50-59 évesek 

12,6%-ot képvisel, még a legidısebbek a 60 és a felettiek 5,7%-ban vannak 

jelen a felmérésben. 

A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében elmondható, hogy a 

válaszadók 4,6%-a szakmunkás végzettségő, 31,0%-uk szakközépiskolai 

vagy gimnáziumi érettségivel rendelkezı és 64,4%-uk fıiskolai vagy 

egyetemi diploma „tulajdonosa”. 

A megkérdezettek 10,3%-ának az egy fıre esı havi jövedelme 50 ezer 

forint alatt van, 48,3%-nak a jövedelme 50 és 100 ezer forint közötti, még 

41,4% rendelkezik ennél magasabb jövedelemmel. A szubjektív 

jövedelemérzetet vizsgálva megállapítható, hogy a turisták 9,2%-a tartja 

átlagon alulinak, 55,2%-a átlagosnak és 35,6%-a pedig átlagon felülinek 

jövedelmét. 

 

A turisták körében végzett megkérdezés eredményeit összefoglalva 

elmondható, hogy a Villányba és a Szekszárdra érkezı turisták 

látogatásának két fı célja az üdülés, pihenés (36,8%) vagy a borkóstolás 
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(36,8%), ezt követi a rokon-, illetve barátlátogatás (9,2%), majd az üzleti út 

(6,9%) (10. ábra). Fontos kiemelni, hogy az elsısorban üdülési céllal érkezı 

turisták 62,5%-a a településeken már részt vett vagy részt kíván venni egy-

egy borkóstolón. 

üzleti út, 
munkaút

6,9%

vásárlás
1,1%

átutazás
2,3%

borkóstolás
36,8%

természetjárás
1,1%

üdülés, pihenés
36,8%

rokon-, 
barátlátogatás

9,2%

egyéb
2,3%

nevezetességek 
megnézése

3,4%

 
10. ábra: A turisták látogatásának célja (n=337) 

 

A turisták 34,5%-a családjával, 25,3%-a barátnıjével vagy barátjával, 

további 25,3% barátaikkal látogat el a két településre. Ezen kívül a többi 

turista egyedül vagy munkatársaival érkezik. 

Vizsgálva azt, hogy a turisták milyen célból és kivel érkeznek a 

borvidékekre, igazolt különbség mutatkozik, a két változó szorossága 

közepes (C=0,423; p≤0,000). Az üdülési szándékkal érkezı turisták 

elsısorban a családjukkal vagy a kedvesükkel jönnek a borvidékekre, ezzel 

ellentétben a borkóstolási szándéktól vezérelt látogatók elsısorban 

barátokkal töltik el az idejüket, de nagy azok aránya is, akik csak 

családjukkal érkeznek a településekre. 

A mélyinterjúk bortermelıi, vendéglátói is úgy vélik, hogy elsısorban 

borkóstolási, valamint üdülési szándékkal érkeznek a vendégek a két 
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településre, és a termelık is tapasztalják, hogy egyre több és nagyobb számú 

baráti társaság igényli a borkóstolókat, borbemutatókat, ezek között a 

fiatalok részaránya egyre növekszik. Az utóbbi években Villányban 

megfigyelhetı, hogy egyre több vállalat (elsısorban Budapestrıl) érkezik a 

borvidékre, ahol munkatársaiknak tréningeket, üzletfeleiknek 

konferenciákat, bemutatókat tartanak, miközben ismerkednek a borvidék 

értékeivel. A vállalatok által az ilyen jellegő kihelyezett képzésekre lassú, de 

folyamatos kereslet mutatkozik. 

A kérdıívet kitöltık majdnem 30,0%-a csak egy napra látogat el a 

borvidékekre, több mint 65,0%-a a válaszadóknak egy vagy több éjszakát 

tölt el, azaz feltehetıen igénybe veszi a vendéglátóhelyek fıbb 

szolgáltatásait, a szállási és az étkezési lehetıségeket. A turisták közül 

legtöbben (51,7%) egy-három éjszakára maradnak. A villányi és a 

szekszárdi bortermelık, vendéglátók, valamint statisztikai adatok is 

igazolják, hogy a vendégek általában a hétvégi idıszakokban, illetve 

ünnepek alkalmával (pl: Bacchus-napok, Szekszárdi Szüreti Napok) jönnek 

a borvidékekre. 

A mélyinterjúk során kiderült, hogy jelentıs a „hazajáró német 

turizmus”. Meglátásom szerint a kérdıíves felmérésem eredményei is jól 

bizonyítják ezt, hiszen a válaszadó turisták 27,5%-a külföldi személy volt, 

többségük Ausztriából, Németországból érkezett Villányba és Szekszárdra. 

A belföldi turisták nagy része elsısorban Pest (42,5%), Baranya (12,7%), 

Gyır-Moson-Sopron (9,2%) megyébıl érkezett. Akik Pest megyébıl jöttek, 

azoknak az embereknek 78,4%-a fıvárosban él, azaz a villányi és a 

szekszárdi turisták egyharmada budapesti lakos. A településenként vizsgálva 

szoros összefüggés (C=0,738; p≤0,05) fedezhetı fel a budapesti lakosok 

esetében, ugyanis rájuk igaz, hogy ha utaznak valahová, akkor mindig 

ismerkednek az ottani borvidék boraival. 
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Az interjúk során kiderült, hogy a turisták nagy része visszatérı 

vendégnek, illetve vendégcsoportnak számít a borvidékeken, ezt támasztja 

alá a kérdıíves felmérés eredménye is. Villányba és Szekszárdra látogató 

turisták több mint egyharmada (34,5%-a) még nem járt a borvidékeken, 

21,8% csak egyszer, 43,7%-uk már többször is járt ott. A férfiak 24,4%-a, 

még a nık 45,2%-a eddig még nem járt ezen vidékek valamelyikén. A 

bortermelık véleménye szerint elsısorban a jó borok, a borvidék hírneve és 

a vendéglátás színvonala csábítja a borvidékre a turistákat. 

Vizsgáltam, hogy a település fontosabb kínálatai közül mit vesznek 

igénybe a vendégek. A válaszadók 80,5%-a a borkóstolást jelölte meg, de az 

étkezési lehetıségeket is a megkérdezettek majdnem három-negyede 

(73,6%) igényli, ez szoros összefüggésben van azzal, hogy a bor és a 

gasztronómia együtt a legjobb párosítás az ízek kedvelıinek. A 

szálláslehetıségeket a turisták közel két-harmada (63,2%) veszik igénybe. 

A felmérés szerint a megkérdezettek 90,8%-a szeret bort kóstolni, 

87,4%-uk az utazást, 80,5%-uk a kirándulást is kedveli. Véleményem 

szerint a turistáknak ideális desztináció Villány és Szekszárd, illetve a két 

borvidék, mivel nagyszerő borokkal, változatos látnivalókkal lehet ezeken a 

tájakon találkozni. Érdekes eredmény, hogy a turisták nem szeretnek 

lovagolni (C=0,428; p≤0,05), és horgászni sem. 

A turistáknak majdnem két-harmada (65,6%-a) már egy vagy több 

alkalommal is részt vett Villányban vagy Szekszárdon borkóstolón, további 

14,9% tervezi, hogy részt fog venni látogatása során egy ilyen 

„rendezvényen” (11. ábra). Azokat a turistákat, akik még nem vettek részt 

borkóstolón két csoportba lehet osztani. Az elsı csoportba tartoznak azok, 

akik a borvidékre elsısorban borkóstolási céllal érkeztek. A második 

csoportba tartoznak azok a személyek, akik üdülni szeretnének, de közülük 

is sokan (mintegy 50,0%-uk) el kíván menni bort kóstolni. 
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11. ábra: Részvételi gyakoriság borkóstolón Villányban és Szekszárdon 
(n=337) 

 

5.2.3. A turisták borfogyasztási szokásai 

 

A turisták közel három-negyed része hetente egy-két alkalommal, vagy 

még gyakrabban fogyaszt bort (12. ábra). 
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12. ábra: A turisták borfogyasztási gyakoriságának megoszlása (n=337) 
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Átlagban heti három-négy alkalommal fogyasztanak bort és alkalmanként 

átlagosan 3,7 dl-t isznak meg a turisták. Nemek szerint vizsgálva a 

borfogyasztást szignifikáns különbség állapítható meg, azaz a férfiak 

gyakrabban és nagyobb mennyiségben fogyasztják a borokat, mint a nık. 

Nem és borfogyasztás között közepesen szoros a kapcsolat (C=0,444; 

p≤0,005). A férfiak 40,0%-a, még a nıknek csak 7,2%-a iszik naponta. A 

férfiak alig valamivel több, mint 2,0%-a, ezzel szemben a nık 16,7%-a 

fogyaszt a borból havonta, vagy annál ritkábban. A férfiak átlagosan 4,6 dl, 

a nık átlagosan 2,9 dl bort isznak meg alkalmanként. A kutatás jelenlegi 

adatai alapján megfigyelhetı, hogy minél fiatalabb valaki, annál több bort 

fogyaszt és ritkábban alkalmanként. A fiatalabb korosztály (18-39 év) 

átlagosan 4,0 dl bort fogyaszt alkalmanként, még a középkorúak (40-59 év) 

3,5 dl, az idısebbek csak 3,1 dl bort isznak meg. Azonban a naponta bort 

fogyasztók csoportjára jellemzı, hogy a fiataloknak csupán 8,5%-a, a 

középkorúaknak 41,4%-a, még az idısebbeknek 45,5%-a rendszeres 

borfogyasztó. Az életkorral tehát növekszik a borfogyasztás gyakorisága, és 

mérséklıdik annak mennyisége. Továbbá a felmérés eredményei azt 

mutatják, hogy a magasabb iskolai végzettséggel növekszik a bor 

fogyasztásának mennyisége. A bor mennyisége, és az iskolai végzettség 

között közepesen szoros kapcsolat áll fent (C=0,491; p≤0,049). 

Tapasztalható, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál inkább 

eltolódik a bor fogyasztása az egészségügyi szempontból is kedvezı érték 

felé, azaz az alkalmankénti 2-4 deciliteres mennyiséghez. Igazolt különbség 

van a jövedelem nagysága és a borfogyasztás gyakorisága között is, amely 

szerint a két változó kapcsolata közepesen szoros (C=0,511; p≤0,000). 

Más borfogyasztást vizsgáló felmérések adatai is azt mutatják, hogy a 

férfiak többet és gyakrabban fogyasztanak bort, mint a nık, továbbá az 

iskolai végzettséggel növekszik a borfogyasztás gyakorisága. Ezek a 
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kutatások azt állítják, hogy a fiatalabb korosztály ritkábban fogyaszt bort, de 

akkor nagyobb mennyiségben (Oszoli, 2003). 

A válaszadók 62,2%-a a vörösbort fogyasztja leggyakrabban, 18,4%-uk 

a fehérbor mellett dönt, és további 18,4% a rozé borokat kedveli. 

Vörösborokat 61,1%-ban férfiak, a fehérborokat 68,8%-ban nık fogyasztják 

szívesebben. A többi háttérváltozó tekintetében nincsen említésre méltó 

különbség.  

A turisták a bort szeretik társaságban fogyasztani, utazásaik során 

általában ismerkednek az ottani vidék boraival, valamint szívesen vesznek 

részt borkóstolókon, bemutatókon. Ezt a mélyinterjúk alanyai is 

alátámasztották, továbbá elmondták, hogy a turisták egyre kifinomultabbak, 

igényesek lettek és sok információt igényelnek a borral és a borászattal, 

borvidékkel kapcsolatban. 

 
5.2.4. A turisták borvásárlási szokásai 
 

A válaszadók 98,9%-a vásárol bort. A vásárlók több mint a fele (51,2%) 

közvetlenül a termelınél, pincészetnél veszi meg a borokat (13. ábra), ez a 

pincészeteknek elınyös, mert ezáltal az értékesítési költségei csökkenthetık 

(pl: nincs szállítási díj, reklámköltség is csökkenhet). A válaszadók 25,6%-a 

szupermarketek, vagy nagyobb áruházak polcairól emeli le a borosüvegeket 

és rakja kosarába, még 12,8%-a a turistáknak borszaküzletekben veszi meg 

a borokat, ahol a kínálat mellett jól felkészült eladók segítik választásukat. 

A bortermelınél, pincészetnél vásárló turisták 59,1%-a férfi, ezzel szemben 

szupermarketekben a nık szeretnek jobban vásárolni, mivel a megkérdezés 

eredményei szerint a szupermarketben a bort vásárlók 63,6%-a nı. 

Borszaküzletekben mindkét nem egyenlı arányban vásárol, életkort tekintve 

viszont a 18-35 éves korosztály van túlsúlyban (81,8%). 
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13. ábra: A turisták borvásárlásának helye (n=337) 
 

A borok kiszerelése kapcsán elmondható, hogy a megkérdezettek 

82,6%-a az üvegpalackos csomagolást választja. Talán nem meglepı, hogy 

a turisták 96,6%-a a hazai, magyar bort részesíti elınyben a külföldivel 

szemben. 

A bor kiválasztásakor az emberek különbözı szempontok alapján döntik el, 

hogy milyen bort vásárolnak meg. A megkérdezés eredménye szerint  

(6. táblázat) a legfontosabb vásárlást befolyásoló tényezı a minıség, a 

minıség mellett borválasztáskor fontos tényezı a borvidék, ahonnan a bor 

származik, azaz az eredet, a szılıfajta, amibıl a bor készült és a termelı 

vagy pincészet aki, akik elkészítették az italt. A termék ára, csomagolása, az 

évjárat, valamint az eladó véleménye közepesen fontos tényezık borvásárlás 

szempontjából. Ugyanakkor kutatások bizonyítják, hogy a bor 

kiválasztásával az emberek többsége kb. fél percet tölt el a hiper- és 

szupermarketekben. Ezeken az értékesítési helyeken a design, ezen belül is a 

borcímke marketingerejének nagy jelentıséget tulajdonítanak. 

Megállapítható, hogy általában a jobb minıségő borért hajlandók a vásárlók 

valamivel több pénzt adni. A legkevésbé befolyásolja a bor kiválasztását a 
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borcímkének a tartalma és a bor versenyeken elért eredményei. Az utóbbi 

feltehetıen azért, mert nincsen minden boron feltőntetve, hogy milyen 

versenyeken milyen eredményt ért el.  

 
6. táblázat 

A turisták borvásárlási szempontjainak fontossága (n=337) 

Szempontok Átlag Szórás 

Termék minıség  4,45 1,05 

Borvidék  3,89 1,11 

Szılıfajta 3,77 1,14 

Termelı, pincészet 3,64 1,10 

Ár 3,51 1,02 

Csomagolás 3,41 1,13 

Évjárat 3,39 1,09 

Eladó véleménye 3,15 1,09 

Címkén levı ismertetı tartalma 2,95 1,08 

Versenyeredmények 2,72 1,24 

 

A háttérváltozókat vizsgálva különbözı szignifikáns eredményeket 

tapasztaltam. Életkor esetében a fiatalabb korosztály (18-29 évesek) az 

eladók véleményét fontosnak tartja a borok kiválasztásánál, a két változó 

közepesen szoros kapcsolata (C=0,410; p≤0,000) jelzi ezt. Véleményem 

szerint ez azért lehetséges, mert a fiatalok még kevés információval 

rendelkeznek a borokról, borkultúrájuk kialakulóban van. A jövı 

szempontjából a borászoknak fontos, hogy a fiatalokat a megfelelı 

információkkal ellássák a borokkal és fogyasztásukkal kapcsolatban. 

Véleményem szerint ez leghatékonyabban a borutakon valósul meg, mivel a 

borút a borkultúrának egyfajta iskolája. További szignifikáns eltérés volt 

tapasztalható az életkor és a borvásárlás helye (C=0,345; p≤0,010), a 

termelı (C=0,315; p≤0,023) és a csomagolás (C=0,334; p≤0,007), valamint 

a címkén található ismertetı tartalma (C=0,303; p≤0,001), fontossága 
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között. Azonban ezek között a változók közt kapcsolat nem fedezhetı fel, 

illetve csak igen laza. 

Szintén laza kapcsolatot, illetve a kapcsolat hiányát mutatja a 

jövedelem-változó és a különbözı vásárlási szempontok esete. 

Összességében elmondható, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezık a 

borválasztásnál a minıséget (C=0,358; p≤0,001) jobban szem elıtt tartják, 

továbbá nagyobb hangsúlyt fektetnek a bortermelı személyére, a 

pincészetre (C=0,317; p≤0,011) is. Számukra az árak vásárlást befolyásoló 

szerepe a jövedelem nagyságával fordítottan arányos (C=0,337; p≤0,002). 

Csomagolás esetében is van különbség (C=0,298; p≤0,041) de a két változó 

között véleményem szerint nincs kapcsolat, akárcsak az eladó 

véleményének befolyásoló szerepe (C=0,317; p≤0,011) esetén sem. 

Az iskolai végzettség szempontjából a termelı, pincészet befolyásoló 

szerepe között van különbség (C=0,317; p≤0,021), azonban a két változó 

között a kapcsolat nem figyelhetı meg. 

A felmérés során megkértem a turistákat, hogy a kérdıíven felsorolt 

állításokkal kapcsolatos véleményüket jelöljék meg, amelyhez Likert-skálát 

használtam. Az ilyen skálát alkalmazó kérdéseknél vizsgált állítások 

értékelési lehetıségei a kérdıívben 1-5-ig15 terjedtek, mivel a szakemberek 

szerint az emberek ezt a skálát jól tudják értelmezni. Emellett azonban az 

adatok elemzésénél ezt a skálát -2-tıl +2-ig16 terjedı értékekre átkódolva 

használtam Malhotra (2002) alapján. Az elemzés során az összes 

válaszadóra vizsgálva egy-egy értékelı összpontszám, valamint átlag került 

kiszámításra. Az összpontszám és az átlag által vizsgálhatóvá vált az 

                                                   
15 Az 1-es osztályzat jelentette, hogy egyáltalán nem ért egyet, a 2-es szerint nagyrészt nem 
ért egyet, 3-as egyet is ért, meg nem is, 4-es nagymértékben egyet ért, míg az 5-ös teljes 
egyetértést jelentett. 
16 Az 5-ös értéket a +2-esnek, a 4-est az +1-nek, a 3-t a 0-nak, a 2-est a -1-esnek, az 1-est 
pedig a -2-es értéknek feleltettem meg. 
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egyetértések mértéke és azok iránya (pozitív vagy negatív értelmő). Ezáltal 

– és a Likert-skála átkódolásával – jobban tudtam szemléltetni a különbözı 

állításokkal szembeni egyetértést, illetve egyet nem értést.  

A 7. táblázatban csak az átlagértékeket tüntettem fel, ahol is a pozitív 

értékek egyetértést, a negatív értékek egyet nem értést tükröznek, a nullához 

közelítı abszolút értelemben vett értékek a válaszadók nem egyértelmő 

álláspontját, bizonytalan állásfoglalását jelölik.  

 
7. táblázat 

A villányi és a szekszárdi turisták véleménye a borokról (n=337) 

Sorszám Állítás Átlag 

1. A bor különleges termék. 1,45 

2. Napi 2-3 dl bor fogyasztása egészséges. 1,31 

3. A hazai borok minısége általában jó. 1,11 

4. A minıségi borok ára magas. 1,09 

5. A vörösbor egészségesebb a fehérbornál. 0,99 

6. A borfogyasztás kultúráltabb a sörivásnál. 0,86 

7. Az olcsó bor rossz minıségő. 0,60 

8. A drágább bor általában jó minıségő. 0,53 

9. A bor minıségét jól tükrözi a csomagolása. 0,20 

10. A jó sör finomabb a jó bornál. -1,16 

 

Az 7. táblázatból jól látható, hogy a válaszadók a legtöbb állítással  

(1-6. állítás) egyet értettek. A válaszok alapján megállapítható, hogy a 

megkérdezettek tudják, hogy a bor kis mennyiségben fogyasztva egészséges 

az emberi szervezet számára. A turisták úgy vélik, hogy a minıségi borok 

ára magas és a hazai borok minısége általában jó. A borok minıségével 

kapcsolatos kijelentésekkel (7-9. állítás) szemben nem tudtak egyértelmően 

állást foglalni a megkérdezettek. Azzal a kijelentéssel, miszerint a sör 

finomabb a bornál (10. állítás) egyáltalán nem értettek egyet. A turisták 
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szerint a bor finomabb a sörnél. Véleményem szerint az ilyen gondolkodású 

turisták döntı többsége igazi „borbarát” lehet. 

Egy másik kérdéskör kapcsán kiderült, hogy a turistákra jellemzı az, 

hogy a bort szívesen fogyasztják társaságban, továbbá ha valahová utaznak, 

akkor általában ismerkednek az ottani vidék boraival, szívesen vesznek részt 

borkóstolókon, bemutatókon. Általában a jobb minıségő borért hajlandók 

valamivel több pénzt áldozni. A turisták a borok hátcímkéjének a tartalmát 

nem mindig olvassák el, ez összefügghet azzal is, hogy nincs minden boron 

hátcímke, illetve a már ismert bor címkéjét nem szokták ismételten 

elolvasni. A válaszadókra általában nem jellemzı, hogy a borok vásárlását 

elıre eltervezik, vásárlásukat az impulzus vásárlói magatartás jellemzi. Az 

effajta magatartásnál egy jól megszervezett borral kapcsolatos tájékoztatás, 

a borok megfelelı kihelyezése, de elsısorban az esztétikus, vevıcsalogató 

címke jelentısen befolyásolja a vásárlót döntésében. Továbbá a turisták 

többségét nem a látványpincék, hanem a régi hagyományos pincék érdeklik. 

 

5.2.5. A turisták lehetséges csoportjai 
 

A turisták lehetséges csoportjainak meghatározásakor a fakroranalízis 

KMO-értéke17 nem érte el a 0,7-et (Szőcs, 2002), ezért csak klaszteranalízist 

alkalmaztam. 

A klaszteranalízis segítségével egy többváltozós adathalmazt rendeztem 

oly módon, hogy feltártam az általam még korábban nem ismert 

összefüggések struktúráját. Arra törekedtem, hogy olyan csoportokat, 

klasztereket hozzak létre, amelyek elemei a lehetı legszorosabban 

                                                   
17 KMO-érték: Kaiser-Meyer-Olkin által kifejezett mérıszám, amely egy mutató által 
próbálja meg jellemezni a kiinduló változóira kiszámított összefüggést a fakroranalízis 
során. Az adatbázis megfelelınek mondható Backhaus et al. szerint (2003) az 
adatelemzésre, ha a KMO-mutató értéke 0,6 és 1 között van, de minimum követelmény, 
hogy legyen nagyobb, mint 0,5. Szőcs (2002) szerint ez az érték 0,7-nél van. 
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kapcsolódnak egymáshoz és viszonylag jobban eltérnek a többi klaszter 

elemeitıl.  

Klaszteranalízis kapcsán a turistákat az utazási céljuk, borfogyasztásuk 

és borvásárlásuk alapján három csoportba rendeztem. Mindegyik csoportra a 

hazai borok fogyasztása jellemzı, azonban más tulajdonságokban eltérnek 

egymásától. A klaszteranalízis a megkérdezettek 97,7%-át tudta 

csoportokba sorolni. 

Az elsı csoport a klaszteranalízisbe bevont személyek 30,6%-át foglalja 

magába, amelyet a ”Borkedvelı baráti társaságok” elnevezéssel illettem. 

Ebbe a klaszterbe kimondottan borkóstolási céllal érkezık kerültek, akik 

rövidebb idıre, jellemzıen egy napra látogatnak el a borvidékekre 

elsısorban barátaikkal együtt. Jellemzı rájuk, hogy hetente 1-2 alkalommal 

fogyasztanak közepes mennyiségben (4,2 deciliter) bort, és elsısorban 

vörösbort. A bort termelıtıl szerzik be, és általában nem az üvegpalackos 

borokat keresik. Ebbe a csoportba a fiatalok (18-29 év közöttiek) tartoznak, 

akik jellemzıen dél-dunántúli lakosok. 

A második klaszter 36,5%-os részesedéssel rendelkezik, ebbe azok az 

”Üdül ı borfogyasztók” tartoznak, akik a borvidékre elsısorban üdülési 

szándékkal érkeztek, ennek értelmében 1-3 éjszakát – egy hétvégét – 

tartózkodnak a térségben. Jellemzı rájuk, hogy eddig még nem vettek részt 

borkóstolón. Általában naponta fogyasztanak bort és elsısorban a rozé 

borokat részesítik elınyben. Kis mennyiség (2 deciliter) jellemzi 

borfogyasztásukat. A palackozott borokat rendszeresen a hiper-, 

szupermarketekben vásárolják. Ebbe a csoportba a Dél-Dunántúlon élı nık 

tartoznak. 

A harmadik klasztert a ”Borbarát üzletemberek”  alkotják. A csoport 

32,9%-os részesedést élvez a többi csoporthoz képest. A csoport tagjai 

elsısorban üzleti céllal, munkatársaikkal érkeztek a borvidékek 
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településeire, ahol 1-3 éjszakát töltenek el, mialatt részt vesznek különbözı 

borkóstolókon. Borfogyasztásukat a heti 1-2 alkalommal elfogyasztott 

palackozott vörösborok jellemzik. A borokat ık is a hiper-, 

szupermarketekben szerzik be. Ebbe a csoportba az idısebbek, 49 év feletti 

budapesti férfiak tartoznak. 
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5.3. A lakossági felmérés lényegi eredményei 

 

5.3.1. A lakosság fontosabb jellemzıi 
 

Az 500 visszaérkezett lakossági kérdıív feldolgozását és súlyozását 

követıen a minta a 2001. évi népszámlálási adatokkal azonosnak mondható 

megoszlást mutatott. 

A fontosabb háttérváltozókat tekintve a 8. táblázatban látható, hogy a 

megkérdezettek 47,6%-a férfi, 52,4%-a pedig nı volt. 

Életkor szerinti megoszlás a súlyozásnak köszönhetıen jól reprezentálja 

a régió felnıtt lakosságát. A megkérdezettek közel negyede (24,6%) a 18-29 

évesek közül került megkérdezésre. Iskolai végzettség alapján tapasztalható, 

hogy az alapfokú végzettségőek nagyon kis hányada (2,4%) képviseltette 

magát a mintában, még a középfokú végzettségőek 53,4%-ot tettek ki, a 

felsıfokú végzettséggel rendelkezık pedig 45,2%-ot. 

A megkérdezettek 33,4%-a Somogy, 25,6%-a Tolna és 41,0%-a Baranya 

megyei lakos, két-harmada városban (66,4%), egyharmada (33,6%) 

községben lakik. 

A válaszadók saját bevallásuk szerint jövedelmi helyzetükre jellemzı, 

hogy 65,1%-ban az átlagos jövedelembe sorolták magukat. A család 

jövedelmi helyzetével kapcsolatban pedig a többség úgy nyilatkoztak, hogy 

nem változott (42,0%) az elmúlt években. 

A válaszadók 46,4%-a vagy a családja foglalkozik bortermeléssel. 

A lakosság legnagyobb hányada (47,4%) érdeklıdı borismerı típus, 

még a borhoz értık közel 20,0%-ot tesznek ki. 
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8. táblázat 

A minta megoszlása a fontosabb háttérváltozók szerint 

Minta megoszlása Megnevezés 
fı % 

Összesen 
Dél-Dunántúl mintanagysága 500 100,0 

Nem szerint 
férfi 238 47,6 
nı 262 52,4 

Életkor szerint 
18-29 év 123 24,6 
30-39 év 98 19,6 
40-49 év 111 22,2 
50-59 év 80 16,0 
60- év 88 17,6 

Település típus szerint 
város 332 66,4 
község 168 33,6 

Megye szerint 
Somogy 167 33,4 
Tolna 128 25,6 
Baranya 205 41,0 

Iskolai végzettség szerint 
max. 8 általános 12 2,4 
szakmunkásképzı 55 11,0 
szakközépiskola, gimnázium 212 42,4 
fıiskola, egyetem 221 44,2 

A család egy fıre esı jövedelme szerint 
jelentısen az átlag alatt 19 3,8 
valamivel az átlag alatt 55 11,0 
átlagos 319 63,8 
valamivel az átlag felett 98 19,6 
jelentısen az átlag felett 9 1,8 

Bortermelés szerint 
foglalkozik bortermeléssel  232 46,4 
nem foglalkozik bortermeléssel 268 53,6 

Borismerı típus szerint 
laikus 164 32,8 
érdeklıdı 237 47,4 
amatır borszakértı 85 17,0 
szakmabeli 14 2,8 
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5.3.2. A borfogyasztási szokások vizsgálata 
 

A megkérdezések eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a Dél-

Dunántúlon élı felnıtt korú lakosság 95,6%-a fogyaszt bort, átlagosan 

hetente 1-2 alkalommal. A megkérdezettek 10,7%-a naponta, 33,1%-a 

hetente, 30,8%-a havonta és 21,1%-a ritkábban fogyaszt bort (14. ábra).  

naponta
10,7%

nem fogyaszt
4,4%

ritkábban, mint 
havonta
21,1%

hetente 3-4 
alkalommal

9,7%

havonta 2-3 
alkalommal

20,8%

havonta 1 
alkalommal

10,0% hetente 1-2 
alkalommal

23,4%

 

14. ábra: A borfogyasztás gyakorisága a Dél-Dunántúlon (n=500) 
 

Háttérváltozók tekintetében számos szignifikáns eredmény volt 

tapasztalható, amelyek közül csak a legfontosabbakat említem meg.  

Nem szerint a férfiak gyakrabban, átlagosan heti 1-2 alkalommal 

fogyasztanak bort, a nık ritkábban, átlagosan havi rendszerességgel. A 

változók között laza kapcsolat (C=0,303; p≤0,000) figyelhetı meg. 

Életkor esetében a kapcsolat már közepesnek tekinthetı (C=0,411; 

p≤0,000). A fiatalabbak ritkábban, havi rendszerességgel fogyasztanak bort, 

az idısek egyre gyakrabban, hetente akár többször is. A fiatalok 

fogyasztására elmondható, hogy nincsenek még kialakult fogyasztói 

szokásaik a borok terén. Kevesebb információval is rendelkeznek a 
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borokról, de igen érdeklıdıek. Az idısebb korosztályok a borfogyasztást, 

egészségvédı szerepe miatt is elınyben részesítik más italokkal szemben, 

amit a mélyinterjúk is bizonyítottak. 

Iskolai végzettség esetén a kapcsolat laza (C=0,145; p≤0,014), itt 

elmondható, hogy a magasabb végzettségőek gyakrabban, heti 

rendszerességgel fogyasztanak borokat. 

Megye tekintetében a Tolna megye lakossága iszik leggyakrabban bort, 

a bor kb. heti rendszerességgel „kerül az asztalokra”, a kapcsolat erıssége 

lazának tekinthetı (C=0,165; p≤0,005). 

Igazolt a különbség azok között is, akik bort termelnek, illetve családjuk 

foglalkozik bortermeléssel (C=0,344; p≤0,000). Ezek a fogyasztók az 

átlagnál gyakrabban, heti 2-3 alkalommal fogyasztanak bort, de ık képzik a 

napi borfogyasztók jelentıs részét is. 

A bort nem fogyasztók többsége, 77,9%-a nem szereti a bort, ezért nem 

fogyasztja, vagy más italt, általában sört fogyaszt helyette. 

A 15. ábrán látható, hogy a lakosság 58,4%-a általában vörösbort iszik, 

32,4% fogyaszt fehér bort és 9,2% az, aki a rozé borokat kedveli, fogyasztja. 

Megállapítható, hogy a férfiak a vörösbort, a nık a fehér, illetve a rozé 

borokat részesítik elınyben.  

A borok kiszerelését nézve a válaszadók leggyakrabban (76,5%) az 

üvegpalackos borokat vásárolják. 

A bor cukortartalma alapján a válaszadók 56,5%-a a száraz, félszáraz 

bort kedveli az édes borokkal szemben. A férfiak inkább a száraz borokat, a 

nık az édes borokat szeretik. 

A válaszadók nagyon kis hányada, alig 1,3%-a fogyaszt fıként külföldi 

borokat, ezzel szemben a többség (98,7%) a magyar bort preferálja, amelyet 

a mélyinterjúk is alátámasztották.  
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15. ábra: Borfogyasztás alakulása a bor különbözı tulajdonságai 
szerint (n=478) 

 

Borból a lakosság 55,5%-a 1,5-3 decilitert fogyaszt alkalmanként, ami 

az egészséges táplálkozás és életmód szempontjából igen kedvezınek 

mondható (16. ábra). 

Cukortartalom 

Szín 

Minıség 

Kiszerelés 
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55,5%
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7,5- dl
3,7%

 

16. ábra: Borfogyasztás mennyisége alkalmanként (n=478) 
 

Az általam bevezetett (Anyag és módszer c. fejezetben részletesen 

bemutatott), és kutatásaim során alkalmazott éves borfogyasztás-

mutatószám szerint a megkérdezettek éves összes borfogyasztásának 

értéke 22896 litert, ami átlagosan évenként 47,9 litert jelent 

személyenként. Ez a mennyiség az országos, 34,1 literes éves egy fıre 

jutó borfogyasztásnál jelentısen, mintegy 40,0%-kal magasabb. Az 

eltérés véleményem szerint annak köszönhetı, hogy a dél-dunántúli 

régióban régen és napjainkban is jelentıs a szılıtermesztés és a bortermelés 

szerepe, amit nagy részben a régió négy borvidékének (pécsi, szekszárdi, 

tolnai és a villányi) és borkultúrájának tulajdonítok.  

A mutatószámot a fontosabb háttérváltozók esetében is kiszámoltam  

(9. táblázat). Az eredmények értékelésekor szignifikáns eltérés volt 

tapasztalható a nemek borfogyasztási gyakoriságát és az alkalmanként 

elfogyasztott bormennyiséget tekintve is. Megállapítható, hogy a férfiak 

éves szinten és átlagosan számolva is több bort fogyasztanak kb. kétszeres 

mennyiséget (48,0%-kal többet), mint a nık.  
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Az életkor elırehaladtával növekszik az elfogyasztott bor mennyisége, 

azonban a legidısebb korosztály esetében már jelentıs csökkenés figyelhetı 

meg. Az egy fıre jutó átlagos évi fogyasztás az 30-39 évesek körében a 

legmagasabb (57,3 liter). Az átlaghoz viszonyítva a fiatalok egy fıre esı 

borfogyasztása is magas (50,5 liter), amit annak tulajdonítok, hogy a 

fiatalok legtöbbször egy-egy borozgatás alkalmával több pohár bort is 

elfogyasztanak (sokszor mértéket nem ismerve).  

 
9. táblázat 

Az éves borfogyasztás mutatószáma a fontosabb  
háttérváltozók alapján (n=478) 

 

Éves borfogyasztási mutatószám (l) 

Megnevezés összes 
fogyasztás 

egy fıre jutó 
fogyasztás  

Összesen 22896 47,9 

Nem szerint 
férfi 13666 57,0 
nı 9230 38,5 

Életkor szerint 
18-29 év 4833 50,5 
30-39 év 5497 57,3 
40-49 év 4306 45,0 
50-59 év 4396 45,8 
60- év 3854 40,2 

Település típus szerint 
város 10041 42,1 
község 12855 53,9 

Megye szerint 
Somogy 7148 44,8 
Tolna 7738 48,5 
Baranya 8010 50,2 

Iskolai végzettség szerint 
alapfokú 7744 48,5 
középfokú 8446 52,9 
felsıfokú 6706 42,0 
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A település típusoknál tapasztalható, hogy a községben élık jelentısen, 

28,0%-kal több bort fogyasztanak a városi lakosságnál, emellett a különbség 

megyék tekintetében is szignifikáns. A községekben élık erısebben 

kötıdnek a borhoz (pl. családi hagyomány, saját mőveléső szılı és az abból 

készített bor miatt), ami megmutatkozik a borfogyasztásukban és 

kultúrájukban is. A bortermelı hagyományok, a borvidékek megléte mind 

Tolna, mind Baranya megye lakóinak az egy fıre esı éves átlagos 

bormennyiség fogyasztására kihatnak, hiszen az átlagos borfogyasztáshoz 

képest ezekben a megyékben magasabbak a borfogyasztás mutatószámai. 

Kutatásaim során vizsgáltam azt, hogy a Szekszárdi- és a Villányi 

borvidékek mellett a többi, jelentıs vörösbortermelést folytató borvidékek 

(Csongrádi-, Egri-, Soproni borvidék) borainak milyen a fogyasztási 

gyakorisága a dél-dunántúli lakosok között. A borvidékeket összehasonlítva 

tapasztalható, hogy a Csongrádi borvidék borait a lakosságnak csupán 8,5%-

a fogyasztja. A megkérdezettek döntı többsége (84,9%) ritkábban mint 

havonta fogyasztja a borvidék borait. Az egri borokat a lakosság 56,7%-a 

fogyasztja, havonta egyszer vagy ennél ritkábban. A soproni borokat a 

válaszadók 34,7%-a fogyasztja, elsısorban ritkábban mint havonta. A 

szekszárdi borok fogyasztására jellemzı, hogy a megkérdezettek majdnem 

70,0%-a (68,9%) issza azokat valamilyen rendszerességgel. Ezek a borok is 

havonta egyszer vagy ritkábban kerülnek a fogyasztók asztalára. A villányi 

borokat a válaszadók 77,7%-a, általában havi vagy annál ritkább 

gyakorisággal fogyasztja. Megállapítható, hogy a villányi és a szekszárdi 

borokat nagyobb arányban fogyasztják a többi vizsgált borvidék boraihoz 

képest a Dél-Dunántúl lakosai. 

A lakosság több mint felének (57,4%) saját bevallása szerint az elmúlt öt 

évben nem változott a borfogyasztása (17. ábra), még majdnem 30%-ának 

(29,5%) valamelyest, vagy jelentısen növekedett. Ez azért is kedvezı, mert 
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általában azoknak a borfogyasztása nıtt, akik alig 1-2 decilitert 

fogyasztottak a borból alkalmanként. A borfogyasztás változásának 

mennyisége a jövedelmi helyzet változásától is függhet, mivel a két tényezı 

között laza kapcsolat áll fent (C=0,400; p≤0,001). 
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17. ábra: Borfogyasztás alakulása az elmúlt öt évben (n=478) 
 

A lakosság közel fele (45,2%) évente legtöbbször egy, illetve 22,3%-uk 

2-5 borkóstolón vesz részt. A borkóstolókra a középkorú férfiak szeretnek 

eljárni, de a fiatalok részvételi aránya is igen bíztató a jövıt illetıen.  

 
5.3.3. A borvásárlási szokások vizsgálata 

 

A válaszadók 84,5%-a valamilyen rendszerességgel vásárol bort  

(18. ábra). A naponta vásárlók aránya elenyészı, az 1%-ot sem éri el 

(0,6%), a heti borvásárlók aránya is csekély a mintában (5,8%). 

Elmondható, hogy a vásárlások döntı része havi rendszerességgel (38,9%), 

valamint ritkábban mint havonta (39,1%) történik.  
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18. ábra: Borvásárlás gyakorisága (n=471) 
 

A vásárlások esetében is számos szignifikáns eredményt fedeztem fel, 

amelyekbıl csak a legfontosabbakat emelem ki. Nem szerint van igazolható 

különbség. A nık ritkábban mint havonta vásárolnak, míg a férfiak havonta 

többször is. A vásárlás gyakorisága és a vásárló neme között a kapcsolat 

laza (C=0,200; p≤0,004). 

Iskolai végzettség alapján is laza kapcsolat fedezhetı fel (C=0,154; 

p≤0,011), ami azt mutatja, hogy az érettségivel, vagy diplomával 

rendelkezık gyakrabban vásárolnak borokat. 

Megye és a borvásárlás gyakorisága tekintetében megállapítható egy 

laza kapcsolat (C=0,158; p≤0,019), mely szerint Tolna megye lakossága 

ritkábban vesz bort, mint a másik két megye (Baranya és Somogy). 

Véleményem és a kutatások arra engednek következtetni, hogy a Tolna 

megyében a saját maga részére és családja számára bort termelıknek nagy 

az aránya. Ezt bizonyítja az az összefüggés is, amelynél szintén laza a 

kapcsolat (C=0,292; p≤0,000) és azt vizsgálja, hogy a megkérdezettek vagy 

családjuk foglalkozik-e bortermeléssel és milyen gyakran vásárol bort. 
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Továbbá ezt bizonyítják a nemek szerint adott válaszok is arra vonatkozóan, 

hogy miért nem vásárolnak bort. A válaszadók jelentıs része a saját 

termelés megléte miatt nem vesz bort. A két tényezı között a kapcsolat már 

közepesen erıs (C=0,413; p≤0,005). 

Régió szintjén vizsgálva azt, hogy a megkérdezett miért nem vásárol 

bort és foglalkozik-e bortermeléssel erıs kapcsolat fedezhetı fel (C=0,728; 

p≤0,000) a változók között megint csak azt bizonyítva, hogy aki termel bort 

általában nem vásárol. 

A kutatás eredményeibıl az tapasztalható, hogy a vásárlások alakulását a 

fogyasztás, valamint a saját termelés határozza meg leginkább. A bort nem 

vásárló lakosság 65,5%-a saját maga vagy családja termeli meg a nedőt, ami 

sok esetben az éves fogyasztásukat fedezi. Kutatások bizonyítják, hogy azok 

akik bort termelnek általában ajándékozási célra szoktak vásárolni. 

A lakossági borvásárlások (19. ábra) közel fele a hiper- és 

szupermarketekben (49,1%) megy végbe, a második helyen pedig a 

közvetlen értékesítés, azaz a termelıtıl, pincészettıl történı közvetlen 

vásárlás áll 24,5% részesedéssel. A borszaküzletekben a lakossági 

vásárlások 16,8%-a realizálódik, még az ABC jellegő kisebb üzletek 

részaránya csekély 8,2%. 

Borvásárlás tekintetében két szignifikáns eltérés igazolt. Az egyik 

szerint a fiatalok (18-29 év közöttiek) elsısorban a bort a hiper-, és 

szupermarketekbıl szerzik be. A két jelenség kapcsolata laza (C=0,385; 

p=≤0,000). A másik eredmény szerint különbség figyelhetı meg attól 

függıen is, hogy ki melyik megyében él. A Somogy megyeiek jelentıs 

hányada ugyanis szintén a nagy bevásárló üzletekben vásárolja a bort. A 

kapcsolat itt is laza (C=0,231; p≤0,000). Véleményem szerint ez 

magyarázható azzal is, hogy Somogy megyében annak ellenére, hogy 

található borvidék a bortermelés a Balaton déli partjára koncentrálódik. A 
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megye megyeszékhelyén és körzetében élık számára vásárlási lehetıséget 

inkább a nagy üzletek kínálnak, mivel termelık, pincészetek olyan módon, 

mint a másik két borvidéken nem lelhetık fel. 
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19. ábra: A borvásárlás helye (n=471) 
 

A lakossági borvásárlás módjánál megállapítható, hogy 51,6%-ban az 

impulzus vásárlás dominál, azaz a fogyasztó a vásárlás helyén dönt arról, 

hogy melyik bort választja. Ilyenkor a marketing, illetve a csomagolás 

szerepe, a márkanév kiemelt jelentıségő, amennyiben a vásárlás 

borszaküzletben történik, ott az eladó is nagymértékben befolyásolhatja a 

vevı döntését. A lakosság 25,8%-a a megszokott borát keresi az értékesítı 

helyeken, tehát többnyire ugyanazt a bort vásárolja. Egyértelmően nem 

állapítható meg, de feltehetı az, hogy ezek a fogyasztók márkahőek.  

A lakosság szerint családjuk elkölthetı havi jövedelméhez viszonyítva a 

hazai borok ára összességében még elviselhetı (20. ábra).  
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20. ábra: A hazai borok árának megítélése a család jövedelméhez 

képest (n=487) 
 

A lakossági vélemények szerint a borok minısége többnyire, vagy 

jelentısen javult (51,0%), 45,8% szerint nem történt változás (21. ábra).  
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21. ábra: A hazai borok minıségének változása az elmúlt öt évben a 

lakosság véleménye alapján (n=487) 
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Ez összefüggésben van azzal, hogy a borászatban a rendszerváltozást 

követıen a mennyiségi szemléletet a minıségi váltotta fel, és ezt e felmérés 

is jól bizonyítja, miszerint a fogyasztók is érzékelik a minıségbeli változást. 

A vásárlónak a borok jó minıségét elsı helyen a származás, eredet 

(44,6%), majd ezt követıen a termelı, pincészet neve (36,3%) jelenti. Az 

évjárat csak a megkérdezettek 6,6%-ának jelent garanciát (22. ábra). 
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22. ábra: A bor minıségének garanciája (n=487) 

 

A borok kiválasztásakor az emberek döntését számos tényezı 

befolyásolhatja, a kutatásom eredményei alapján (10. táblázat) az elsı 

helyen a termék íze, ezt követıen a minıség, majd a képzeletbeli dobogó 

harmadik helyén a szín áll. Emellett döntéskor fontos a bor eredete, a fajta, 

amibıl készítették, az ár és a pincészet, a termelı személye. A mélyinterjúk 

során a termelık véleménye szerint az eredet, a termelı, a minıség és a fajta 

a legfıbb irányadója egy-egy borvásárlásnak, a vásárlásokat kevésbé 

meghatározó tényezık között ugyanazokat említik, mint a lakosság. 

Legkevésbé befolyásolja a döntést a borok versenyeken elért eredményei, 

illetve az eladó tanácsa. A borcímke is csak a közepes mértékben 
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befolyásolni képes tényezık közé tartozik, holott a marketingben a 

szakemberek nagy jelentıséget tulajdonítanak a funkciójának.  

 

10. táblázat 

Bor kiválasztását meghatározó szempontok (487) 

Tulajdonság Átlag Szórás 

Íz 4,61 0,67 
Termék állandó minısége 4,34 0,80 
Szín 3,96 0,97 
Borvidék, eredet 3,94 0,97 
Szılıfajta, -fajták 3,86 0,99 
Ár 3,84 0,87 
Termelı, pincészet 3,73 1,07 
Borok minıségváltozásának megítélése 3,56 0,70 
Csomagolás, megjelenés 3,55 0,99 
Könnyő beszerezhetıség 3,23 1,14 
Évjárat 3,03 1,18 
Borcímkén található ismertetı tartalma 2,99 1,14 
Eladó, szakember véleménye, tanácsa 2,72 1,19 

Bor versenyeredményei 2,46 1,14 

 

Jelenlegi kutatásom borvásárlást befolyásoló tényezıinek eredményeit 

összehasonlítottam a 2003-ban Hofmeister-Tóth–Totth által készített 

tanulmány eredményeivel. Mindkét felmérésnél a vásárlást befolyásoló 

tényezık átlagai alapján felállított sorrendet elemeztem a Spearman-féle 

rangkorrelációs együttható segítségével. Arra kerestem a választ, hogy a két 

sorrend között milyen szoros és milyen irányú kapcsolat található. A 

vizsgálatom megállapította, hogy a két felmérés adatai között igen szoros, 

pozitív irányú kapcsolat van (ρ=0,99). Összefoglalva: mindkét kutatás 

eredményei azonos irányba mutatnak és majdnem teljesen megegyeznek 

egymással. Számomra a különbség csak abból adódik, hogy még a fent 

említett szerzıpáros országos megkérdezést végzett, addig a saját 

megkérdezésem regionális volt. 
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Mint már említettem a disszertáció elején, 2003-ban végeztem egy 300 

fıs megkérdezést a Szekszárdi borvidéken. Ennek a megkérdezésnek a 

borvásárlást befolyásoló tényezıinek eredményeit is összehasonlítottam a 

Hofmeister-Tóth–Totth által készített felmérés és e jelenlegi felmérésem 

eredményeivel, a fent leírt módszert alkalmazva. Az összehasonlítás szerint 

a 2003-as saját kutatás mindkét másik felméréshez viszonyított 

kapcsolatának erıssége szorosnak (ρ=0,72) bizonyult. 

Ezek után a 2003-as kutatásban lefolytattam egy további vizsgálatot. A 

kutatás kérdıíve kitért arra, hogy a megkérdezetteknek nemcsak értékelni 

kellett a vásárlást befolyásoló tényezık fontosságát, hanem rangsorolni is. 

Ez a rangsorolás lehetıséget adott arra, hogy elemezzem azt, hogy a 

megkérdezettek mennyire vannak azonos állásponton a felállított rangsor 

vonatkozásában. Ennél a vizsgálatnál több rangsort kellett elemezni, 

amelyhez már a Kendhall-féle konkordancia-együtthatót alkalmaztam. A 

számítás végeredménye szerint a megkérdezettek között nem volt nagy 

egyetértés (W=0,48) a sorrendet illetıen. Lehetséges ha a jelenlegi 

vizsgálatom is kitért volna a vásárlást befolyásoló tulajdonságok 

rangsorolására, akkor hasonló eredmény született volna az egyetértés terén. 

A termelık úgy látják, hogy a borok minısége, a borkóstolás lehetısége 

és az értékesítés színvonala iránt az igény egyre növekszik a piacon. A 

gazdák a borkóstolás és a közvetlen értékesítés során a fogyasztókkal egy 

interaktív kapcsolatot tudnak kialakítani. A bortermelık általában ezekbıl a 

személyes találkozásokból és a saját értékesítési adataikból tudnak 

tájékozódni a fogyasztói igényekrıl, a keresletrıl.  

A megkérdezett gazdák 73,3%-a szerint vannak különleges fogyasztói 

igények, amelyek elsısorban ünnepek, rendezvények, egyéb alkalmakkal 

kapcsolatosak. Egy-egy ilyen különleges eseményre egyes lakossági és 

üzleti vásárlók különbözı módon feliratozott, gravírozott és/vagy csomagolt 
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borokat szeretnének vásárolni pl. a cégek karácsonyra fontosabb 

partnereiknek cégemblémával ellátott bort küldenek ajándékba, az emberek 

szeretteiknek névre szóló palackos bort ajándékoznak születésnapra, stb… 

 

5.3.4. A borvidékek, borok ismerete és megítélése 
 

Jelentısnek tartottam felmérni a lakosság tájékozódását a borokról és 

borvidékekrıl (23. ábra). 43,6%-a a válaszadóknak a barátaitól és/vagy 

ismerıseitıl szerzik be leggyakrabban az információkat a borvidékekrıl és a 

borokról. 15,8%-a a kérdıívet kitöltıknek a borral kapcsolatos 

rendezvényeken győjt ismereteket, még 11,0%-uk egyik audiovizuális 

médiát, a televíziót használja erre a célra általában. 
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23. ábra: A lakosság tájékozódása a borvidékekrıl és a borokról 

(n=456) 
 

Vizsgáltam azt is, hogy általában melyik borral kapcsolatos 

rendezvények milyen mértékben vonzották a lakosokat az elmúlt években. 

Megállapítható, hogy leggyakrabban a szüreti rendezvényeken (45,8%), 

borfesztiválokon (33,5%) és borkóstolókon (29,9%) vesznek részt az 
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emberek. A megkérdezettek 28,6%-a azonban egyik rendezvényt sem 

látogatta a 2005-ös és 2006-os év között. 

 

Kutatásom során asszociációs technikát alkalmazva tanulmányoztam, 

hogy a különbözı borokról (kékfrankos, kékoportó, portugieser, bikavér, 

kadarka) és a „szılı és bor városa” kifejezésrıl a lakosságnak melyik 

borvidék jut az eszébe elsıként. Összességében elmondható, hogy a legtöbb 

ember a portugiesert (46,9%) és a „szılı és bor városát” (46,2%) nem tudta 

egyetlen borvidékhez sem kötni. A bikavérhez szinte mindenki (97,9%) 

említett borvidéket. A kékfrankosról és a kadarkáról a megkérdezettek közel 

négy-ötöd részének eszébe jutott egy borvidék. 

A kérdıív asszociációra vonatkozó nyitott kérdésekeinek feldolgozása 

után megállapítottam, hogy a kékfrankost a válaszadók 46,1% a Soproni 

borvidékhez kötik. A második és a harmadik „helyet” a Szekszárdi borvidék 

17,0%-os említéssel és a Villányi borvidék 12,5%-os említéssel foglalja el. 

A kékoportót, illetve a portugiesert a megkérdezettek elsısorban a 

Villányi borvidékhez kapcsolják, ami szerintem nem véletlen, mivel Villány 

és a borvidék hírnevét az oportó alapozta meg. Mint már említettem, máig 

vezetı szerepet tölt be a kékoportó (portugieser) a telepített szılıfajták 

között és e fajtából készült borok is jelentıs gazdasági szerepet játszanak a 

borvidék életében. Fontos megemlíteni, hogy még a kékoportó elnevezésrıl 

a válaszadók 65,5%-ának, addig a portugieserrıl csak 37,7%-ának jutott 

eszébe a Villányi borvidék elsıként. Véleményem szerint ez is bizonyítja 

azt a tényt, hogy a valamikori kékoportó helyett kötelezı használatra elıírt 

portugieser sokak számára még ismeretlen fogalom, amelyet a mélyinterjúk 

is alátámasztottak. A Szekszárdi borvidékhez csak 5,5%-ban kötötték a 

kékoportót, a portugiesert 2,2%-ban. A bikavér szóról a dél-dunántúli 

lakosok 88,2%-ának az Egri borvidék jutott eszébe és csak 9,2%-uk 
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említette a Szekszárdi borvidéket18. Ez is jól mutatja, az egri bikavér 

dominanciáját, ismertségét hazánkban. 

A kadarka szóról a válaszadók 63,2%-ban a Szekszárdi- és csak 4,4%-

ban a Villányi borvidékre asszociáltak. A kadarka nagyarányú említésében 

szerepet játszhatott, hogy a borvidéket ez a fajta és bora tette híressé. 

A „szılı és a bor városa” címrıl Tokaj jutott elıször a válaszadók 

24,9%-ának eszébe. Emellett a lakosság 8,1%-a Villányra, 6,2%-a pedig 

Szekszárdra gondolt. 

Vizsgáltam azt is, hogy a válaszadóknak a Szekszárdi- és a Villányi 

borvidékrıl melyik borfajta  jut elıször az eszébe. A megkérdezettek az 

összes említett fajta közül 63,3%-a a kadarkát, a 16,1%-a kékfrankost 

mondta szekszárdi borként. Villányi borvidéknél 72,1%-ban a portugieser, 

6,4%-ban a kékfrankos kapott említést (24. ábra). 
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24. ábra: A Szekszárdi és a Villányi borvidék borfajtájának említése 

(Szekszárd n=381, Villány n=364) 

                                                   
18 A kérdıívben második helyen a megkérdezettek közel 25%-a megemlítette az Egri 
borvidék mellett a Szekszárdi borvidéket is. Azonban a feltett kérdés csak egy borvidék 
említését kérte. 
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A kutatás során nemcsak azt néztem, hogy a különbözı vörösbort is termelı 

borvidékek borait a megkérdezettek milyen gyakran fogyasztják, hanem azt 

is, hogy a borvidékek borainak milyen a kedveltsége. A csongrádi 

borokat a válaszadók 70,2%-a nem, vagy csak nagyon kis mértében kedveli. 

Ez a tény szoros kapcsolatban áll a csongrádi borok fogyasztásával is 

(C=0,801; p≤0,001). Az egri borokat a lakosságnak 83,9%-a valamilyen 

mértékben kedveli. Az Egri borvidék borainak fogyasztása és kedveltsége 

között nincs igazolható kapcsolat. A soproni borokat 67,7%-ban, a 

szekszárdiakat 84,6%-ban és a villányi borokat 90,4%-ban kedvelik a 

válaszadók. Mindhárom borvidék borainak fogyasztása és kedveltsége 

között van szignifikáns eltérés19, de a kapcsolat nem valószínősíthetı, illetve 

csak igen laza. A kapcsolat gyengesége abból adódik, hogy bár a borokat 

kedvelik az emberek, ennek ellenére azokat csak havonta egy alkalommal 

vagy annál ritkábban fogyasztják. 

 

A kutatásom során a szekszárdi és a villányi borokkal kapcsolatos 

rövid attitőd vizsgálatot is folytattam (Az Anyag és módszer c. fejezetben 

leírtak szerint). A kutatás során a szekszárdi és a villányi borokkal szembeni 

fogyasztói attitőd mérıszáma tulajdonságonként és összességében is 

vizsgálva lett. Az attitődvizsgálat során nem tértem ki egy-egy borfajtára 

vagy termelı borára, a borvidékek borát összességében vizsgáltam. A 

vizsgálat folyamán csak a termék állandó minıségére, a csomagolásra, az 

árra, a versenyeredményekre és a borok beszerezhetıségére vonatkozva 

számítottam attitődértékeket, majd átlagokat és végül összehasonlítottam az 

értékeket a két borvidék borainak tekintetében (11. táblázat). 

                                                   
19 Soproni borok (C=0,237; p≤0,000), Szekszárdi borvidék (C=0,225; p≤0,000), Villányi 
borvidék (C=0,161; p≤0,027) 
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11. táblázat 

A Szekszárdi- és a Villányi borvidékrıl alkotott fogyasztói attitőd  

Szekszárdi borok Villányi borok 
Megnevezés 

Érték Fı Átlag Érték Fı Átlag 
Termék állandó minısége 7668 432 17,75 8153 425 19,18 
Csomagolás 6128 435 14,09 6641 434 15,30 
Ár 6266 430 14,57 6419 428 15,00 
Beszerezhetıség 5828 432 13,49 6199 429 14,45 
Versenyeredmények 3229 303 10,66 3606 312 11,56 

Összesen 29119 2032 14,33 31018 2028 15,29 

 

A modell segítségével megállapítottam, hogy a kiválasztott öt 

tulajdonság közül a fogyasztók melyiket mennyire tartják fontosnak 

borvidékenként. A 11. táblázatból jól leolvasható, hogy összességében és 

külön-külön terméktulajdonságonként vizsgálva a villányi borok attitőd 

mérıszámai magasabbak, amit az átlagok is jól prezentálnak. 

Terméktulajdonságok sorrendjét nézve legkevésbé fontos a borok 

versenyeredménye és legfontosabb a termék állandó minısége. 

A két borvidék között a legnagyobb eltérés a minıség esetében található. 

A fogyasztók a villányi borokat magasabb minıségi szintre helyezik, mint a 

szekszárdiakat. Ez részben köszönhetı a mediterrán éghajlatnak, a minıség 

szigorú szabályozásának és a termékfejlesztéseknek is. A csomagolás 

tekintetében elmondható, hogy általában a villányi borok címkéi letisztultak, 

esztétikusak és marketing szempontból jól szerkesztettek. A szekszárdi 

borok „ruhája” a borvidék jelentısebb borászatainál jól megalkotott. A 

legkisebb eltérés az attitődértékeket nézve a borok árainál volt 

megfigyelhetı. A megkérdezettek szerint is a villányi „nedők” ára 

magasabb, az ár-érték arány pedig jobb. A beszerezhetıség tekintetében is a 

villányi borok voltak a jobbak. Véleményem szerint ma már mindkét 

borvidék borai szinte minden értékesítési helyen megtalálhatók, azonban a 
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boltok polcain is érzékelhetı a villányi borok túlsúlya a szekszárdihoz 

képest. A versenyeredményekkel szembeni attitődöt vizsgálva elmondható, 

hogy a villányi borok jobb pozíciót foglalnak el a lakosok körében. Az 

utóbbi öt évben a szekszárdi gazdák is szép sikereket értek el a 

borversenyeken, a legtöbb díjat mégis a villányiak tudhatják magukénak. 

A Dél-Dunántúl lakosai a fent felsorolt tulajdonságok mellett a két 

borvidék esetében még más különbözı tulajdonságokat is értékeltek. 

Mindegyik tulajdonság esetén megfigyelhetı, hogy a villányi borokat a 

fogyasztók jobbnak tartják, mint a szekszárdiakat (25. ábra). A válaszadók 

szerint legnagyobb eltérés a borok és borvidékek reklámozottságában, 

hírnevében, valamint az értékesítés színvonalában mutatkozik meg. 
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25. ábra: A szekszárdi és a villányi borok tulajdonságainak értékelése 
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A felmérés során a lakosságot is megkértem arra, hogy az 1-5-ig terjedı  

Likert-skálán a kérdıíven felsorolt állításokkal kapcsolatos véleményüket 

jelöljék meg, hogy azzal mennyire értenek egyet. Az adatok értékelése során 

átkódoltam a kérdıív skáláját a turistás megkérdezésnél (5.2.4. fejezetben) 

leírt okból és módon. Ennek köszönhetıen a 12. és 13. táblázatban szereplı 

átlagok minél közelebb esnek a +2, illetve a -2-es értékhez, annál nagyobb 

egyetértésrıl vagy egyet nem értésrıl tanúskodnak. 

Az 12. táblázatból jól látható, hogy a válaszadók a legtöbb állítással  

(1-7. állítás) egyet értettek. A válaszok alapján megállapítható, hogy a 

megkérdezettek tudják, hogy a bor kis mennyiségben fogyasztva egészséges 

az emberi szervezet számára, a minıségi borok ára magas és a bort 

különleges terméknek tartják. Azzal a kijelentéssel, miszerint a sör 

finomabb a bornál (8. állítás) a válaszadók elbizonytalanodtak, de az 

eredmények is mutatják, hogy nem értettek egyet, akárcsak a turisták. 

 
12. táblázat 

A lakosság véleménye a borokról (n=487) 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 13. táblázat akár a 12. táblázat része is lehetne, azonban ezt azért 

tárgyalom külön, mert a 2003-as „Borfogyasztási szokások 

Sorszám Állítás Átlag 

1. Napi 2-3 dl bor fogyasztása egészséges. 1,32 

2. A minıségi borok ára magas. 1,32 

3. A bor különleges termék. 1,36 

4. A borfogyasztás kultúráltabb a sörivásnál. 0,93 

5. Az olcsó bor rossz minıségő. 0,86 

6. A drágább bor általában jó minıségő. 0,68 

7. A bor minıségét jól tükrözi a csomagolása. 0,60 

8. A jó sör finomabb a jó bornál. -0,20 
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Magyarországon” c. tanulmányban ezek az állítások így szerepeltek. Az 

állításokat saját kutatásomhoz azzal a céllal vettem át a tanulmányból, hogy 

a régió lakosságának véleményét az országos átlaggal összehasonlítsam. 

Saját kutatásom állításainak átlagát és az említett tanulmány adatait a 

Spearman-féle rangkorrelációs együttható segítségével elemeztem. A 

mutató értéke szerint (ρ=0,986) a két felmérés megkérdezetteinek válaszai 

között pozitív irányú erıs kapcsolat figyelhetı meg. 

A 13. táblázatban látható, hogy a lakosok egyetértenek azzal, hogy a bor 

tradicionális nemzeti ital. Többen szívesen kóstolnak meg 

borkülönlegességeket, és szeretik a hagyományos ízeket.  

 
13. táblázat 

A lakosság véleménye a borokról, borfogyasztásról (n=487) 

Sorszám Állítás Átlag 

1 A bor tradicionális nemzeti ital. 1,29 
2 Szívesen kóstolok meg borkülönlegességeket. 1,26 
3 Szeretem a megszokott ízeket. 1,03 
4 A meghitt pillanatokhoz hozzátartozik a bor. 0,58 
5 Szívesen kóstolok meg import borokat. 0,53 
6 A bor minden alkalomhoz illik. 0,53 

7 
A bor fogyasztása különleges szertartást 
igényel. 

0,43 

8 
Ismerem, hogy Magyarországon milyen 
borvidékek, borfajták vannak. 

0,02 

9 
Érdekelnek a borászattal kapcsolatos 
információk. 

-0,05 

10 A bor könnyed alkoholos ital. -0,17 
11 Kiismerem magam a különbözı borok között. -0,33 

12 
A szórakozáshoz hozzátartozik a 
borfogyasztás. 

-0,36 

13 
A bor fogyasztása hozzátartozik a 
mindennapokhoz. 

-0,38 

14 A bor az idısebb korosztály itala . -1,08 
15 Bort csak ajándékba vesz az ember. -1,42 
16 A bor nem elegáns ital. -1,57 
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Szignifikáns, közepesen szoros kapcsolat (C=443; p≤0,000) áll fent azok 

között, akik szívesen kóstolják meg a borkülönlegességeket és az import 

borokat. A megkérdezettek nem igen érdeklıdıek a borászat és a borok 

iránt. A válaszadók többsége úgy véli, hogy a bor elegáns ital, ami nem csak 

az idısek itala, és nemcsak ajándékozás céljából veszik meg. 

A megkérdezettekre saját bevallásuk szerint leginkább az jellemzı, hogy 

a bort társaságban szeretik fogyasztani és a jó minıségő borért hajlandók 

több pénzt fizetni, ez a termelıkkel, pincészetekkel lebonyolított 

mélyinterjúk eredményeibıl is kiderült. Egyre több baráti társaság érkezik 

Villányba és kóstol jobbnál-jobb borokat. A legtöbben nem a mennyiséget, 

hanem a minıséget tartják szem elıtt borfogyasztáskor. A vörösbort jobban 

szertik a fehérbornál (14. táblázat). 

14. táblázat 

A lakosság véleménye saját borral kapcsolatos szokásiról (n=487) 

Állítás Átlag Szórás 

Szívesen fogyasztom a bort társaságban. 3,91 1,24 

Hajlandó vagyok többet fizetni a jó minıségő borért. 3,58 1,26 

Jobban szeretem a vörösbort a fehérbornál. 3,36 1,60 

Családomban hagyománya van a bor fogyasztásának. 3,14 1,45 

Ha utazok valahová, mindig ismerkedek az ottani vidék boraival. 2,99 1,43 

Tudom, hogy milyen ételhez milyen bor illik. 2,74 1,23 

Szeretek borkóstolókra, -bemutatókra járni. 2,63 1,54 

A bor vásárlását mindig megtervezem. 2,22 1,28 

 

Elmondható, hogy szignifikáns a különbség (C=0,404; p≤0,000), 

közepesen szoros a kapcsolat azok között a válaszadók között is, akiket a 

borászattal kapcsolatos információk érdekelnek, mivel ık saját bevallásuk 

alapján valamennyire ismerik, hogy Magyarországon milyen borvidékek és 

borfajták vannak. Legtöbbször ezek a személyek azt is tudják, hogy milyen 

ételhez milyen bor illik (C=0,389; p≤0,000). 
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5.3.5. A borfogyasztói és -vásárlói klaszterek 

 

Magyarországon már készült néhány országos szintő felmérés, ami a 

borfogyasztókat szegmentálja. Ezek a felmérések20 kivétel nélkül országos 

szintőek voltak. 1998-ban az FVM SzBKI és a Szocio-Gráf Kutató Intézet 

közremőködésével történt egy felmérés, amely során a fogyasztói 

csoportokat demográfiai jellemzıik, valamint a borral kapcsolatos válaszaik 

alapján határolták körül, amelyet klaszteranalízissel tettek teljessé. Ennek 

köszönhetıen hét fogyasztói csoportot különítettek el, amelyek között 

azonban vannak átfedések. A hét csoportba a minıségi bort fogyasztók, az 

értelmiségi fogyasztók, az elit fogyasztók, a fiatalok, a falun élık az 

italboltok fogyasztói és a nem fogyasztók kerültek. 

Kopcsay szegmentációjában három alapszegmensrıl ejt szót. A 

csoportokat empirikus módon határozta meg. A három alapszegmensbe a 

nagyivók, a szupervásárlók és az ínyencek tartoznak. 

2003-ban Hofmeister-Tóth és Totth kérdıíves felmérésében a fogyasztó 

értékrendje kapcsán szegmentálta a piacot, és létrehozta a biztonságra 

törekvık, az önmegvalósítók, a hedonisták és a közönyösek csoportjait. 

Kutatásom során nem országos, hanem regionális szinten kívántam 

meghatározni a borfogyasztók csoportjait. Úgy hiszem, hogy a borok 

értékesítésének és megkedveltetésének sikerében nagy szerepe van a 

magyar, és azon belül is a borvidékeken és környékén élı emberek minél 

jobb megismerésének.  

A kérdıíves adatok feldolgozása során a lakosságnál a faktor- és 

klaszteranalízis módszerét alkalmaztam. A faktoranalízissel a különbözı 

rejtett változók megragadásával vált megmagyarázhatóvá a jelenség nagy 

része, még klaszteranalízisnél a megkérdezettek olyan homogén 

                                                   
20 Hajdu, 2005 alapján 
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csoportokba kerültek, amelyek a klaszter többi csoportjaitól viszonylag 

jobban eltérnek (Falus–Ollé, 2000). Mindkét elemzést a fogyasztók borról, 

borfogyasztásról, borvásárlásról kialakított attitődje alapján végeztem. 

A faktoranalízis során hat jól elkülöníthetı faktort kaptam (15. táblázat).  

 
15. táblázat 

Rotált faktortáblázat a borokkal szembeni attitőd alapján (n=500) 

Megnevezés 1. 
faktor 

2. 
faktor  

3. 
faktor  

4. 
faktor  

5. 
faktor  

6. 
faktor  

Kiismerem magam a különbözı 
borok között 

0,801 0,123 0,129   0,107 

Ismerem, hogy Magyarországon 
milyen borvidékek, borfajták vannak 0,757  0,134    

Tudom, hogy milyen ételhez milyen 
bor illik. 0,756      

Érdekelnek a borászattal kapcsolatos 
információk 0,747 0,133 0,200    

A szórakozáshoz hozzátartozik a 
borfogyasztás 

 0,757  0,142  -0,121 

A meghitt pillanatokhoz 
hozzátartozik a bor 

0,115 0,662 0,150 -0,221  0,362 

A bor fogyasztása hozzátartozik a 
mindennapokhoz 

0,331 0,662  0,187 -0,119  

Szívesen kóstolok meg import 
borokat 

  0,819    

Szívesen kóstolok meg 
borkülönlegességeket 

0,323  0,684 -0,210  0,124 

A bor az idısebb korosztály itala   -0,104 0,744   

Bort csak ajándékba vesz az ember   -0,149 0,698   

A bor nem elegáns ital    0,620  -0,152 

A drágább bor általában jó minıségő.     0,837  
A bor minıségét tükrözi a 
csomagolása. 

   0,195 0,726  

Az olcsó bor rossz minıségő.   -0,142  0,721  

A bor különleges termék.     0,108 0,766 
A bor fogyasztása különleges 
szertartást igényel 

0,208  0,101   0,666 

 

Az elsı faktor neve lehet a ”Jártasság”. Erre a faktorra jellemzı, hogy a 

borok világában otthonosan mozog, kiismeri magát a különbözı borok 
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között, ismeri a magyar borvidékeket és borokat. A borokat jól tudja 

kapcsolni az ételekhez, a különféle alkalmakhoz. 

A második a ”Kapcsolatok” faktor, amelyre jellemzı, hogy a bor a 

különféle események, alkalmak kísérıjének tekinti, továbbá a bort, illetve a 

borfogyasztást a mindennapok velejárójának, a szórakozás kiegészítıjének 

és a meghitt pillanatok részének tartja. 

A harmadik a ”Különc”  faktor, mivel a faktornak a külföldi és a 

különleges borok kóstolásában testesül meg a borfogyasztás öröme. 

A negyedik faktort a ”  Szkeptikus”, mivel nem tartja a bort elegáns 

italnak, szerinte az idısebb korosztály kedvence és kimondottan 

ajándékozási célokat szolgál. 

Az ötödik a ”Küls ıségre adók” faktor, amely szerint a bor minıségét 

többnyire a termék külsı tulajdonságai határozzák meg. A faktor szerint a 

csomagolás és az ár is jól tükrözi a bor minıségét. Az olcsó ár gyenge 

minıséget, míg a magas ár jó minıséget sejtet. 

A „Bort tisztel ı”  hatodik faktorra jellemzı, hogy a bort különleges 

termékként tartja számon, és úgy véli, hogy a bor különlegessége 

megköveteli a borok fogyasztásának különleges ceremóniáját. 

 

A faktoranalízis során a KMO-érték 0,831 volt. Ezáltal a faktoranalízis 

eredményei megbízhatónak tekinthetık és az arra alapozott klaszter-analízis 

lefuttatható volt. A klaszterelemzés során a következı négy csoportot 

különítettem el: 

Az elsı klaszter a ”Tájborok kedvel ıi” nevet kapta, mivel tagjai a 

tájborokat részesítik elınyben. A klasztert a vizsgált személyek 15,0%-a 

alkotja. Ezt a csoportot a napi borfogyasztók alkotják, akik a vörösbort 

preferálják, melybıl alkalmanként kb. 5 decilitert fogyasztanak. 

Fogyasztásuk mennyisége az elmúlt években jelentısen növekedett. 
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Többnyire ugyanazt a bort napi rendszerességgel szerzik be, általában 

közvetlenül a termelıtıl, pincészettıl. Borvásárlásuknál a bor minıségének 

garanciáját a bor eredete adja, a csomagolásnak egyáltalán nincs jelentısége 

a vásárlás folyamán, viszont annál inkább fontos számukra a szín, íz és a 

fajta. Ebbe a csoportba a baranya megyei községek lakói tartoznak. 

Zömében az 50-59 éves érettségizett korosztályt foglalja magába a klaszter. 

A második klasztert a ”Szokásukhoz ragaszkodó fiatalok” alkotják 

29,2%-os részesedéssel. İk a havi borfogyasztók táborához tartoznak. A 

csoport tagjai a vörösborokat részesítik elınyben, általában 3 deciliter 

mennyiséget fogyasztanak és fogyasztásukra az elmúlt években a jelentıs 

növekedés volt jellemzı. Havi gyakorisággal vásárolnak bort általában a 

termelıtıl, pincészettıl közvetlenül. Számukra a bor minıségének 

garanciáját az íz jelenti, ennek is köszönhetıen szinte mindig ugyanazt a 

megszokott bort választják. Elsısorban Tolna megye férfi lakosai, akik 

fiatalok, 30-39 évesek és felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.  

A harmadik, 51,7%-ot képviselı ”Modern vásárlók”  csoportba a 

havonta ritkábban borfogyasztók kerültek, akik a minıségi vörösbort 

részesítik elınyben, melybıl alkalmanként 2 decilitert fogyasztanak, egy-

egy pohárral isznak. Fogyasztásuk mennyisége az elmúlt években nem 

változott. Többnyire ugyanazt a bort ritkábban mint havonta vásárolják, 

leggyakrabban a hiper-, szupermarketek polcairól emelik le a borokat. 

Borvásárlásuknál a bor minıségének garanciáját a bor termelıje jelenti. Az 

évjáratnak és a borcímke tartalmának nincs jelentısége a vásárlásuk 

folyamán, viszont annál inkább fontos számukra a bor minısége, ára, 

csomagolása, színe, íze és a fajtája is. Ebbe a csoportba a Baranya megye 

városaiban élı idısebb, felsıfokú végzettséggel rendelkezı réteg tartozik. 

A negyedik klasztert ”Eredetet elınyben részesítık” -et a heti 

borfogyasztók alkotják. Ez a csoport csupán 4,1%-os részesedéssel 
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rendelkezik. İk a minıségi vörösborok kedvelıi, de alkalmankénti 

fogyasztásukra csak az 1 deciliteres mennyiség a jellemzı. Borfogyasztásuk 

az elmúlt években csökkent. Általában havi gyakorisággal vásárolnak bort 

kisebb ABC jellegő üzletekben, ahol a vásárlás helyén döntik el, hogy 

melyik bort viszik haza. Számukra az eredet az elsıdleges garancia a bor 

minıségére. Ebbıl következıen a borválasztáskor csak az eredet és a 

termelı, pincészet fontos számukra. Ezt a csoportot a Somogy megyében 

élı felsıfokú végzettséggel rendelkezı 40 év feletti férfiak alkotják. 

Véleményem szerint a villányi védett eredető boroknak potenciális piaca ez 

a csoport. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

6.1. Az SZCP-marketing 
 

Ha az 5. fejezetben bemutatott SWOT-analíziseket a Szekszárdi- és a 

Villányi borvidék  célmeghatározásának tekintem, akkor a két borvidék 

marketinggel kapcsolatos célkitőzései kapcsán röviden megállapítható, 

hogy fontos mindkét helyen: 

− a minıségi termelés növelése, 

− az értékesítési csatornák szélesítése, fejlesztése, 

− a borfogyasztás ösztönzése, 

− a tudatos borvidéki arculat kialakítása, 

− a komplex turisztikai fejlesztések megvalósítása, és 

− a megfelelı szakemberek képzése. 

A célok elérése érdekében nélkülözhetetlen, hogy a „borszakma” (boros 

gazdák, bormarketingesek, értékesítési-, kereskedelmi vezetık, borút 

egyesületek, stb.) a marketingeszközöket a megfelelı piacokon jól 

alkalmazza, kombinálja egymással. Ehhez elsısorban fel kell mérni az adott 

piacot, vagyis a hatékony marketingtevékenységet a piackutatással kell 

kezdeni. A piackutatás feltárja a piaci szegmentumokat, amelyeket a 

különbözı vevıigények határoznak meg, így a kínálatot és a 

kommunikációt minél inkább a célszegmensekhez lehet igazítani. A 

borászatoknak, a borvidékek termelıinek ezután döntenie kell a célpiacról, 

hogy mely szegmentum(ok) igényeinek kielégítésére törekszenek, illetve, 

hogy mely szegmentumokkal milyen szinten kívánnak foglalkozni (Appel, 

2001). Minden célszegmentum számára meg kell határozni egy pozíciót, 
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hogy a célpiac közönsége meg tudja különböztetni a borvidék és 

termelıinek termékeit a versenytársak termékeitıl. 

Mindkét borvidéken a borkínálat és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 

igen heterogén csoportot céloznak meg. A diverzifikáltság a kor, nem, 

lakóhely, foglalkozás, stb. szerint jelentıs, így nehéz lenne egy tipikus 

fogyasztót meghatározni és leírni. A célközönség azonban szétbontható az 

alapján, hogy a borértékesítés és/vagy a borturizmus kapcsán kívánjuk-e 

megcélozni, de természetesen feltételezhetık átfedések is a két csoport 

között. A célcsoportban belföldi és külföldi személyek egyaránt helyet 

kapnak. 

A borvidéken a szegmentálást – saját kutatásaim és szekunder adatok 

eredményeire támaszkodva – földrajzi és demográfiai ismérvek alapján 

végeztem, amely során a következı 3 nagy célcsoportot határoztam meg: 

− helyi (borvidéki) lakosság 

− borvidéken kívüli lakosság  

− média képviselıi 

Az elsı két lehetséges célcsoport esetében további csoportbontás 

ajánlott életkor szerint. Ennél a két csoportnál a marketingstratégia a 

borvidékek szélesebb körő megismertetésére és a szekszárdi és villányi 

borok fogyasztásának növelésére irányulhat, míg a média esetében 

elsısorban a borvidékek megismertetése és népszerősítése a cél. 

A borvidékek lakosságának nagy hányada borfogyasztó, viszont a 

szekszárdi és a villányi borokat a hazai boroknál ritkábban fogyasztják. 

Ezért a helyi lakosságnál jó lenne elérni, hogy minél többen igazi 

lokálpatriótákká váljanak, akik borvidékük borait fogyasztják, és emellett jól 

ismerik borvidéküket és a pincészeteket. Ösztönözni kellene a lakosságot 

arra, hogy elsısorban a két borvidék borait preferálják más hazai és külföldi 
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borokkal szemben. A „borszakma” ezek megvalósítását segítheti a 

céltudatos tájékoztatásokkal, a közszereplésekkel és a nyitott pince 

napokkal. 

A nık fontos célcsoportja lehet az ágazatnak, mivel arányuk igen nagy a 

borvásárlásnál. Továbbá ık azok közül sokan egyre jobban törıdnek saját és 

családjuk egészségével. Emellett a borfogyasztásuk a férfiakhoz és az 

országos átlaghoz képest jelentısen alacsony, miközben számuk jelentıs. 

Mindenképpen szükséges a nıket jobban a bor irányába orientálni. Ehhez az 

eladás helyi borbemutatók, különbözı médiumokban elsısorban a 

gasztronómiával és az egészséges életmóddal foglalkozó tájékoztatások 

célravezetık. 

Életkor alapján a borászoknak, bortermelıknek véleményem szerint a 

fiatalok (18-30 év) csoportjának és a 45 év felettiek csoportjának igényeit 

kell még jobban kielégíteni. A fiataloknak még nem alakultak ki a 

borfogyasztási szokásaik, kevesen fogyasztanak bort, viszont egyre inkább 

érdeklıdnek a borok iránt, ami a borral kapcsolatos rendezvények 

látogatottsági adataiból és a mélyinterjúkból is kiderültek. Növekszik azon 

18 év feletti baráti társaságok száma, akik a bort már nem alkoholnak 

tekintik, az új ízek kipróbálása egy-egy újabb kalandot jelent számukra. A 

fiatalokat a minıségi borfogyasztás irányába kell terelni különbözı 

színvonalas borkóstolók és egyéb rendezvények segítségével. 

Társadalmunk öregszik, az idısebbek egyre többen lesznek. A 45 év 

felettiek és elsısorban a férfiak mind gyakrabban fogyasztanak bort, akiknél 

a kor elırehaladtával az egészségnek egyre jobban felértékelıdik a szerepe. 

Az emberi szervezet számára a jó bor kis mennyiségben orvosság, amelyrıl 

a Szekszárdi borvidéken az a mondás járja: „A szekszárdi bikavér 

orvosságnál többet ér, aki issza hóttig él!” 
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A borvidéken kívüli lakosság csoportjába a borvidékre látogató 

belföldi – elsısorban budapesti – és külföldi turisták  szegmensét találom 

a legjobb célcsoportnak. Náluk azt kell megcélozni, hogy Szekszárdról és 

Villányból, a Szılı és Bor Nemzetközi Városaiból és a környékbeli 

településekrıl souvenirként minimum egy üveg jó szekszárdi, villányi bort 

vigyenek haza. Emellett fontos, hogy a borvidéken több napot töltsenek el, 

hogy jobban megismerjék az ottani borkínálatot és a vidéket. 

A Budapestrıl jövı turisták egy része munkaútjával kapcsolatban 

látogat el a borvidékre, növekszik azok száma, akik valamilyen 

továbbképzésen, tréningen, konferencián vesznek részt. 

A turisták közül kiemelt figyelmet érdemel a külföldi és a Budapestrıl 

érkezı turista. A külföldi turista a leghatékonyabb országhatáron kívüli 

„reklámhordozója” lehet a bornak, amennyiben kellemes élményekkel, 

pozitív tapasztalatokkal távozik. Minden motívumot meg kell adni a turisták 

számára, hogy dicsérı véleményüket kifejezésre juttassák, hogy 

meginduljon külföldön is a szájreklám. Ehhez a megfelelı bor- és 

városmarketing, a borturizmus feltételei, a helyiek vendégszeretete is 

szükségeltetik. 

Mindezeket kihasználva a borvidék termelıinek céljait és a fogyasztói 

igényeket megismerve – amelyhez javasolnék egy, a fogyasztási-, vásárlási 

szokást és magatartást részletesen vizsgáló piackutatást – kellene a borokat 

népszerősíteni. 

A lakosság mellett nagyon fontos célcsoport a média. Mind a helyi, a 

regionális és az országos média esetében fontos, hogy hírértékkel szolgáljon 

a Szekszárdi- és a Villányi borvidék számára, felkeltsék a média 

érdeklıdését a borvidékek és boraik iránt elsısorban pozitív értelemben. Ezt 

a médiakapcsolatok megfelelı ápolásával, különbözı színvonalas 
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események rendezésével, jelentıs versenyeken elért eredményekkel (pl: 

Vinagora, Bordeaux, stb.) lehet elérni. 

 

A célcsoport kiválasztás után a borászatok termékeiket pozicionálják, 

amellyel elhelyezik azokat a vevı fejében, jól megkülönböztetve a 

borászatot, a terméket vagy a márkát a versenytársaktól (Westling, 2001). A 

borok pozicionálásakor rendkívül fontos, hogy a vevı számára nemcsak az 

számít, hogy mit tud részére nyújtani a szekszárdi, a villányi bor (az egyes 

borok és jellemzıik sokszor nem a tényleges értéküket érik), hanem az is, 

amit arról a borról és a hozzá kapcsolódó jelentéstartalomról a környezete 

gondol. Tehát a pozícionáláskor a két borvidék üzenetének központjában a 

minıségnek kell szerepelnie, továbbá tudatosítani kell a potenciális 

fogyasztókban, hogy ezek a vidékek két igazi hagyományokkal rendelkezı 

történelmi és vörösbortermı borvidékek, ahol a bor átszövi a társadalmat és 

a gazdaságot is. A Szekszárdi borvidék nem más, mint „a Kadarka és a 

Bikavér hazája”, amely vidékre ellátogatva a dimbes-dombos táj szılıtıkéi 

között megbújó pincészetek, présházak várják a borkedvelıket. A Villányi 

borvidék pedig Magyarország „mediterrán bortengere”, amely „habjait” 

élvezve a borbarát a kultúrált borfogyasztás, az igazi társasági kapcsolatok 

részesévé válhat. Mindkét borvidék filozófiája lehetne: „A pincékben jó 

borokat készítünk, a borvidéken élményt adunk el!”. 

 

Munkámban a klasszikus 4P, a taktikai marketing kialakítására kívánok 

megállapítást tenni, illetve javaslatot adni. A marketing-mix kialakításánál 

ügyelni kell arra, hogy a vevık igényeihez igazodjon, versenyelınyt 

teremtsen a borvidékek számára, elemei egymással összhangban, egységben 

legyenek és nem utolsó sorban illeszkedjen a borvidékek erıforrásaihoz. 
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6.2. Termékstratégia 
 

A termék esetében a mindenkori piaci igényeknek megfelelı borvidéki 

termékszerkezetet kell kialakítani az állandó jó minıség biztosítása mellett. 

Ezt segíthetik a védett eredető borok meghatározásával – amelyet a Villányi 

borvidék a 2006-os szüret óta alkalmaz – és a rendszeres, folyamatos 

minıség-ellenırzés biztosításával. Nem elegendı csupán a kiváló termék, 

hanem annak ki kell egészülnie valami olyan plusszal, ami a fogyasztó 

számára értéket képvisel, és megkülönbözteti a terméket a konkurencia 

termékeitıl. A jó borra mindig van igény, s ezt a minıség garantálja, hogy a 

borász a saját nevét adja a termékhez, mintegy önmagát is eladva a borral. 

Ki kell alakítani ”A borvidékek borát”, azaz borvidékenként egy-egy 

olyan bort, amely több termelı termésébıl és szaktudásából közös munka 

során születik meg, elsısorban napi fogyasztásra ajánlott ún. mindennapi 

bor, amely borvidéki marketinget élvez, minden évben bekerül az 

értékesítési helyek kínálatába. Szekszárdon négy pincészet között szó volt 

arról, hogy létrehoznak egy közös bikavért, de ez még mindig várat magára, 

mivel az önérdekek a közösségi érdekeknél erısebbeknek tőntek. 

Arculatépítı elemként egy borvidéki csomagolás kialakítása javasolt 

mindkét borvidéken, valamint a különleges minıségő borok 

csomagolásának kialakítására a szekszárdi térségben nagyobb hangsúlyt 

kellene fektetni. 

A termelési hagyományokat fel kell kutatni, és el kell ismertetni, 

amelynek egyik szép példája, érdekessége Szekszárdon a már említett Fritz-

pincészet Kadarka fehér bora. 
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6.3. Árstratégia 
 

A borvidékek bortermelıi az áraikat az értékesítési csatornáknak, az 

értékesített mennyiségnek és módjának megfelelıen, de a piac és saját 

céljaik figyelembe vételével határozzák meg. A jó bornak feltétlenül 

megfelelı ára legyen. A borok esetében gyakran az ár nem a megfelelı 

minıséget juttatja kifejezésre. Bármelyik értékesítési csatornában szereplı 

borok árát nézve elmondható, hogy a villányi borok árai a szekszárdi 

borokhoz viszonyítva magasabbak. Véleményem szerint, mint már 

említettem, ez a borvidék hírnevével lehet összefüggésben. Több borteszt 

áttanulmányozása és a gazdákkal történt beszélgetések után úgy vélem, 

hogy elsısorban a szekszárdi borok ár-érték arányán21 belföldön még sokat 

kell javítani. Az ár-érték arány több esetben is jóval 100% alatt van. Vagy a 

borok értékét kellene növelni – akár a minıség fokozásával – vagy az árakat 

csökkenteni, ez utóbbi esetében azonban számolni kell azzal, hogy ez a bor 

imázsát ronthatja. A szakma szerint az exportpiaci árak még mindig 

alacsonyak, ezért ezeket növelni kellene. 

 

6.4. Értékesítési stratégia 
 

Az értékesítési csatornákat a borászatok maguk választják ki, keresik 

fel. El kellene érni, hogy az értékesítık keressék fel a jó minıségő 

szekszárdi és villányi borok termelıit, nem pedig fordítva. Ebben egy-egy 

„Az év bortermelıje”  cím elnyerése, a külföldi borversenyeken elért sikerek 

sokat segíthetnek.  

Szekszárdon a közvetlen értékesítés kb: 10%-ot jelent az 

értékesítésekbıl, míg a Villányi borvidéken 15-25% körül van ez az arány. 

                                                   
21 Ár-érték arány (ÁÉÁ)=érték/ár %-ban kifejezve 
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A két arány közötti eltérés a borturizmus és a bormarketing fejlettségével, 

színvonalával és a helyi adottságokkal magyarázható. A borvidéki lakosság 

és a régióban élık vásárlási szokásait figyelembe véve a közvetlen termelıi 

értékesítésre célszerő még nagyobb hangsúlyt helyezni, az értékesítés 

színvonalát javítani. 

A kutatás során is kiderült, hogy számos fogyasztó, aki egyszer 

megismerkedett egy termelı borával, ha nem tud közvetlenül a termelıtıl 

vásárolni, akkor legtöbbször a nagy bevásárló üzletek polcain keresi a 

termékeket, azonban különbözı okok miatt az adott termelı borát nem 

találja az üzlet kínálatában. Éppen ezért is, és azért is, mert napjainkban a 

szuper-, hipermarketek boreladásai folyamatosan nınek, fontos lenne a 

borvidékekrıl minél több termelınek bejutnia a 400 m2-nél nagyobb 

területő üzletek polcaira termékeikkel. Ehhez a termelık alkupozícióját jó 

lenne növelni, azonban ez szinte lehetetlen. Külföldön a szupermarketek és 

borszaküzletek alsó polcairól a megfelelı minıség, csomagolás, ár és imázs 

kialakításával a felsıbb szintekre kell juttatni a szekszárdi, villányi és a 

magyar borokat egyaránt. 

Mind belföldön és külföldön egyre több borszaküzletekben meg kell 

jelenni a borvidékeket jól reprezentáló borokkal. A nagykereskedık kiemelt 

szerepet játszanak a palackos borok disztribúciójában, ezért velük is fontos a 

kapcsolattartás. 

Értékesítés terén elmondható, hogy a borral kapcsolatos kiállítások és 

vásárok nagyszerő alkalmat kínálnak az üzleti kapcsolatok kialakítására, a 

versenytársak figyelésére. A szekszárdi termelık közül a villányiakhoz 

viszonyítva a kiállításokon kevesen képviseltetik magukat a tıke- és a 

marketingszemlélet hiánya miatt. A legtöbb jelentıs külföldi borkiállításon 

pedig csak néhány tıkeerıs vállalkozás tud részt venni. Villányi borvidéken 
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általában a nagy tıkeerıs vállalatok és a legjelentısebb családi pincészetek 

reprezentálják a borvidéket a különbözı kiállításokon. 

Napjainkban az értékesítés egyik kényelmes formája az Interneten 

történı ún. on-line vásárlás lett. Ez jelenleg lassú növekedést mutat. Számos 

villányi és szekszárdi termelı borát meg lehet vásárolni az Internet virtuális 

üzleteibıl. Ezek az üzletek elsısorban a borkereskedı társaságok honlapjain 

találhatók, de a pincészetek saját honlapjainak megjelenésével számuk egyre 

növekszik, ezzel nemcsak a közvetítıtıl, hanem közvetlenül a termelıtıl is 

lehet bort rendelni. 

 

6.5. Kommunikációs stratégia 
 

A promóció által kell tudatosítani a célcsoportban a termék, a termelı, 

pincészet, borvidék nevét, valamint a hozzájuk kapcsolódó minıség-

asszociációt. Az emberek befolyásolásával a borvidékek iránti pozitív 

hozzáállás kialakítása a cél. El kell érni azt, hogy minél többen kóstolják 

meg a szekszárdi és a villányi borokat és azokat keressék az üzletekben. 

A még több reklámmal ismertebbé lehet tenni a borvidékeket, boraikat 

és a róluk kialakult imázst, ezáltal lehet segíteni a márkák elfogadását. Az 

értékesítés-ösztönzéssel a fogyasztó magatartását befolyásolhatjuk, a PR 

nagy szerepet kaphat a borvidékek imázsának kialakításában és 

fenntartásában, még a személyes eladás és a direkt marketing az 

értékesítésben a legfontosabbak. 

A villányi borvidéken az információáramlás és annak tartalma jónak 

tekinthetı, azonban a hatékonyan mőködı információáramlást továbbra is 

biztosítani kell a borvidék piaci szereplıi között. A Szekszárdi borvidéken a 

borpiac szereplıinek kommunikációját elı kell segíteni, itt az 

információáramlás és az információtartalom nem megfelelı. A 
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kommunikáció területén közösségi szinten, egymással egészségesen 

együttmőködve kifelé és befelé – a Szekszárdi borvidék lakossága felé – 

irányuló hatékony kommunikációs stratégiát kell kidolgozni és 

megvalósítani. 

Mindkét borvidéken a public relation fontos szerepet játszik, mivel a 

teljes célcsoportot érintik azok a nagyszabású turizmussal és borászattal 

kapcsolatos rendezvények, amelyeken a megjelenés szinte kötelezı mind a 

termelık, mind a média képviselıi részére. A borversenyek elsısorban a 

szakma érdeklıdését váltják ki. 

A Villányi borvidék hírneve nagy értéket jelent, melyet meg kell tartani 

azzal, hogy továbbra is az országos átlag feletti minıséget állítsanak elı, és 

ezt tudatosan kommunikálják. A Szekszárdi borvidéket egyre többen 

ismerik országszerte, köszönhetıen az elmúlt évek borversenyeken elért 

kimagasló eredményeinek, azonban ez még nem elég. Jól megtervezett 

marketing-kommunikációval a borvidék ismertségét, borai iránt az 

érdeklıdést fent kell tartani. 

A villányi lakosok borvidéküket jól ismerik, azonban a szekszárdi 

lakosság csak egy része rendelkezik kellı információval a saját 

borvidékérıl. Az ország lakossága a Tokaji borvidék után elsısorban a 

villányit ismeri. A borvidékek ismerete nemcsak a helyi lakosok számára 

lenne javasolt, hanem az ország többi részén élık körében is. A 

borvidékeken számos rendezvény van, amely ennek megvalósítását 

elısegíti, azonban szükség lenne borvidéken kívüli bemutatkozásokra is. 

Éppen ezért borvidéki marketing szinten kellene népszerősítı bemutatókat, 

elıadásokat tartani, írásokat megjelentetni a borvidékekrıl országszerte akár 

kulturális vagy oktatási intézményekben, akár más rendezvényeken történı 

részvétellel. A borvidéki marketingben Szekszárdon a Bormarketing Kht. és 
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a Szekszárdi Borút Egyesület vállalhatna központi szerepet, Villányban ez a 

feladat továbbra is a Villány-Siklósi Borút Egyesületre hárulna. 

A kommunikáció egyik leggyorsabb és legdinamikusabban fejlıdı 

eszköze – az Internet – adta lehetıségekkel még több borásznak kell ezzel 

élnie. A jelentısebb borászatok saját honlappal rendelkeznek, rendszeresen 

juttatják el hírleveleiket a potenciális fogyasztóhoz, ezzel is fenntartva az 

állandó kapcsolatot vevıikkel és növelve az értékesítést. 

A célcsoportokat tekintve fontos, hogy a célcsoportot jól elérı 

csatornákon keresztül történjen a kommunikáció. A nık esetében leginkább 

azok a médiumok használhatók, amelyeket rendszeresen figyelemmel 

kísérnek (televízió, rádió, hölgyeknek szóló magazinok, egészséggel 

kapcsolatos kiadványok, stb.). A fiatalokat leginkább a borral kapcsolatos 

különbözı rendezvények vonzzák. Erre jó példa a májustól induló 

„Borfesztivál turné”, amely egy fiataloknak szóló, az Interneten reklámozott 

rendezvénysorozat.  

Általában elmondható, hogy a borfogyasztó célcsoport legegyszerőbben 

a termékhez csatolt, illetve eladáshelyi reklámmal érhetı el közvetlenül. A 

borcímkének komoly rendeltetése van a vevı „megszólításában”. 

Véleményem szerint ezek legyenek diszkrétek, de szép grafikai 

kidolgozottságukkal hívják fel magukra a figyelmet. A címkén javaslom a 

pincészet honlap címének feltőntetését. 

A Szekszárdi- és a Villányi borvidék elsısorban vörösbort termı vidék, 

a 22 borvidék sorában így kell elhelyezni ıket a köztudatban. Mindkét 

borvidéknek van valamilyen arculata. A Villányi borvidék az emberekben 

konkrétabban, élesebb képet alkotva magáról jelenik meg. A Szekszárdi 

borvidék képe azonban nem konkretizált, elmosódott. Ez elsısorban azzal 

magyarázható, hogy a szekszárdiak nem tudatosan alakították ki magukról a 

képet. Az arculat kialakítását segítheti egy borvidéki közös arculatot 
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hordozó stand a belföldi és a külföldi vásárokon, kiállításokon, a 

borvidékrıl egy átfogó, részletes kiadvány elkészítése, amibıl a turista is 

megismerheti a borvidéket, tájékozódhat az ottani lehetıségekrıl. A CD-k 

adta lehetıségeket a promóció során is érdemes lenne kihasználni, ahogyan 

azt Villány is tette a borútról kiadott adathordozóval. 

A borturizmust mindkét borvidéken tovább kell fejleszteni. Hiszen ez az 

egyik legjobb formája a borvidékek bemutatásának, boraik 

megismertetésének, a hírnév növelésének és az imázs kialakításának, a 

vevıkkel való közvetlen kapcsolattartás során. A Villányi borvidék esetében 

az igényes programok szervezésével és azok kiterjesztésével, a további 

fizetıképes kereslet borvidékre vonzásában kell a piaci pozíciót 

megerısíteni és javítani. A Szekszárdi borvidéken a borturizmus alapjai 

adottak, a probléma a borvidéki szereplık gondolkodás-, szemlélet 

módjában, a tıkehiányban és a nem megfelelı összefogás hiányában 

keresendı elsısorban. 

 

Mindkét borvidéken különbözı bormarketing szinteken, eltérı 

színvonalon folyik marketing tevékenység. Azonban a legkívánatosabb az 

lenne, ha a legtöbb pincészet termékük, márkájuk vagy borászatuk szintjén 

kialakítana és követne egy jól kidolgozott marketingstratégiát. A borászok 

marketing tevékenysége mellett, egy ernyıként védelmezve célszerő lenne 

kialakítani egy hosszú távú borvidéki marketingstratégiát is. A stratégiák 

kialakításánál a jelenleg tervezetként megjelent Közösségi Bormarketing 

Program szolgáltathat alapot a borvidékek számára. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Új tudományos eredmények 
 

1. A Dél-Dunántúl lakosságának borfogyasztói és -vásárlási szokásainak 

részletes felmérése és elemzése megtörtént. A vizsgálatok során a 

következı négy fı lakossági szegmentum és azok jellemzıi kerültek 

meghatározásra: a „Tájborok kedvelıi”, a „Szokásukhoz ragaszkodó 

fiatalok”, a „Modern vásárlók” és az „Eredetet elınyben részesítık”. 

 

2. A Szekszárdi és a Villányi borvidékre látogató turisták borfogyasztói és 

borvásárlási jellemzıit vizsgáló megkérdezés során három szegmentum 

került meghatározásra: a „Borkedvelı baráti társaságok”, az „Üdülı 

borfogyasztók” és a „Borbarát üzletemberek”. A csoportok jellemzıik 

alapján jól mutatják a két borvidék borturistáinak körét.  

 

3. Marketing szempontból megtörtént a Szekszárdi- és a Villányi borvidék 

összehasonlítása. Ennek során a vizsgált borvidékek közötti 

különbségek, hasonlóságok és az ezekben rejlı lehetıségek kerültek 

elemzésre. Az összehasonlításhoz elsısorban a mélyinterjúk, a turistákat 

és a lakosságot vizsgáló kérdıíves megkérdezések eredményeit 

használtam fel. 

 

4. A vizsgált borvidékeken egy lehetséges marketingstratégia 

körvonalazódott az ágazat részére. A stratégia megállapításai közül 

kiemelhetı a minıség-, eredetvédelem fontossága, a borturizmus 

részarányának növelése az értékesítés és a közönségkapcsolatok terén, 

valamint a marketingkommunikáció hatékonyságának növelése. A 
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stratégiában a lehetséges célcsoportok és azok elérésére javasolt 

marketingeszközök kerültek bemutatásra, mintegy gyakorlati 

iránymutatóként a szekszárdi és a villányi borvidéki bortermelık, 

vendéglátással, turizmussal, marketinggel foglalkozók részére. 

 

Új módszertani eredmények 
 

1. A borfogyasztás mennyiségének meghatározásához egy új mutatószám, 

a borfogyasztás éves mennyiségének mutatószáma került bevezetésre. 

Ennek során a borfogyasztókra alkalmazott fogyasztás gyakorisági 

skálájának különbözı adatai külön-külön és egyetlen értékben is 

összegezhetık, a borfogyasztás mennyisége jól kifejezhetı. 

 

2. A két borvidék attitőd-vizsgálatához használt Fishbein-modell 

módosítása megtörtént. Ezzel egyöntetőbb és pontosabb attitőd 

mérıszám meghatározása vált lehetıvé a vizsgálatok során. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

8.1. Magyar nyelvő összefoglaló 
 

A kutatásom célja a Szekszárdi és a Villányi borvidék marketing 

sajátosságainak feltárása volt. Feltérképeztem a borászattal és/vagy 

vendéglátással foglalkozó termelık marketing tevékenységét, a 

borturizmussal, a borfogyasztói és vásárlói szokásokkal kapcsolatos 

véleményét. Emellett megismertem a bormarketing témában jártas 

szakemberek nézıpontját a hazai, valamint a Szekszárdi- és a Villányi 

borvidék marketing tevékenységének és turizmusának jelenlegi és jövıbeni 

helyzetét illetıen. További cél volt a Dél-Dunántúl lakosainak 

borfogyasztási és –vásárlási szokásainak, a borral és borvidékekkel 

kapcsolatos nézeteinek a felmérése, valamint a két vizsgált borvidék hazai 

és külföldi turistáinak borfogyasztási, –vásárlási, és a turizmussal 

kapcsolatos jellemzıinek megismerése. 

A célok eléréséhez a szekunder adatgyőjtést kiegészítettem 44 fıs 

termelıi, vendéglátói és szakértıi mélyinterjúkkal, egy 500 fıs regionális 

lakossági és egy 337 fıs turistás megkérdezéssel. A kapott adatokat 

különbözı statisztikai-matematikai elemzések segítségével értékeltem. 

A kutatás során tapasztalható volt, hogy egyre jobban növekszik azon 

termelık és vendéglátók száma, akik tevékenységükben a korszerő 

marketing ismeretekre, a marketing eszközök és a módszerek szakszerő 

tudatos alkalmazására is támaszkodnak a Szekszárdi- és a Villányi 

borvidéken. Továbbá a borászok termelésük során a minıségi borok 

elıállítására helyezik a hangsúlyt a mennyiségi szemlélet helyett, ezzel 

igazodva a megváltozott piaci igényekhez. 
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A minıségi borok iránti igényt a Dél-Dunántúl lakosai körében végzett 

felmérés eredményei is jól bizonyították. A régió lakossága a vörös, 

minıségi üvegpalackos borokat kedveli leginkább. A borokat átlagosan 

hetente egy-két alkalommal fogyasztják. A borok értékesítésekor elsısorban 

a hiper- és szupermarketek, valamint a közvetlen, termelıtıl történı 

értékesítés dominál. A bor kiválasztásakor az eredetnek és a bor 

készítıjének van nagy döntést befolyásoló szerepe. 

A turisták esetében megfigyelhetı, hogy gyakrabban fogyasztanak bort, 

mint a lakosság és fıként a vörösborokat szeretik. A borvidékekre a turisták 

borkóstolási vagy üdülési szándékkal érkeznek elsısorban. A Villányi 

borvidéken érzékelhetı a hivatásturizmus növekedése, amely során egyre 

több – elsısorban budapesti vállalat rendez különbözı konferenciákat vagy 

tréningeket. 

Mindkét borvidéken különbözı bormarketing szinteken, eltérı 

színvonalon folyik marketing tevékenység. A borvidéki marketinggel 

kapcsolatban elmondható, hogy a legtöbb gazda a borút egyesületek 

feladatának tartja a borúti marketinget. A borvidéki marketing elsısorban 

Villányban mőködik jobban, de néha itt is gondot okoz az 

információáramlás, valamint a tıkehiány. Szinte mindkét borvidéken a 

legtöbb tehetıs termelı megpróbál a saját útján járni, saját marketinget 

folytatni. A legkívánatosabb az lenne, ha a legtöbb pincészet termékük, 

márkájuk vagy borászatuk szintjén kialakítana és követne egy jól 

kidolgozott marketingstratégiát. 
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8.2. Angol nyelvő összefoglaló 
 

The aim of my research was to get to know the marketing characteristics 

of the wine regions of Szekszárd and Villány. I studied the marketing 

activities of wine-growers who produce wine and/or working in tourism 

business and studied their opinion on wine tourism, wine consumption and 

purchasing habits. Beside of this I collected the opinion of the experts of 

wine sector and/or wine marketing about how they see the Hungarian and 

the Szekszárd - Villány regional marketing activity and the tourism, what 

they expect in the future. 

Other aim was to clear the wine-drinking and buying habits, and their 

determining factors among the inhabitants of South-Transdanubia, how the 

inhabitants know and think about the wine-growing regions. With another 

research I investigated the tourists’ wine consuming, buying habits and 

some tourism characteristics through a research among tourists in the wine 

region of Szekszárd and Villány 

To reach my goals I completed the secondary research with a primary 

one. I did 44 interviews with wine-growers and experts, there was a 500-

headcount research among the inhabitants of Southern-Transdanubian, and a 

337-headcount survey among the tourists in wine regions of Szekszárd and 

Villány. I analysed the data by several methods of statistics and 

mathematics. 

According to the research the number of wine-growers who use 

marketing view and means in the proper way have been increasing in the 

wine regions of Szekszárd and Villány. They realised the importance of 

quality wine-production and in addition to this they try to lay bigger stress 

on the quality wine production in contrast to the quantity one in order to 

adjust themselves to the demand. 
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The demand for quality wines is well verified by the results of the 

research which was performed among the inhabitants of Southern-

Transdanubian. The inhabitants of the region like red, bottled, quality wines 

mostly. They drink wines one or two times a week in the average. Generally 

they buy wines in the hyper- and supermarkets or direct from the producer. 

The origin and the producer’s respect play an important role when people 

choose among the wines and buy them. 

Tourists drink wine more frequently than the inhabitants, they consume 

mostly red wines. Tourists visit the wine regions first of all to taste wines or 

spend their holiday. The profession-tourism is increasing in the wine region 

of Villány. More and more company – mostly from Budapest – visit this 

area where they organize conferences or trainings. 

There are some wine marketing activities – different in levels and 

standards – in both wine regions. As to regional wine marketing, most wine-

growers take the marketing activity as a task of the associations of wine 

routes. Region-level marketing is good in Villány but sometimes bad flow 

of information and lack of capital cause problems in this area, too. The most 

well-to-do wine-growers try to stand on their own feet and they perform 

own marketing activity. It would be the best if the most vineries could 

design and follow their well made marketing strategy on product-, 

trademark- or vinery-level in the future.  
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Idegen nyelven megjelent közlemények 

1. Molnár E.: Wine tourism and marketing in wine-region of Szekszárd 

and Villány. Acta Scientiarum Socialium. (megjelenés alatt)  

Magyar nyelven megjelent közlemények 

1. Molnár E.: A bormarketing sajátosságai a Szekszárdi borvidéken. In: 

Élelmiszer, táplálkozás és marketing. 1 (1-2) 117-120 (2004) 

2. Molnár E.: A bormarketing jelentısége a Szekszárdi és a Villány-

Siklósi borvidéken. In: Élelmiszer, táplálkozás és marketing. 2 (1-2) 

55-59 (2005) 

3. Molnár E.: A bor két arca. In: Élelmiszer, táplálkozás és marketing. 

3 (2) 19-23 (2006) 

 

Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények 

Idegen nyelven megjelent közlemények 

1. Molnár E., Tarnavölgyi G.: Marketing research among wine-growers 

of Szekszárd. Within the European Union – Nemzetközi 

Konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezıgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar. Mosonmagyaróvár, 2004. május 6-7. 

(CD) 

2. Molnár E., Polereczki Zs.: Prospects of wine-marketing in Hungary. 

5th International Conference of PhD students. 2005. augusztus 14-

20. Miskolc. 119-202. 
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3. Molnár E., Polereczki Zs.: Wine-growers’ marketing activity of 

Szekszárd. 5th International Conference of PhD students. 2005. 

augusztus 14-20. Miskolc. 115-121 

4. Molnár, E., Székely, B. O.: The importance and the role of wine-

marketing in Hungary. Within the European Union. III. Nemzetközi 

Konferencia. 2006. április 6-7. Mosonmagyaróvár. (CD) 

5. Molnár, E., Székely, B. O.: Marketing research among wine-growers 

of Szekszárd. Within the European Union. III. Nemzetközi 

Konferencia. 2006. április 6-7. Mosonmagyaróvár. (CD) 

 

Magyar nyelven megjelent közlemények  

1. Molnár E.: A „kadarka hazájának” marketingszempontú bemutatása. 

X. Ifjúsági Tudományos Fórum, Veszprémi Egyetem Georgikon 

Mezıgazdaságtudományi Kar. Keszthely, 2004. április 29. (CD 

Kiadvány) 

2. Molnár E., Tarnavölgyi G.: Marketingkutatás a szekszárdi 

borvidéken. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. 

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar. 

Szeged. 2004. május 20-21. (CD Kiadvány) 

3. Molnár E., Tarnavölgyi G.: Fogyasztási, vásárlási szokások és 

vélemények a Szekszárdi borvidék lakosai körében. VI. Nemzetközi 

Élelmiszertudományi Konferencia. Szegedi Tudományegyetem 

Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar. Szeged, 2004. május 20-21. 

(CD Kiadvány) 

4. Molnár E., Székely O.: A Szekszárdi borút, mint turisztikai termék. 

XI. ITF. 2005. március 24. Keszthely. (CD Kiadvány) 
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5. Molnár E., Székely O.: A Szekszárdi borvidék a marketing tükrében. 

Verseny élesben. 2005. május 5-6. Mosonmagyaróvár. (CD 

Kiadvány) 

6. Molnár E.: A bormarketing jelentısége a Szekszárdi és a Villány-

Siklósi borvidéken. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos 

Napok. Károly Róbert Fıiskola. 2006. március 30-31. Gyöngyös 

(CD) 

7. Molnár E.: Kvalitatív és kvantitatív kutatás a Villányi bortermelık 

és turistái körében. VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi 

Konferencia. 2006. április 20. Szeged. (CD) 

8. Molnár E.: Lehetséges stratégiai és taktikai marketing kialakítása a 

Szekszárdi borvidéken. VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi 

Konferencia. 2006. április 20. Szeged. (CD) 

9. Molnár E.: Lakossági felmérés eredményei a Szekszárdi borvidéken. 

XII. ITF. 2006. április 20. Keszthely. (CD) 

10. Molnár E.: Borturizmus és fejlesztési lehetıségei Tolna megyében. I. 

Terület- és Vidékfejlesztési Konferencia. 2007. március 2-3. 

Kaposvár (CD) 

 

ISMERETTERJESZTİ KÖZLEMÉNYEK 

1. Molnár E.: Borászat a jog „tükrében”. In: Dolgozatok a Gazdasági 

jog témaköreibıl. Kaposvár, 18-30 (2004) 

 

ELİADÁSOK 

1. Molnár E.: Bor és egészség. Kaposvári Egyetem. Regionális 

Élelmiszertudományi Kollokvium. 2006. november 17. 
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12. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI 

PUBLIKÁCIÓK 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 

Idegen nyelven megjelent közlemények 

1. Kımőves Zs. et al.: Research of the creativeness in Eastern 

Transylvania I. Acta Scientiarum Socialium. 16 195-105 (2004) 

2. Tarnavölgyi G., Molnár E.: Food additives – consumer concerns and 

dilemmas. 3rd International Symposium, Cluj-Napoca, Romania. okt. 

20-23. Buletinul UniversităŃii De Ştiinte Agricole Şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, 61. 274-279 (2004) 

3. Tarnavölgyi G., Molnár E.: Attitudes towards food additives in 

Hungarian consumers – preliminary results. In: Acta Agriculturae 

Slovenica. 1. 113-120 (2004) 

 

Magyar  nyelven megjelent közlemények 

1. Berke Sz., Molnár E.: Reklámstratégia a funkcionális élelmiszerek 

piacán. In: Élelmiszer, táplálkozás és marketing. 3 (1) 19-26 (2006) 

 

Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények 

Idegen nyelven megjelent közlemények 

1. Tarnavölgyi G., Molnár E.: Consumer’s opinions of food additives. 

Within the European Union – Nemzetközi Konferencia, Nyugat-

Magyarországi Egyetem Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi 

Kar. Mosonmagyaróvár, 2004. május 6-7. (CD Kiadvány)  

2. Székely, B. O., Molnár, E.: The research of cheese consumption 

trends in Hungary and the efficient methods of market influence. 
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Within the European Union. III. Nemzetközi Konferencia. 2006. 

április 6-7. Mosonmagyaróvár. (CD) 

 

Magyar nyelven megjelent közlemények  

1. Székely O., Molnár E.: Sajtfogyasztási trendek vizsgálata és a 

hatékony piacbefolyásolás eszközei. XI. ITF. 2005. március 24. 

Keszthely. (CD Kiadvány) 
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13. RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZ 

Molnár Eszter 1979. október 25-én született Szekszárdon. Érettségi 

bizonyítványát a szekszárdi Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági 

Szakközépiskola kereskedelem és marketing szakmacsoportos osztályában 

szerezte. 1999-ben megszerezte a marketing- és reklámügyintézı 

középfokú, majd a marketing- és reklámmenedzser felsıfokú 

szakképesítéseket. 

1999-ben felvételt nyert a kaposvári Pannon Agrártudományi Egyetem 

gazdasági agrármérnöki szakára. Kötelezı szakmai gyakorlatait 

Szekszárdon az ALISCAVIN Borászati Rt.-nél, a Szekszárdi 

Mezıgazdasági Rt.-nél, valamint a Központi Statisztikai Hivatal Tolna 

Megyei Igazgatóságának gazdaságstatisztikai osztályán végezte. 

Diplomadolgozatát a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Marketing és 

Minıségtani Tanszékén írta „A bormarketing sajátosságai a Szekszárdi 

borvidéken” címmel. 

2004-ben felvételt nyert a Kaposvári Egyetem Gazdálkodási- és 

Szervezéstudományok Doktori Iskolába. Doktori szigorlatát 2007. 

februárjában szerezte meg summa cum laude minısítéssel. 

Mind az egyetemi, mind az egyetemen kívüli oktatásba 2005-ben 

kapcsolódott be. Az egyetem Marketing és Kereskedelem Tanszékén 

marketing gyakorlatokat tart, egyetemen kívül pedig általános marketing 

ismereteket oktat egy szakközépiskolában. Emellett több hallgató 

konzulense. 

Tagja a Táplálkozásmarketing konferencia szervezıbizottságának és az 

Élelmiszer, táplálkozás és marketing szakfolyóirat junior szerkesztıségének. 

Államilag elismert angol felsıfokú „C” típusú és német alapfokú „B” 

típusú nyelvvizsgákkal rendelkezik. 



MELLÉKLETEK 



1. melléklet 

Ismerkedés a borvidékek borászataival 

 

1. A vállalkozás (borászat) bemutatása 

• A vállalkozás rövid története, múltja 

•  A vállalkozás jelene 

� Típusa (pl.: egyéni, családi, társas, egyéb)  

� Foglalkoztatottak száma (állandó munkaerı) 

� Tevékenységi, mőködési köre (pl.: termelés, borkészítés, 

értékesítés, stb.) 

� Termıterületek, termésmennyiség (nagysága, régi és új 

telepítéső területek aránya, elhelyezkedés, termelt szılıfajták) 

� Borkészítés (alkalmazott technológiák, specialitások, elıállított - 

palackos és hordós - bormennyiség aránya) 

� Borfajták 

� Különbözı versenyeken elért fontosabb eredmények, díjak, ezek 

jelentısége a vállalkozás szempontjából 

 

2. Vállalkozás marketing tevékenysége 

• Célpiac, célcsoport és vevıkör (belföld, külföld) 

• Termékkialakítás 

� Befolyásoló tényezık (pl.: vevı igényei, meglévı fajták, 

elıírások, stb.) 

� Jelenlegi termékek és szolgáltatások, csomagolás 

� Új termékek és szolgáltatások, fejlesztés   

• Ár szerkezete (belföld, külföld) 



• Reklám, közvetlen értékesítés, vásárlásösztönzés, PR, rendezvények, 

kiállítások, csomagolás szerepe, fontossága 

• Értékesítés 

� Értékesített bormennyiség - palackos és hordós aránya - (belföld, 

export) 

� Értékesítési csatornák (melyek ezek, szerepük, lehetséges jövıbeli 

csatornák) 

• Vállalat külsı kapcsolatai (pl.: önkormányzat, média, más 

vállalkozás, civil szervezetek…) és megítélésük 

 

3. Vállalkozás jövıje 

• Jelenlegi céljai és jövıbeni elképzelései  

• Jövıben ki viszi/viheti tovább a vállalkozást 



2. melléklet 

Mélyinterjú vázlat 

(termelık, pincészetek, vendéglátók) 

 

Borpiac 
 

1. Hogyan látja a jelenlegi borpiacot?  

2. Ön szerint mekkora és milyen a kereslet a magyar borok iránt 

belföldön és külföldön? 

3. Mekkora a kereslet a borvidék borai iránt belföldön és külföldön? 

4. Az Európai Unióhoz való csatlakozással mi változott a borpiacon? 

Hogyan hat ez az Ön vállalkozására? 

5. Léteznek-e támogatások, pályázati lehetıségek, amelyek segítik a 

pincészetek borainak borversenyekre, kiállításokra, vásárokra való 

eljutását? Mennyire tudják igénybe venni ezeket a gazdák? 

 

Marketing 
 

1. Mi a véleménye az országos bormarketing tevékenységrıl? 

2. Mi a véleménye a borvidék marketingjérıl? 

3. Milyen lehetıségei vannak a borvidéknek, és mit kellene erısítenie 

marketing tevékenységében?  

4. Mennyire tartja fontosnak a különbözı borral kapcsolatos 

rendezvényeket, illetve a borversenyeken való részvételt?  

5. Szükséges lenne-e Ön szerint a gazdák által közösen folytatott tudatos 

marketing tevékenység a borrégióban?  

6. Kiket és miért tekint versenytársainak? (országok, borvidékek, 

termelık) 



Turizmus 
 

1. Ki a borturista? 

2. Mi a borturizmus és melyek a legfontosabb céljai? 

3. Mit gondol, miért jönnek a borvidékre a turisták?  

4. Mit várnak el a vendégek/turisták? 

5. Vannak-e egyedi igények a vendégek/fogyasztók részérıl? 

6. Milyen szolgáltatásokkal és programokkal várják a vendégeket? 

7. Ön szerint hogyan, milyen módon lehetne még több turistát a régióba 

csábítani? 

 

Borvidék 
 

1. Mely országok jelentenek és jelenthetnek piacot a borvidék borainak 

számára? 

2. A borvidéknek melyek az erısségei és gyengeségei? Miben tér el más 

vidéktıl? 

3. Hazai borvidékeink közül melyeket és miért tartja a borvidék 

legjelentısebb versenytársainak? 

4. Milyen az összefogás a borvidéken? Mire irányul? 

5. Hogyan vélekedik a borvidék borászatának jövıjérıl? 



3. melléklet 

Mélyinterjú vázlat 

Borút Egyesületek 

 

Borút 
 

1. Mit jelent a borút? 

2. Mikor, kik és milyen célból alapították? 

3. Jelenleg hány tagja van és hogyan mőködik? 

4. A borút milyen szerepet vállal a bormarketingben? 

5. A borútnak milyen célkitőzései és feladatai vannak? 

6. Hogyan valósítják meg ezeket a feladatokat? 

7. Milyen borhoz kapcsolódó jövıbeli fejlesztési terve van a borútnak? 

8. Léteznek-e pályázatok, támogatások, amelyek segíthetik a borút 

munkáját? 

 

Marketing 
 

1. Mi a véleménye a Szekszárdi- és a Villányi borvidék marketingjérıl? 

2. Mekkora a kereslet a Szekszárdi- és a Villányi borvidék borai iránt 

belföldön és külföldön? 

3. Milyen lehetıségei vannak a borvidékeknek, és mit kellene erısítenie 

marketing tevékenységükben?  

4. Mennyire tartja fontosnak a különbözı borral kapcsolatos 

rendezvényeket, illetve a borversenyeken való részvételt?  

5. Mely országok jelentenek és jelenthetnek piacot a borvidékek borai 

számára? 

6. Mi a véleménye az országos bormarketing tevékenységrıl? 



7. Mi a véleménye a borvidék marketingjérıl? 

 

Turizmus 
 

1. Ki a borturista? 

2. Mit gondol, miért jönnek a borvidékre a turisták?  

3. Mit várnak el a vendégek/turisták? 

4. Vannak-e egyedi igények a vendégek/fogyasztók részérıl? 

5. Milyen szolgáltatásokkal és programokkal várják a borút tagjai a 

vendégeket? 

6. Ön szerint hogyan, milyen módon lehetne még több turistát a régióba 

csábítani? 

 

Borvidék 
 

1. Mely országok jelentenek és jelenthetnek piacot a borvidék borainak 

számára? 

2. A borvidéknek melyek az erısségei és gyengeségei? Miben tér el más 

vidéktıl? 

3. Hazai borvidékeink közül melyeket és miért tartja a borvidék 

legjelentısebb versenytársainak? 

4. Milyen az összefogás a borvidéken? Mire irányul? 

5. Hogyan vélekedik a borvidék borászatának jövıjérıl? 

 
 



4. melléklet 

Mélyinterjú vázlat 

FVM AMC Kht. 

 

1. Mi a bormarketing? 

2. Az AMC milyen szerepet vállal a bormarketingben? 

3. Melyek az AMC borral kapcsolatos célkitőzései és feladatai? 

4. Hogyan valósítják meg ezeket a feladatokat? 

5. Milyen borhoz kapcsolódó jövıbeli terve vannak az AMC-nek? 

6. Hogyan ítéli meg a közösségi marketing szerepét a borászatban? 

7. A magyar borászatnak melyek lehetnek a kitörési pontjai? 

8. Mi a véleménye a Szekszárdi- és a Villányi borvidék marketingjérıl? 

9. Milyen lehetıségei vannak a borvidékeknek, és mit kellene erısítenie 

marketing tevékenységükben?  

10. Mennyire tartja fontosnak a különbözı borral kapcsolatos 

rendezvényeket, illetve a borversenyeken való részvételt?  

11. Hogyan látja a jelenlegi borpiacot?  

12. Ön szerint mekkora és milyen a kereslet a magyar borok iránt 

belföldön és külföldön? 

13. Mekkora a kereslet a Szekszárdi- és a Villányi borvidék borai iránt 

belföldön és külföldön? 

14. Mely országok jelentenek és jelenthetnek piacot a borvidékek borai 

számára? 



5. melléklet 

Mélyinterjú vázlat 

FVM SzBKI 

 

1. Mi a bormarketing? 

2. Mi jellemzı a hazai bormarketingre? 

3. Hogyan ítéli meg a közösségi marketing szerepét a borászatban? 

4. A magyar borászatnak melyek lehetnek a kitörési pontjai? 

5. Mi a véleménye a Szekszárdi- és a Villányi borvidék marketingjérıl? 

6. Miben tér el a két borvidék egymástól leginkább? 

7. Milyen lehetıségei vannak a borvidékeknek, és mit kellene erısítenie 

marketing tevékenységükben?  

8. Mennyire tartja fontosnak a különbözı borral kapcsolatos 

rendezvényeket, illetve a borversenyeken való részvételt?  

9. Hogyan látja a jelenlegi borpiacot?  

10. Ön szerint mekkora és milyen a kereslet a magyar borok iránt 

belföldön és külföldön? 

11. Mekkora a kereslet a Szekszárdi- és a Villányi borvidék borai iránt 

belföldön és külföldön? 



6. melléklet 

Kérdıív a Dél-Dunántúl lakosai részére 

 

 





 



 

 

 

 



7. melléklet 

Magyar nyelvő kérdıív turisták részére 

 





 

 

 

 



8. melléklet 

Német nyelvő kérdıív turisták részére 

 

 





 
 


