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1. BEVEZETÉS
1.1 A KULTÚRA FOGALMA
A kultúra az emberiség által történelmi fejlődése során létrehozott anyagi és szellemi értékek
összessége.Hofmeister (2003) megközelítésében a kultúra azon tanult meggyőződések/hitek, értékek és
szokások összessége, amelyek egy adott társadalomban irányítják a fogyasztók magatartását.
A bor kereskedelmi kultúrája éppen ezekből következtethetően nem állandó, mivel a történelem folyamán
a létrehozott anyagi javak, amelyek a bor előállítására, szállítására, kimérésére vagy a fogyasztásra történő
átadásra szolgáltak, folyamatos fejlődésen mentek át.
E javak minden esetben a fogyasztót szolgálták a technikai ismeretek és lehetőségek minél jobb
kihasználása mellett (például: a pezsgőkészítés és kereskedés kultúrája leginkább a nagyobb belső nyomást is
eltűrő üveggyártásnak, annak fejlődésének köszönhető).
Az anyagi javak előállítása jelentősen függött a tudományok és a technika fejlődésétől (pl.: a borszállító
eszközök fejlődése a bőrtömlőtől a fahordón, az üvegpalackon, a műanyag, a papír és ezek kombinációinak
létrehozása). Természetesen az anyagi javak fejlődését a szellemi javak, azaz a tudományok fejlődése, új
eszközök feltalálása és kifejlesztése tette lehetővé, de a kölcsönhatás is egyértelmű, hiszen egy-egy új
találmány, legyen az a bor kereskedelmi kultúráján belül egy szállítóeszköz, a bor kimérésére szolgáló
eszköz vagy egy új „elosztási” rendszer létrehozása, ösztönzőleg hatott a további fejlesztésekre, mind
technikai, mind szervezési, mind szellemi téren.
Az emberiség fejlődése során a különbözőhelyeken különböző szokások alakultak ki és változtak
folyamatosan. Ennek alapján az emberekben kialakul egy érzés a „hovatartozás” érzése, melyet a kultúra
alakít ki minden területen. Ezáltal különböző csoportok jönnek létre az emberek között, amely az eszközökre
is hatással bírt (pl.: jelentős eltérés van a borszaküzletek felszereltségének szokása és a hipermarketek
felszereltségnek szokása között).
A kultúra nem a velünk született tulajdonságokat, ösztönöket foglalja össze, hanem a szocializációnk,
vagy éppen tanulásunk során felvett szokásokat.Tehát a bor kereskedelmi kultúráját tekinthetjük azon
szokások összességének, amelyek a bort a termelőtől a fogyasztóig különböző módon eljuttatja,
természetesen a fogyasztót leginkább kiszolgálva. Más megközelítésben a bor kereskedelmi kultúrája arra
szolgál, hogy az emberek jelen esetben a borfogyasztó (bármely csoportba is tartozik) alapvető borbeszerzési
szükségleteit kielégítse.

1.2 A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA
Napjainkban az alkoholfogyasztás kis mértékben csökken, a különböző művi úton előállított energiaitalok
fogyasztása különösen a fiatalok körében növekszik,a borfogyasztás pedig változásokon megy át. Ennek
keretében a hangsúly a mennyiségről a minőségre helyeződik át.
A bortermelésnek figyelembe kell vennie, hogy a borfogyasztók egyre inkább élvezeti cikként, nem pedig
alapvető élelmiszerként tekintenek a borra. Ezek a folyamatok kikényszerítik a borkereskedés
megváltoztatását is.
A kulturált borfogyasztás növekedésével a borok kereskedésének kultúrája is kell, hogy változzék. A
fogyasztóknak egyre kevesebb idejük van vásárlásra, rövid idő alatt kell, hogy meghozzák döntésüket. A
borok termelőinek és a kereskedelemnek egyszerű, de kulturált viszonyokat kell teremteni a fogyasztó
számára a borvásárlás megkönnyítésére.
Egyszerű, gyors, hiteles tájékoztatást kell adni az adott borról, és ma már az is elvárható, hogy a borokat
minőségük megőrzése értekében megfelelő módon kell tárolni addig, amíg el nem jutnak a fogyasztóhoz. A
borgasztronómia területén egyre inkább elvárható lesz a széleskörű választék és a borok legnívósabb módon
történő felszolgálása.
A tantárgy tanításának a célja megismertetni az alábbiak megismertetése a hallgatókkal:
− a különböző borok a világ bármely tájáról.
− a borok előírásoknak megfelelő és a fogyasztó figyelmét felkeltő kiszerelése,
− a különböző borértékesítő helyek felépítésének anatómiája, azok esztétikus, de célnak, azaz az értékesítési célnak az adott fogyasztói célcsoport igényeinek legjobban megfelelő kialakítása,
− az értékesítés, a kereskedelem lebonyolításához szükséges eszközök,
− a bor forgalomba hozatalának jogi háttere,

− a borkereskedéshez szükséges feltételrendszer,
− a borkereskedelem különböző formái a termelőtől a fogyasztóig.

2. BORPIACI ALAPISMERETEK
2.1 A VILÁG BORKERESKEDELME
A világ bortermelése és borkereskedelme; a szőlő- és bortermelés, valamint a borfogyasztás jelentős
változásokon ment át. Európa vezető szerepe megmaradt minden tekintetben, Európa a legnagyobb termelő,
a legnagyobb exportőr és a legnagyobb importőr is. Bár volumenében a ’90-es évekhez képest Európa
növelte exportját, azonban az összes exportból való részesedése 75%-ról 60%-ra csökkent az utóbbi 10
évben. Ezen tények mellett továbbra is a legfontosabb jellemző a világ bortermelésére és kereskedésére az,
hogy évente változó mennyiségben, de mintegy 30–50 millió hl borral többet termelünk, mint amennyit
elfogyasztunk. Ennek okai:
− az „Újvilágban” (Dél-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália, és újabban Kína) jelentősen növekszik a szőlőültetvények területe,
− a régi, hagyományosan nagy bortermelő és fogyasztó Dél-Európai régióban (Spanyolország, Franciaország, Olaszország), jelentősen csökkent a borfogyasztás.
Jellemző a világban, hogy a tömegborok, vagy volumenborok mindennapi rendszeres, viszonylag nagy
mennyiségben történt fogyasztása jelentősen csökkent és csökkenőben van, az idősebb generáció kihalásának
következtében. Ők a bort napi gyakorlatban étkezési „cikként”, italként fogyasztották. Az újabb generációk
egyrészt többféle ital versenytársként történő megjelenése miatt elfordultak a tömegborok fogyasztásától,
másrészt pedig jelentős fogyasztáscsökkentő hatása van az életmód megváltozása (városiasodás, a szellemi
munkakörök arányának rohamos növekedése, a motorizáció), az alkoholfogyasztás szabályozásának
változása (több helyen a szigorodása), továbbá a népegészségügyi felvilágosító kampányok.
A borfogyasztás szerkezete átalakulóban van; a fiatalabb, képzettebb, megfelelő anyagi háttérrel
rendelkező nemzedék egyre inkább a magas élvezeti értékeket nyújtó borok felé fordul. Meg kell jegyezni itt
azt is, hogy természetes módon próbálja ezt minél olcsóbban beszerezni, ezért is növekedett jelentősen az
ugyan állandó, de mégis megbízható minőséggel bíró újvilági borok fogyasztása.
Az előbb felsorolt okok következtében elsősorban az EU szőlőtermelő országait sújtja a túltermelési
válság. Ezt felismerve több éves igen lassú előkészítés után vezette be az EU borpiaci reformját, amely a
támogatások jelentős átszervezésén túl a borok jelölésének rendszerét is alapjaiban változtatja meg. Az EU
egyértelmű célként a termelői versenyképességének növelését célozta meg úgy, hogy az újvilági termelők
hatékonyságát (termelési, piaci) érjék el.
Link: borreform EU-s előadásai

2.2 BORPIACOK
A Földön, az északi és a déli féltekén is található egy-egy szőlőtermesztési övezet, néhány kivételtől
eltekintve a 9 °C és a20 °C évi középhőmérsékletű izotermák között. Ebből a területi megosztottságból,
valamint a hagyományokból (pl.: a keresztény kultúrájú országokban a borfogyasztás a kezdetekben a vallás
terjedésének köszönhetően is növekedett) következik, hogy vannak bortermelő országok (Franciaország,
Olaszország, Argentína, Chile stb.) és vannak olyan országok, amelyek egyáltalán nem termelnek (pl.: északeurópai országok), csak importálnak bort. Természetesen vannak olyan országok is, amelyek ugyan
termelnek bort, azonban a belföldi kínálatot messze meghaladja a kereslet, ezért nagy mennyiségben
importálnak bort (Németország, Egyesült Államok).
Az előbbi tények következtében beszélhetünk termelői és import borpiacról.
2.2.1

Termelői borpiac

Termelői borpiac alatt a hagyományos bortermelő országok borpiacát értjük.
A bortermelés alapja a szőlőültetvény.A szőlőültetvények pontos ismerete fontos a termelői borpiaccal
rendelkező országok, pontosabban az ottani borászati vállalkozások számára, mert:
− a tudatos termelői tevékenység megalapozásához szükség van a területi adatok, a készletek és a várható
szőlőtermés mennyiségének ismeretére, illetve megbecsülésére,
− az évjárati hatások termésmennyiségre és minőségre gyakorolt változásai a klímaváltozás egyik következményeként egyre inkább felerősödnek és hektikussá válnak,

− a termelői borpiaccal bíró országokban nagyon sok nem szőlőültetvényként regisztrált, illetve egyáltalán számításba sem vett ültetvény van (pl.: Magyarországon az ezer m2 ültetvények, a külterületi zártkertként nyilvántartott ültetvények, vagy a belterületi, ún. kerti szőlők semmilyen nyilvántartásban nem
szerepelnek), amelyek nincsenek számba véve az adott ország bortermelésének felmérésekor, jelentésekor és a következő évi bortermés megtervezése, megbecsülése esetén sem,
− ezek a nem nyilvántartott termelők a különböző méretű szőlőültetvényeik mellett különböző méretű
szőlőfeldolgozóval és pincével is rendelkeznek. Számukra a szőlő és a bor jobb esetben is csak másodlagos vagy harmadlagos jövedelemforrás, ezért nem számolnak annak gazdasági eredményével sem.
Ennek következtében bizonytalansági tényezőt jelentenek a termelői borpiacon, mert jobb évjáratokban
nemcsak termelőként, hanem szőlővásárlóként is megjelennek. A gyengébb, általában nagyobb termésmennyiséget hozó évjáratokban pedig szőlőtermés feleslegüket értékesítik a szőlőpiacon, ezzel nehezítve a „profi” termelők tevékenységét, azaz a borpiacon a hektikus szőlő- és bortermelésük, vásárlásaik és értékesítéseik következtében bizonytalanságot okoznak a tervezésben.
A termelői borpiac nyilvános és ismert vállalkozásai nagyobb részben a hazai piac igényeit kívánják
kielégíteni (mivel ezek az országok a nagy borfogyasztók), emellett változó mértékben kivitelre is termelnek
borokat. E borpiac fogyasztóinak legfontosabb szokása, hogy elsősorban saját termelőik borát vásárolják. Az
import borokat kíváncsiságból vásárolják meg, ezért azok a borpiaci kínálatban többnyire csak
választékbővítésként jelennek meg. A belső piacon jellemző az is, hogy egy-egy régió vagy borvidék
területén belül a borturizmusban, a gasztronómiában szinte csak a helyi bor jeleni meg kínálatként egy-két
kivételtől eltekintve.
2.2.2

Európa, mint termelői piac

Európa a világ legnagyobb szőlőtermelője. A bevezetőben is említettük, hogy a változások ellenére az EU
a legnagyobb exportőr és importőr is egyaránt. Az utóbbi évtizedekben az európai nagy bortermelő
országokban jelentősen megváltozott a borfogyasztás mennyisége, és a struktúrája is. A mennyiségi
csökkenés okait és az átstruktúrálódás tényét a bevezetőben tárgyaltuk. Mindezek ellenére várhatóan Európa
megőrzi vezető szerepét a borfogyasztásban,többek között köszönhetően az import borpiac növekedésének.
2.2.3

Import borpiac

A bort nem termelő országokban, illetve a szükségletüket termeléssel kielégíteni nem tudó államokban,
ahol jelentős importra van szükség, az utóbbi 20 évből 2003-ig jelentős borfogyasztás növekedés volt
megfigyelhető. Ennek eredményeképpen a jelenlegi fogyasztás eléri az 1990-es szint 160-180%-át is. 2003at követően a növekedés lelassult, illetve stagnálásba ment át. Az import borpiacok kétféle változatát
különböztethetjük meg. Vannak olyan országok, vagy országon belüli tagállamok, ahol ugyan folyik
termelés, de a fogyasztói igények kiszolgálása érdekében jelentős a borimport. Jellemző ez Németország és
az Egyesült Államok piacára. Ezek az országok hagyományosan régi kapcsolataikra építik bor-vásárlásaikat,
az újvilági termelők irányába történő viszonylagos nyitásuk ellenére is elsősorban Európából vásárolnak.
Németországra jellemző az is, hogy Európa azon részeiből vásárolnak, ahol német befektetők kezében van a
szőlőtermelés vagy a szőlőfeldolgozás jelentős része.
Az angolszász országok, valamint az észak-európai országok borimportjára egyre inkább jellemző az
újvilági borok behozatalának térnyerése. Meg kell jegyezni azonban, hogy például az angol borfogyasztó
kicsit „hazai” borként tekint a brit nemzetközösség országaiban, így pl. az Ausztráliában megtermelt
borokra.
Az import borpiac egyik jelentős térsége lehet Délkelet-Ázsia, ahol a várható fogyasztásnövekedést nem
tudja fedezni a hazai termelés, a jelentős nagyságú szőlőtelepítések ellenére sem. Ezekben az országokban a
borfogyasztási szokások rendkívüli változáson mennek át. Mivel a fogyasztók minden tekintetben Európát
kívánják követni, másolni, várhatóan az európai fogyasztási kultúra terjedése lesz a mérvadó ezeken a
piacokon is.

2.3 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Melyik földrész a világ legnagyobb bortermelője?
Ki a világ legnagyobb bor exportőre?
Melyik földrész a világ legnagyobb bor importőre?
A borkultúra melyik részével foglalkozik a borkereskedés kultúrája térben és időben?
Melyek a legfőbb bortermelő országok?
Mely országok a legnagyobb borimportőrök?

7) Mi jellemzi a termelői piacot?
8) Mi jellemzi az inport borpiacot?

3. A BORPIACOK FEJLŐDÉSE ÉS FORMÁJA
A borfogyasztási szokások változásait természetesen követték és követik a termelési illetve a piacépítési
cselekvések is. Ezek szoros összefüggésben állnak a termelési kultúra jó részének (csomagolás), illetve a
fogyasztási kultúra változásaival.
Sokszor előfordult a történelemben, hogya technikai fejlődés a termelési kultúra megváltozatását
eredményezte. Ennek eklatáns példája az üvegpalackok megjelenése, ezen belül kiemelkedő jelentőséggel
bírt a nagyobb belső nyomást elviselő palackok gyártásának lehetősége. Ennek következtében a
pezsgőfogyasztás egyre nagyobb körben terjedt el, majd az ünnepi, esetlegesen évi egy alkalomhoz kötődő
fogyasztása is megváltozott.
A borpiac változására azonban mégis legnagyobb hatással a fogyasztók fizetőképességének alakulása
volt. Ennek köszönhető a fogyasztók szegmentálódása is.Mindezek együttesen indukálták és indukálják a
borpiac változásait a különböző borpiaci formák kialakulását.

3.1 KÍNÁLATI OLDAL
3.1.1

A borkínálat szegmentációjának lehetséges szempontjai

Mielőtt részletesen áttekintenénk az egyes borpiaci formákat, érdemesmegvizsgálni, hogy a borpiaci
kínálatot milyen szempontok szerint lehet különböző szegmensekre bontani.
Az első, kézenfekvő szempont az eredetvédelmi kategóriáké. Ennek megfelelően külön-külön szegmenst
alkotnak a földrajzi jelzés nélküli borok, az oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borok (Magyarországon:
tájborok), valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok (Magyarországon: minőségi borok és
védett eredetű borok). Az egyes eredetvédelmi kategóriák közötti eltérés oka (különösen az EU
borreformjának keretében meghozott új eredetvédelmi szabályok szerint) nem elsősorban a minőségi
szintbeli, hanem a termőhellyel való kapcsolat szorosságában tapasztalható különbség. Ennek megfelelően az
eredetvédelmi kategóriák alapján történő szegmentáció – bár teljesnek tekinthető – piaci szempontból
messze nem tökéletes felosztás.
Az eredetvédelmi kategóriákon túlmenően jó szegmentációs szempontot jelenthet minden egyéb olyan
elem is, amely alapján a fogyasztó még a vásárlást megelőzően könnyen különbséget tud tenni az egyes
borok között. Ennek megfelelően a borok csoportosíthatóak különböző jelölési elemek (pl. termelő/márka,
földrajzi árujelző, évjárat, fajta stb.) vagy a borok színe (fehér, rozé, vörös) alapján is. Egyes földrajzi
árujelzők, szőlőfajták vagy évjáratok jóval magasabb értéket testesíthetnek meg a piacon, mint mások (pl.
Villány – Duna-Tisza közi, cabernet sauvignon – blauburger, 2011 – 2010, vörös – fehér stb.). Könnyen
belátható azonban, hogy e szempontok sokszor átfedésben, olykor pedig ellentmondásban állnak egymással.
Miért értékesebb a piacon egy Villányi Portugieser mint egy Tolnai Cabernet sauvignon? Miért kerülhet akár
ötször-hatszor annyiba fehérborként egy száraz Tokaji Furmint, mint egy Mátrai Kékfrankos?
A fenti szempontokat ennek megfelelően célszerű összességükben figyelembe venni. Ehhez a
legkézenfekvőbb megoldást az egyes borok árának vizsgálata adja. A borok kínálatának ár szerinti
szegmentációjátSidlovits (2004) alapján mutatjuk be. Az alsó szinten, a „popular premium” kategóriában
találhatóak az ún. „basic wine”-ok, azaz alapborok. Itt a siker kulcsa a borok árának versenyképessége,
leginkább a közép-kelet európai országok asztali borai, valamint az olcsóbb újvilági fajtaborok kelnek el
ebben a szegmensben, 2-5 USD-s kiskereskedelmi áron.
A következő két szegmens az 5-7 USD-s „prémium” és 7-14 USD-s „szuper prémium” boroké, ahol a
legintenzívebb a verseny. Itt az újvilági kínálat krémje, és az értékesebb európai táj- és fajta-, valamint
minőségi borok csapnak össze a fogyasztók kegyeiért. Ezekben a kategóriákban a marketing mellett már a
származási hely hírneve és imázsa is meghatározó.
A piac tetejét jelentik a 14-50 USD-s „ultra prémium borok”, valamint az ennél is drágább „ikon borok”.
Ezek a piacnak már csak egészen kis szeletét fedik le, és főként az Európában termelt magas minőségű,
védett eredetű borok, illetve borkülönlegességeket és ritkaságok tartoznak ide. Itt már a hírnév és az imázs az
elsődleges.
3.1.2

A homogén piaci forma

Ebben a piaci formában a piac nem ismer el árkülönbséget. Nem játszanak szerepet a borok
megnevezésében és árában, valamint értékesítési lehetőségeiben a származási helyek és a márkák sem.
Ennek következtében a termelés tömegtermeléssé válik, vagy vált korábban. A termelő nem törekszik

„megkülönböztető” jegyekkel bíró borok termelésére, mert a termékek eltérő jellegét és értékét a piac
összemossa. Ennek megfelelően mindegy, hogy milyen csomagolásban milyen címke van a boron, a
fogyasztó elvárásai nem jelentősek a borok minőségi szintjét, illetve karakterét illetően.
Jellemző volt ez a piaci forma a néhai KGST „piacra”, amely valójában nem is piacot, hanem elosztást
jelentett. Ez olyan mértékben igaz volt, hogy a valós piaci igényeketa legtöbb esetben még mennyiségileg
sem elégítették ki. A fogyasztó egyáltalán örülhetett, hogy egy évben egyszer valamilyen palackos borhoz
juthatott. Ez jellemző volt a néhai Szovjetunió majd később az utódállamok „borpiacán”, valamint a ’60-as,
’70-es és a ’80-as évek Magyarországán is.
A fogyasztók fizetőképes kereslete alacsony volt, emellett nem voltak jelentős eltérések a fogyasztók
jövedelmi viszonyai között, ráadásul a hivatalos propaganda folyamatosan sulykolta a fogyasztók
egyenlőségét, és ha még kezdett különbség is kialakulni a fogyasztói igényekben, ha párosult is ez a
jövedelmi viszonyok eltérésével, akkor sem jöhetett létre szegmentáció, mert a kínálatban nem jelentek meg
különbségek.
Ennek következményeképp érzékszervileg nem volt jelentős borkarakterbeli különbség egy „Szegedi
Tramini” és egy „Badacsonyi Szürkebarát” között. Sőt, sokszor előfordult, hogy a palackozósoron csak
címkét cseréltek és ugyanazt a bort más címkével palackozták. A fogyasztó mindezt nem vette észre. A
borok jellegtelenné váltak, és egyre olcsóbbak lettek. Ezek indukálták az egységnyi területre jutó nagy
mennyiségű szőlő és bor termelését.
3.1.3

A piramis piaci forma

A borpiac változásainak egyik fő iránya, amikor kereslet alakul ki az egyedi jellegű borok éspezsgők
iránt. Ez egyrészt a fogyasztók ismeretbővülésének köszönhető, másrészt pedig annak, hogy a fogyasztók
bizonyos rétegének jövedelmei jelentősen növekednek és a jobb minőségű borok iránti igényük valós
fizetőképes keresletté válik.Ez a piaci forma volt jellemző a ’70–’80-as évek Nyugat-Európájára, és az északamerikai piacokra egyaránt.
A piramis alján lényegében a homogén piacra jellemző borok maradtak, korábban ezeket asztali boroknak
hívták. Ma az olcsó tömeges igénytelen kiszerelésű (műanyag kanna, PET palack) vagy az olcsó, kissé
igényesebb kiszerelésű tetra-pack, combi-bloc, esetleg bag in box kiszerelést és a nagyobb méretű palackokat
(1, 1,5 l) jelentik. (Magyarországon jelenleg is ez a piaci kategória jelenti a legnagyobb volumenű
borfogyasztást, vagyis ha a fogyasztást a piramis geometriai formában ábrázoljuk megjelenítve a
mennyiségeket ezek jelentik a piramis alját.)
A piramis teteje felé haladva nő a minőségi szint. Középen a középső vagy médium fogyasztói szegmens
által leggyakrabban fogyasztott borok, egyes tájborok és a minőségi borok, valamint a védett eredetű borok
többsége helyezkedik el. Jellemzőjük az igényesebb kiszerelés, a piramis aljától megkülönböztetve
megbízható érzékszervi minőség.
A piramis tetején találhatóak a csúcsborok, amelyek igen magas presztízsnek örvendenek termőhelyük,
szőlőfajtájuk, évjáratuk továbbá termelőjük jóvoltából. Ennek megfelelően sok esetben az árkülönbség nem
csak a minőségi szintbeli különbséget tükrözi.

Magyarország
Magyarországon sajnos a „minőségi borok” egy része a piramis alján volt található úgy árban, mint
minőségben. Előfordult viszont, hogy jónéhány tájbor érzékszervi minőségében és árában is valójában a
középső piaci szegmensbe tartozott. Ha a borpiac változásait fejlődésnek tekintjük, akkor a homogén piacból
való átalakulás során ez természetes jelenségnek tekinthető. Az erős differenciálódást az egyedi
karakterekkel bíró nagy élvezeti értéket nyújtó borok termelése és megjelenése jelentette már a ’80-as évek
közepétől, végétől kezdődően. A kialakuló családi pincészetek versenyképessége megteremtésének alapja a
hozzáadott érték növelési stratégia mentén történő termelés volt. Hozzáadott értéknövelő tényezőnek az
alábbiakat tekintették és tekintik:
 termőhely (annál nagyobb az értéke, minél kisebb területről van szó és valós, egyedi jelleget ad a
bornak),
 egyedi szőlőtermesztési technológia (sűrű térállású magas tőkeszámú ültetvények,erőteljes
hozamkorlátozás),
 egyedi borászati technológia ( pl.: a kishordós borerjesztés és érlelés, valamint a palackos érlelés
térhódítását)
 a családi birtoknak, vagy a borász nevének márkakénti szerepeltetése.

Tehát egyszerre történik meg földrajzi név és a „márka” néhány esetben a fajta felértékelődése.
Megjegyzendő, hogy ez a piaci forma a fejlett borkultúrával rendelkező térségekben (Nyugat-Európa, ÉszakAmerika) már túlhaladott.
3.1.4

A tojás alakzatú forma1

Mi volt az evolúció indoka, az ilyen piaci forma kialakulásának indítéka és feltétele?
A legfontosabb feltétel a fogyasztói társadalom kialakulása, a jelentős fizetőképes kereslettel bíró
középosztály létrejötte. Ezért is alakulhatott ki ez a piaci forma Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a
80-as években. A hetvenes-nyolcvanas évek túltermelési válságaa piramis forma alsó harmadában lévő borok
termelőit sújtotta leginkább. Aki tudott fejleszteni, befektetni, új termékek létrehozásába, az a semmit nem
mondó boraik termelésének technológiáját korszerűsítette, ezáltal a emelve borok minőségi szintjét és
növelve azok karakterbiztonságát.E termékeket már értékelte a középosztálybeli fogyasztó, így a
befektetések költségét a termelő érvényesíteni tudta a borok árában is.
A jól teljesítő cégek komoly marketing stratégia mentén új márkákat hoztak létre, majd azokat jelentős
reklámtevékenységgel támogatták a piacon. Leegyszerűsítették a borok címkézését, a fogyasztó számára
érthető, értelmezhető fajtákra, világfajtákra helyezték a hangsúlyt a termelésben. Tevékenységük
következtében a piac középső szegmensében megjelenő borok mennyisége megnövekedett, ezáltal a piramis
közepe megduzzadt, míg az alja elvékonyodott. Ennek következtében a minőségi fejlesztést indukáló
túlkínálat (mely továbbra is megmaradt) átcsúszott a középső kategóriába. A tojásforma vagy a hordóforma
közepén természetesen további differenciálódások, alszegmensek léteznek, ezekről a következő órákon lesz
szó.
A tojás vagy hordó forma tetején az igen jó márkanévvel rendelkező pincészetek borászati üzemek
vannak, akik kiemelkedő presztízs értékű termőhelyen termelnek általában világfajtákat (pl.: burgundi grand
cru-k [pinot noir] vagy a leghíresebb bordói château-k grand cru classé borai [cabernet sauvignon, merlot])
jelentős, több százéves tradícióval rendelkeznek. A borok egyedi jellege a legmeghatározóbb jellemzőjük.
A legfelső kategória kevésbé árérzékeny, hiszen legtöbbször presztízs fogyasztást jelent. A fogyasztói
megengedhetik maguknak, hogy e drága borokat vásárlását.
A tojás alsó része a homogén piacra jellemző minőséggel, kiszereléssel igencsak árérzékeny. Az
italpiacon, amely egyre inkább bővülő kínálatot jelent az ásványvizek, üdítőitalok, energiaitalok tekintetében
meg is találja legfőbb vetélytársait.
3.1.5

A homokóra alakzatú piaci forma

Vannak olyan termékek, mint például a pezsgő vagy napjainkban a vörösbor, melyek esetében a piac
további változása során a hordó vagy tojás alakú piaci formában a középső szegmensben a jelentős
túltermelés (ami a vörösboroknál a túlzott telepítésnek, pezsgőknél pedig a technika és ezáltal a technológia
fejlődésének köszönhető)következményeképpen kiélezett árverseny alakult ki, melynek során a
„koncentrált” termeléssel és kereskedelemmel bíró a költségminimalizálási stratégiák következetesen
megvalósítható nagyméretű üzemek sokkal olcsóbban tudnak ugyanolyan vagy hasonló minőségű árut
termelni, mint vetélytársaik, akik ebben az esetben már nem tudnak csupán a történelmi hagyományokra és a
termőhelyre hivatkozni, mert ezek nem jelennek meg karakterbeli és ezáltal hozzáadott értéknövelő
tényezőként boraikban, pezsgőikben.
Pl.: a középső kategóriához tartozó francia pezsgők csak másolni, követni tudták nevesebb, híresebb
társaikat, de utolérni nem, sem minőségben, sem árban, ezért a hasonló minőséget produkáló spanyol cavák,
vagy olasz spumanték, melyeket koncentráltan nagy mennyiségben költséghatékonyan (a fajlagos költségek
jelentős csökkentésével) termeltek árban kiszorították a piacról a közepes árfekvésű közepes vagy kicsi
birtokméretű gazdaságban termelt francia pezsgőket. A piac kettészakadt.
A középső szegmentben (ár) nagyon kevés terméket értékesítenek. A vevők sokkal olcsóbban jutnak
ugyanolyan minőségű pezsgőhöz, ezért vásárlásaik innen történnek. A megmaradt pénzeiken „ha már
annyira szeretik és kedvelik a pezsgőt” meg tudják vásárolni több alkalommal a méregdrága, de valójában
kiemelkedő minőségű, a termőhelyet, a hagyományt, a történelmet, a kézművességet, mint hozzáadott
értéknövelő tényezőket termékeik árában és karakterében egyaránt érvényesíteni tudó neves francia
pezsgőket pl. Champagne-t.

1

Néhány szerző hordó alakzatot jelöl, lényegi eltérés volumenben és a három szegment elhelyezési és minőségi megosztásában nincs
a két alakzat között.

Ennek következtében a felső piaci szegment fogyasztása és termelés is növekszik. Kialakul egy
homokórához leginkább hasonló piacszerkezeti forma.
A fogyasztás, illetve az értékesítés összességében, volumenben és árbevételben sem változik, csak
összetételében. Ezért teljesen természetesnek tűnik az a megállapítás, hogy a fogyasztó nem kötődik
erőteljesen, sőt egyáltalán egyik piaci szegmenthez sem. Pontosan az ő viselkedése változtatta meg az előző
tojás vagy hordó piaci formát homokóra alakúvá.

Keresleti oldal
Ebben a fejezetben a borpiac fogyasztóinak szegmentációjával foglalkozunk. A piaci munkák, a
marketing (ami a termelés és annak tervezését is magába foglalja), a reklámtevékenység megtervezése szinte
lehetetlen a célpiac, vagy a fogyasztói célcsoport megismerése, megválasztása nélkül. Ezért kihagyhatatlan
eleme a piaci szegmensek megismerése a piackutatásnak és minden egyéb piaci munkának.
A célpiac lényegében egy jól meghatározható fogyasztói csoportot jelent. Ha ez a meghatározás sikeres,
akkor valójában a piacot annak bővíthetőségét, vagy egyéb változási irányai is jól megismerhetővé válnak, és
ehhez lehet alakítani a vállalkozás gazdasági tevékenységét. Mivel a fogyasztók nem homogének, ezért a
közös vásárlói tulajdonságokkal rendelkező csoportjaikat egy-egy piaci szegmensként kezelhetjük. Sikeres
szegmentáció alapján közülük lehet választani célpiacot, és ha ezt a vállalkozás sikeresen megtette, akkor az
egyik legfontosabb tevékenység a termékek, jelen esetben a borok piaci pozicionálása is sikeresebb lesz. A
célcsoport igényeinek ismeretében jól lehet meghatározni a marketing stratégiát, így a fogyasztók figyelme
jobban irányítható a vállalkozás termékeire, elvárásaikat pedig hatékonyabban lehet kielégíteni.
3.1.6

Egy fejlett piac: Németország példája

Papp (1999) a német borpiac keresleti oldalát 6 csoportra osztotta.
1. A klasszikus borismerő: ide a fogyasztók idősebb korcsoportjai tartoznak, akik magasabb
képzettséggel és viszonylag magas jövedelemmel bírnak. A bor iránti attitűdjükre jellemző, a családi
kötődés a borkultúrához, az önbizalom, a szuverenitás, viszonylag magas igények és a szélsőséges
kínálati elemek elkerülése. Ők rendszeres borfogyasztók, magas egy főre jutó fogyasztással,
elsősorban a száraz borokat preferálják. A borok kiszerelésével kapcsolatban széles toleranciával
bírnak, viszont igényük van a harmonikus csomagolásra, ebben az esetben is tartózkodnak a
szélsőségektől.
2. A modern borismerő. Elsősorban a középkorúak korcsoportjába tartozó férfiak, magasan képzettek,
magas jövedelemmel bírnak. Jellemzőjük a szuverenitás, az önbizalom, a magas életminőség, a
presztízsfogyasztás és a nagy a kíváncsiság az új dolgok iránt. Ők gyakori borfogyasztók, magas egy
főre jutó borfogyasztással, a száraz borokat preferálják elsősorban. A borválasztási kritériumaik
komplex módon alakulnak, szeretik a modern avantgárd csomagolást, tartózkodnak a tradicionális
német csomagolástól.
3. Az ambiciózus trendlovagok. Főleg fiatalokból kerülnek ki, jellemző rájuk az alacsonyabb
végzettség, ennek ellenére főleg alkalmazottként kvalifikált foglalkozással és magasabb
jövedelemmel bírnak. A fogyasztásukban törekszenek a lépéstartásra, a bor iránti attitűdjük
bizonytalannak mondható, épp ezért fontos számukra a csomagolás, a külcsín. Rendszeres
borfogyasztók, az egy főre jutó borfogyasztásuk átlagos. Borválasztásuknál jelentős szereppel bír a
termőhely illetve a borok minőségi besorolása, a csomagolás minősége, a kitüntetések, díjak
megjelenítése a borokon. Szeretik az extravagáns üvegformákat, ennek ellenére a bordói palackot
preferálják, viszonylag széles kiszerelési sávból válogatnak.
4. Egyszerű fiatalok: ide az alacsonyabb jövedelemmel bíró egyetemisták, fiatal családosok és
középkorúak tartoznak, akik magasabb végzettséggel rendelkeznek. Borfogyasztásuk rendszeres,
nincsenek magas igényeik, és nem túl ambicionáltak. Fogyasztásukban a vörösborokat preferálják,
jellemző rájuk az átlag feletti borfogyasztás. Az egyszerű literes üvegpalackos kiszerelést kedvelik.
5. A bizonytalan, főáramlatba tartozó fogyasztók. Többségükben nők, a középkorú és az idősebb
korosztályból, alacsonyabb iskolai végzettséggel, közepes jövedelemmel. Vásárlásaiknál
bizonytalanok túlterheltségük miatt, ezért igénylik a segítséget, és azt is, hogy a borkínálat könnyen
áttekinthető legyen. Jellemző rájuk az átlag alatti borfogyasztás. Borválasztási kritériumaik között
jelentőséggel bír az ár, a szín és az íz irányzat. Bíznak a tradícióban, a hagyományos kiszerelésben,
tartózkodnak a moderntől, az extravagánstól.
6. A szerény tradicionális fogyasztók. Többségükben nők, idősebbek, alacsony illetve közepes
jövedelemmel bírnak. Számukra a bor egy idegen világ, jellemző rájuk a ritka borfogyasztás, ezért

erősen az átlag alatti az egy főre jutó fogyasztásuk. Az édes és a fehér borokat preferálják.
Legfontosabb választási kritériumuk az ár. A hagyományos kiszerelésekben bíznak, tartózkodnak a
moderntől, és a magas értékűektől.
3.1.7

Egy fejlődő piac: Magyarország

Az FVM SZBKI Kecskemét és a Szociográf Piackutató Intézet közös felmérésükben 7 csoportot
jellemeztek részletesen.
1. A minőségi borfogyasztók. Általában csak jó minőségű, palackozott bort vásárolnak, és azt keverés
nélkül fogyasztják. A felmérésben részt vevők mintegy 22%-a került ebbe a csoportba. ¾-ük
rendszeres fogyasztónak tekinthető, megfigyelhető a nők enyhe többsége is a csoporton belül. A
kutatás során megkérdezett fogyasztói mintánál magasabb végzettséggel bírnak a lakhely szerinti
megoszlásban, magasabb a városiak, illetve a fővárosiak aránya. A csoporthoz tartozók harmada
hetente legalább egyszer fogyaszt bort, legtöbbjük viszont havonta fogyaszt bor. A kulturált
borfogyasztás hívei jellemzően baráti társaságban, családi körben, ünnepekhez kapcsolódóan
fogyasztanak. Az édes és félédes borokat preferálják, száraz bort csak 15%-uk iszik. Szívesen
kóstolnak újdonságokat is. A borok kiválasztásában általában a fajta szerepel nagyobb hangsúllyal
náluk, de a termőhelyet is megfelelően preferálják. Számukra a bor, s annak fogyasztása a
társadalom kultúrájának a része.
2. Az értelmiségi borfogyasztók. A csoportba a diplomások, illetve az egyetemisták kerültek, mintegy
23%-át tették ki a megkérdezetteknek. Jellemző rájuk a magasabb képzettségükből adódóan a
magasabb beosztás és a szellemi munka. Általában városlakók. Közel felük legalább heti egy
alkalommal, a többiek havi rendszerességgel fogyaszt bort. A borfogyasztásuk társaságban és
általában családi ünnepekhez kötődik, általában palackozott minőségi borokat választanak.
Legkedveltebb körükben a félédes bor. A borok kiválasztásánál a fajtát helyezik előtérbe, majd ezt
követi a minőségi kategória és a termőhely. Kicsi ellentmondás hogy számukra a bor a
gasztronómiai élvezetet nyújtó ital, a kultúra része, harmóniát sugárzó és egyben kapcsolatokat is
teremtő fogyasztási cikk.
3. Az elit fogyasztók.Ide a kutatók a diplomás végzettségűeken kívül az összes közép- és felsővezetőt
besorolták, a minta 29%-át teszik ki. A férfiak aránya kicsit magasabb, körükben a városi életmód a
domináns, rendszeres borfogyasztóknak tekinthetők, az átlagnak megfelelő mennyiséget
fogyasztanak, főleg társaságban, ünnepi alkalmakkor, és étkezéshez. Bár nagyobb részük kedveli az
édesebb borokat, az átlaghoz képest mégis a szárazabb borokat preferálják. Elsősorban palackos
minőségű borokat vásárolnak, jellemző rájuk az étkezéshez történő borfogyasztás, a gasztronómiai
élvezetet, a borkultúra formáló erejét kívánják felfedezni.
4. A fiatalok csoportja. A 15–29 éves korosztályba tartoznak, a nők, illetve a lányok enyhe többségben
vannak. Nagy részük csak néha, vagy egyáltalán nem fogyaszt bort. Ha fogyasztanak, akkor azt
barátaikkal közösen teszik. Nem tekinthetők rendszeres borfogyasztóknak. Kevés alkalommal
nyúlnak a pohárhoz, viszont akkor jóval többet fogyasztanak, mint más csoportok. Kifejezetten az
édes és vörösborokat kedvelik, elsősorban palackos borokat vásárolnak, nem jellemző rájuk a családi
borozgatás, inkább baráti körben iszogatnak, szívesen hivatkoznak a bor pozitív egészségügyi
hatásaira is. Fogékonyak az újdonságokra, sajnos inkább az alkoholt vélik felfedezni a borokban, de
többségük úgy érzi hogy a bor a kultúránk része.
5. A falun élők csoportja. A megkérdezettek 37%-át jelentik, közülük mintegy 26% nem fogyaszt bort,
és jó néhányan csak igen ritkán. Általában a kevésbé képzett népességi csoportba tartoznak,
borfogyasztási szokásaik többsége alig tér el az átlagtól, viszont jellemző rájuk, hogy folyó borokat
és az alacsonyabb minőségi kategóriába tartozó borokat fogyasztják. Számukra a bor családi
hagyomány, kevésbé számít az étkezés izgalmas részének.
6. Az italboltok fogyasztói. A megkérdezettek 18%-a, akik kocsmákban vagy italboltban vásárol,
illetve fogyaszt bort, 80%-uk férfi, főleg szakmunkások, nagyobb városokban illetve
megyeszékhelyeken élők. Képzettségük vegyes képet mutat, ugyanúgy, mint a korosztálybeli
megoszlásuk, viszont az idősebbek, a 60 év felettiek az átlagnál jóval kisebb arányban vannak jelen
ebben a csoportban. Ők borozgatnak a leggyakrabban, 60%-uk heti fogyasztó, átlagos fogyasztásuk
is magas, 6 dl/alkalom. Elsősorban feszültségoldásként, szomjoltásként fogyasztják a bort, de a
családi hagyomány szerepe is jelentős. Nem túlzottan válogatósak, ami a kezükbe kerül, azt isszák.
Jellemzően a fehér száraz és félszáraz borokat kedvelik. Ők keresik fel legtöbben a termelői
kiméréseket, emellett jellemzően a különböző kisebb méretű élelmiszerüzletekben vásárolnak.

7. A bort nem fogyasztók. Ebbe a csoportba a megkérdezettek 24%-a tartozik, 70%-uk nő, nagyon
alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Mellettük a 6 év felettiek aránya magas ebben a
csoportban.

3.2 BORPIACI SZEGMENSEKÉS KISZERELÉS
3.2.1

A homogén olcsó borok piacára történő kiszerelés.

Ezen a piacon a fogyasztók tömegei a borra élelmiszerként, illetve szomjoltó és nem mint kultikus italra
tekintenek – továbbá igen árérzékenyek. Nem fogadják el ezek a fogyasztók a nagy árkülönbségeket, és nem
különböztetik meg az egyes borokat. A borok címkézésében más szegmensekben jelentős szerepet játszó
márka és a származási hely kevésbé fontosak a fogyasztó számára. A bor színe és édességi fokozata viszont
fontos tényező lehet, ezért a színt a kiszerelésnél láttatni kell (átlátszó műanyag vagy borospalack, vagy a
címkézésen), a cukortartalmat pedig célszerű jelölni.Ehhez a szegmenshez kapcsolódik a magyarországi
borpiacon egyedüliként stabilan jelen lévő színkód is: a vörös színű címkék általában az édes vagy félédes
vörösborokat jelölnek.
3.2.2

A piramis piaci formában történő kereskedéshez kiszerelés

A piramis forma esetén már megjelennek azüvegpalackba töltött borok is. A piackutatások és az irodalom
szerint a fogyasztók a formán belül erőteljesen kapcsolódnak egy-egy szegmenshez.
A piramis alján az olcsó borok között megtalálhatók a homogén piacon találhatók az olcsó kannás, vagy
PET palackos termékek. Azonban ezek kiszerelése már fontos, itt már a kanna, a PET palack formájával,
alakjával a palackos borok esetén a feltűnő, néhány esetben csicsás borcímkével lehet a fogyasztó figyelmét
felhívni. Fontos lehet a márka hangsúlyozása a kanna, a PET palack, vagy a palack formájával, emellett az
élénk figyelemfelkeltő egyszerűen érthető címkék használata is. Itt jobban érvényesülhet az az elv, miszerint
a kevésbé szép, azaz kevésbé finom bort palackos bort jobban fel kell öltöztetni. Ha egy termék életgörbéjén
már a hanyatló szakasz irányába mozdul, akkor egy bátor címkeváltás (a bor megváltoztatása nélkül) is
eredményezhet piaci sikert. Fontos szerepe lehet a márkához kötődő reklámnak. Ez a piaci kategória az
előzőekből is kitűnik, hogy leginkább a földrajzi jelzés nélküli borok piacát jelenti.
A piramis közepén helyezkednek el azok a borok, amelyeket a borkészítés technológiájából eredően
rendelkeznek egyediséggel (pl. a tokaji borkülönlegességek, vagy a jól bevezetett közismertté tett márkák
(pl. Törley pezsgők), vagy már korábban nagyobb piaci arányt elérő ismert borok (pl. Egri Bikavér).
Ezen boroknál már természetesen csak üveg palackos termékekről beszélhetünk. Fontos a kiszerelések
olyan módon történő megteremtése, hogy azok kissé figyelemfelhívóak legyenek, vagy a márkát (pl. Törley),
vagy a bor eredetmegjelölését (pl. Egri Bikavér) hangsúlyozzák.
Ebben a piaci szegmentben értékesítik az oltalom alatt álló eredet megjelölésű borok (minőségi borok,
védett eredetű borok) nagy tömegét.

3.3 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A borkínálati szegmensben hová tartoznak az 5-7 USD árú borok?
Melyik időszakban és milyen országokban volt jellemző a homogén piaci forma?
Milyen borok találhatók a piramis piaci forma legalsó szegmensében?
Milyen borászati termékre jellemző a homokóra piaci forma?
Milyen a német modern borismerő viselkedése a piacon, milyen borokat preferál?
Hol vásárolnak a magyar elit borfogyasztók?
Milyen kiszerelés jellemzi a homogén piac borait?

4. KIEGÉSZÍTŐ ISMERETEK
Jelen fejezetben röviden érintünk három olyan területet, amely fontos a borkereskedelem kultúrája
szempontjából. Ezen ismereteket, különösen a marketinget a képzési program más jegyzetei tárgyalnak
bővebben.

4.1 PIACKUTATÁS A BORPIACON
A tudatos termelő legyen az kisméretű magánvállalkozás vagy a legnagyobb méretű,
részvénytársaságként működő cég, tevékenységének megtervezésekor „körülnéz” a piacon. Megnézi, hol van
az a hely, melyik az az áruféleség, amiben versenyezhet, melyik fogyasztói célcsoportotérdemes célba venni.
E tevékenység autodidakta módon, józan paraszti észre támaszkodva is elvégezhető, de erre szakosodott,
professzionális cégek szolgáltatásait is lehetséges igénybe venni.A kutatást nem csak egyes vállalkozások,
hanem termelői közösségek is elvégezhetik vagy megrendelhetik a különböző piackutatásra szakosodott
cégektől.
Jellemzően egy-egy ország vagy egy borvidék termelői közössége akkor szokott ehhez az eszközhöz
nyúlni, ha valamilyen információra van szüksége a közös cselekvés (pl. a termelés megváltoztatása, az újabb
stratégiai célok kialakítása, a szabályozás megváltoztatása) irányának meghatározása érdekében szükséges a
helyzetfelmérés. A helyzetfelmérés alapján megfogalmazhatók a stratégiai célok, ebből következik a
marketing stratégia kialakítása és ezt követi a marketing eszközök meghatározása.
Közösségek életében pedig fontos döntések születhetnek a lehetőségek és a piackutatás eredményei
alapján a marketing akciókról vagy pl. a közösségi tulajdonban lévő földrajzi nevek használatáról, az
alkalmazandó reklámtevékenység fókuszairól és azok intenzitásáról.
A piackutatás során az ezzel foglalkozó vállalkozások vagy akár főiskolai vagy egyetemi hallgatók
(szakdolgozat készítés) is a borpiaccal kapcsolatban általában az alábbi kérdésekre keresnek választ:
 az alkoholfogyasztás szerkezete (milyen alkoholos italféleséget iszik leginkább a kedves fogyasztó).
A bor, sor és égetett szeszes italok hármas csoport fogyasztása közötti összefüggéseket vizsgálja a
kutatás.
 az alkoholfogyasztás gyakorisága. Ezt a kérdést az alkoholos italokra, de direkten a borra
közvetlenül is fel lehet tenni.Fontos választási lehetőségek: naponta, hetente többször, hetenként
egyszer, havonta, ritkán, évente párszor, vagy egyáltalán nem iszom ilyen italt.
 a fogyasztók demográfiai jellemzése. Fontos a fogyasztók és (sok esetben) a vásárló személyének
demográfiai jellemzőit külön megkérdezni. Ezek alapján a megkérdezetek nemére (férfi, nő), és
korára (korcsoportjára) kérdezhetünk. Életkorban célszerű a 18 évesnél kezdeni és kis eltéréssel 10
évenkénti csoportokat felállítani a kérdőívben. (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, és 60 év fölött).
 A célcsoport és ehhez szorosan tartozó fizetőképesség vizsgálata (ez kényes kérdés) leginkább az
iskolai végzettség adhat megközelítő választ erre a kérdésre. A legmagasabb iskolai végzettség az
általánostól a felsőfokú végzettségig könnyen megválaszolható.
 A demográfiai jellemzők közül fontos a lakóhely, a településtípus. Ez nemcsak a fogyasztásra,
hanem a borkereskedési lehetőségek típusaira is választ adhat. Magyarországon sajátosan rá kell
kérdezni Budapestre, vidéki nagyvárosokra, kisvárosra, illetve a falura, mint településre.
 Fontos kérdések lehetnek a borfogyasztási motivációkat részletezők (szín, illat, íz élvezete,
étkezésként használata vagy a nem vagyok borivó válasz lehetősége).
 A borvásárlás helyszíne (néhány esetben egybeesik a vásárlás helyszínével). A bortípusra történő
rákérdezés. A különböző bolti és bolt nélküli kereskedéseket a tananyag a …. fejezetében részletesen
bemutatjuk, kérdéseinket ezek alapján tehetjük fel. Külön rákérdezhetünk a borturizmusra, annak
különböző megnyilvánulási formáira.
A kérdések következő csoportja már magára a borra vonatkozhat.Érdemes a vizsgált borokról minél több
információt beszerezni Ezek alapján rákérdezhetünk:
 a borok árára: pl. 500 Ft/egység alatt, 500-1000, 1000-2000, 2000-3000, 3000-10000, 10000 Ft fölött
– tisztázni kell, hogy a borok mely árát értjük ez alatt: nagykereskedelmi nettó átadási ár, pincei
kiskereskedelmi ár, legalacsonyabb kiskereskedelmi ár, átlagos kiskereskedelmi ár stb.,
 a borok termőhelyére/földrajzi árujelzőjére: ország, borvidék, település, dűlő stb.,
 a borok színére: fehér, rozé/siller, vörös,
 édességi kategóriájára: száraz, félszáraz, félédes, édes,
 egyéb, a borok karakterét leíró jellemzőkre – pl. testes, elegáns, tanninban szegény/gazdag stb.

A vizsgálatunk során feltett kérdéseket célszerű olyan módon megválasztani, hogy a kutatás által
feltárandó területet minél teljesebben megismerjük, és ennek megfelelően a kutatási eredményeket
hasznosító elemzésünk a kiinduló kérdésekre minél teljesebb választ adjon.
Ha már az előbbiekben feltett kérdéseinkre a piackutatók elvégzik a kutatást, akkor a válaszok alapján
készíthetünk és készíttethetünk elemzéseket, amelyek segíthetnek a döntéseink meghozatalában.
Ilyen elemzési típus például a SWOT analízis, melynek során az elemzett vállalkozás vagy közösség
termékeire, piacaira vonatkozó ismereteket az alapján csoportosítjuk, hogy a vállalat belső tulajdonságaihoz
vagy környezetéhet kapcsolódnak, illetve pozitív vagy negatív hatással bírnak a vállalatra. Ez alapján
erősségeket (strength – belső, pozitív), gyengeségeket (weakness – belső, negatív), lehetőségeket
(opportunity– külső, pozitív), és veszélyeket (threat – külső, negatív) csoportokba szedjük. Megvizsgáljuk,
hogy a jellemzőt vajon jó csoportba raktuk-e vagy sem. Előfordulhat, hogy az erősségnek hitt jellemzőnk
csak lehetőség. Ezt az elemzést érdemes csoportosan elvégezni.

4.2 BORMARKETING (ÁLTALÁNOS FOGALMAK)
A marketing fogalma a XX. században alakul ki és a különböző értelmezések következtében
folyamatosan változik. Kotler(1998) definíciója szerint „olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelynek
segítségével egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak, s cserélnek ki egymás között, miközben
szükségleteiket és igényeiket kielégítik.”
Kotler definíciójából következhetne a termelés, így a bortermelés is (ide értve a termőhely kiválasztáson,
a szőlőtermelése, a borkészítésen, a borkiszerelésen át a kereskedelemig) minden tevékenységet. A
„cserélnek ki egymás között” pedig a kereskedelmi tevékenységet pl. az árupálya megválasztását jelenti. A
„szükségletek és igények kielégítése” pedig már a fogyasztó tevékenységét jelenti, például azt, hogy ki
milyen bort hol és mikor fogyaszt.
A marketing tevékenység ezáltal átfogja a vállalkozás vagy vállalkozói közösség működésének,
tevékenységének egészét. A bormarketing tevékenység végrehajtásakor a vállalkozó a vevők igényeinek
kielégítése érdekében piackutatásokat, elemzéseket végez. Az így nyert információ alapján meghatározza az
értékesíteni kívánt borokat, pontosan megtervezi azokat (külcsín és belső tulajdonságok), pozícionálja a
termékeket, kialakítja a borok árait. A promóciós tevékenység során megismerteti azokat a fogyasztókkal,.
Megtervezi azok értékesítését (árupályát, vagy árupályákat választ, kiválasztja a piacot stb).
Tevékenységével befolyásolja a vásárlókat. Egyszerűen fogalmazva mindent megtesz azért, hogy a borait az
általa megválasztott minőségben és áron sikeresen értékesítse.
A marketing kialakulása és fejlődési szakaszai. A kialakulás és fejlődés során a következő szakaszokat
különböztetjük meg:
 termelésorientációs szakasz
 termékorientációs szakasz
 értékorientációs szakasz
 piacorientált szakasz
 társadalomközpontú marketing szakasz
A marketingmix elemeit Kotler ábrája mutatja meg átfogóan:
X. ábra: A marketingmix 4 eleme (Kotler, 1998, idézi Hajdúné xxBormarketing könyv:19)

4.3 LOGISZTIKA
Így jutottunk el a piaci logisztikához, vagyis ahhoz a fizikai elosztáshoz, melynek során a termék jelen
esetben a borelőállítóktól az eljut a végső fogyasztókhoz. A piaci logisztika feladata, hogy koordinálja a
beszállítók, beszerzési ügynökségek, a gyártók, a marketing szakemberek, az értékesítési csatorna résztvevői
és a vevők tevékenységeit.
A logisztikai döntésekben tudnia kell a termelőnek, a kereskedőnek és a fogyasztónak egyaránt, hogy
milyen kiszerelésű, minőségű, melyik piaci szegmensbe szánt termékkel kíván foglalkozni.
Ha már ezzel vagy ezekkel tisztában van, akkor a kereskedelem megvalósítása során meg kell tanulnia a:
− rendelés feldolgozás kultúráját, a megrendelések fogadását, azok nyilvántartásba vételét, a szükséges
adminisztráció – borkimérő okmányok, számlázás – elvégzését és a termelés időzítését, a kiszerelést
magába foglaló tevékenységeket.

− raktározás kultúráját, azt hogy milyen körülmények közé, milyen módon helyezzük el a készleteket
úgy, hogy annak fajlagos költségei (egy kiszerelési egységre jutó költség pl.: Ft/palack) lehetőleg a legalacsonyabbak legyenek.
− készletezést (mennyi bor kell készleten tartani, mikor és mennyit kell rendelni). A készletek növekedése
jelentős forgóeszközt, azaz pénzt köt le, de megfelelő választékkal bíró készletezéstől nem lehet eltekinteni, mert akkor nem tudjuk a lehetséges minél szélesebb árukínálatot biztosítani, azaz végső fogyasztót
veszíthetünk.
− szállítással kapcsolatos tennivalókat, döntéseket. Szállítóeszköz, szállítási szolgáltató kiválasztása, a
szállítási idő betartása (pontosság, a megfelelő árukínálat biztosítása), a vevők elégedettségének elérése
érdekében.
Mindent még egyszer hangsúlyozva az ésszerű költségráfordítással. A fajlagos költségek
minimalizálásával.

4.4 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1) A piackutatás kérdéseinek célja lehet-e az alkoholfogyasztás szerkezetére vonatkozó kérdés?
2) Milyen árhatárok között érdemes Magyarországon a borok árára rákérdezni egy fogyasztói
felmérésnél?
3) Mi a bormarketing definíciója Kotler (1998) szerint?
4) Hány féle marketing fejlődési szakaszt ismer?
5) Mi a feladata a piaci logisztikának?
6) Mi jellemzi a termelésorientációs marketing fejlődési szakaszt?
7) Mi a társadalomközpontú szakasz lényege?

5. A BOROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZABÁLYAI
5.1 A BORTERMELÉS JOGI HÁTTERE
A bortermelés és a borok forgalomba hozatalának feltételeit az alábbi európai uniós és magyarországi
jogszabályok tartalmazzák:
1. A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”)
2. 555/2008/EK
3. 436/2009/EK
4. A Bizottság 2009. július 14-i 607/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos
borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredet megjelölések és földrajzi jelzések,
hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról
5. A Bizottság 2009. július 14-i 606/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből
készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások
tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról
6. 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról
7. 2003. évi CXXVII. törvény a…
8. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
9. 127/2009 (IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási
bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba
hozataláról és jelöléséről
10. 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről
11. 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előre csomagolt termékek névleges
mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről
E jogszabályok a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso (a magyarországi joganyag egységes
szerkezetbe foglalva) és a www.eur-lex.europa.eu (az EU-s jogszabályok), itt szintén az egységes
szerkezetbe foglalt változatot érdemes keresni) honlapon találhatóak meg. Fontos szempont hogy a
termékleírások további előírásokat tartalmazhatnak az érintett földrajzi árujelzők használatára vonatkozóan.

5.2 EREDETVÉDELMI KATEGÓRIÁK2
Mint azt a korábbiakban tárgyaltuk, az eredetvédelmi kategória, illetve maguk az egyes földrajzi
árujelzők nagy szerepet játszanak a borkereskedelemben. Az Európai Unió borreformja nyomán 2009.
augusztus 1-jétől új eredetvédelmi kategóriák jöttek létre:
− földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek:
a) oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott borászati termékek (OEM),
b) oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek (OFJ)
− földrajzi jelzés nélküli borászati termékek (FN)
Előírások,feltételek:
Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhasználatához
kapcsolódó termelési feltételeket az úgynevezett termékleírásokban kellrögzíteni, azzal a megkötéssel, hogy
azoknak meg kell felelnie a következőperemfeltételeknek:
− oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott borászati termék, az a borászati termék melynek
minőségealapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi környezethez a természeti, valamintemberi tényezőkhöz köthető. Kizárólag a lehatárolt földrajzi területen termett ésfeldolgozott Vitis vinifera szőlőből készülhet, amely minimum 9% vol természetesalkoholtartalmú (azaz legalább kb. 14,9 MM°-os), és
savtartalma eléri a 3,50 grammotliterenként (borkősavban kifejezve). A maximális megengedett terméshozam 100hl/ha seprős bor, ha a termékleírás, vagy annak alkalmazhatóságáig másszabályozás
(FVM rendelet vagy rendtartás) ennél szigorúbb értéket korábban nem állapított meg.
− oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék az a borászati termék, melynek különlegeshírneve vagy egyéb jellemzői az adott földrajzi eredethez kapcsolhatók. A boroklegalább 85%-ban a
2
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földrajzi területen termett, ott feldolgozott, Vitis vinifera, vagyannak és a Vitis nemzetséghez tartozó fajoknak a keresztezéséből létrejött szőlőfajbólszármazó szőlőből készül, amely legalább minimum 8%
vol természetesalkoholtartalmú (azaz legalább kb. 13,5 MM°-os), és savtartalma eléri a 3,50
grammotliterenként (borkősavban kifejezve). A maximális megengedett terméshozam 120hl/ha seprős
bor, ha a termékleírás, vagy annak alkalmazhatóságáig másszabályozás (FVM rendelet vagy rendtartás)
ennél szigorúbb értéket nem állapított meg.
− Földrajzi jelzés nélküli borászati termék az ország bármelyik termőhelyi kataszterbe sorolt,szabályosan
eltelepített ültetvényén található bármely osztályba sorolt szőlőfajta terméséből előállítható , tetszőleges
hozam mellett. A leszüretelt szőlő természetes alkoholtartalmának min 7,5% vol-nak kell lennie (legalább kb. 12,75 MM°), hogy a maximálisan alkalmazható1,5% vol alkoholtartalom-növelés esetén a
tényleges alkoholtartalom elérje a tanácsirendeletben rögzített 9% vol-t. A savtartalomnak (borkősavban kifejezve) el kell érnie a 3,50grammot literenként.
A jelenlegi magyarországi eredetmegjelölések:
1. Badacsony
2. Balaton (földrajzi jelzéssé történő átminősítése folyamatban van)
3. Balatonboglár
4. Balatonfüred-Csopak
5. Balaton-felvidék
6. Bükk
7. Csongrád
8. Debrői Hárslevelű
9. Duna (földrajzi jelzéssé történő átminősítése folyamatban van)
10. Eger
11. Etyek-Buda
12. Hajós-Baja
13. Izsáki Arany Sárfehér
14. Káli
15. Kunság
16. Mátra
17. Mór
18. Nagy-Somlói
19. Neszmély
20. Pannon
21. Pannonhalma
22. Pécs
23. Somlói
24. Sopron
25. Szekszárd
26. Tihany
27. Tokaj
28. Tolna
29. Villány
30. Zala
A jelenlegi magyarországi földrajzi jelzések:
1. Balatonmelléki
2. Dunántúl
3. Duna-Tisza közi
4. Felső-Magyarország
5. Zemplén
A borászati termékek jelölése során az oltalom alatt álló földrajzi jelzés kifejezés helyett használható a
tájbor kifejezés, az oltalom alatt álló eredetmegjelölés helyett pedig a minőségi bor vagy a védett eredetű bor
kifejezések (eredetmegjelöléstől függően).

5.3 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1) Európában milyen jellegű jogszabályok szabályozzák a bortermelést?
2) Melyek az úgynevezett eredetvédelmi kategóriák?
3) Mennyi lehet a megengedett termékhozam az OEM borok esetében?
4) Mennyi lehet az OFJ borok minimális potenciális alkoholtartalma?
5) A földrajzi jelzés nélküli borok szabályozásának van-e földrajzi határa?
Ha igen, akkor mi az?
6) Soroljon fel legalább 20 magyarországo OEM-et!
7) Sorolja fel a magyarországi OFJ-eket!
8) Mikor léptek hatályba az EU területén az új eredetvédelmi kategóriák?
9) Készíthető-e OEM bor Vitis labrusca szőlőből?
10) Az OFJ borok mennyit kell legalább a lehatárolt területen belül termelni?

6. A SZŐLŐ- ÉS BORGAZDÁLKODÁS HATÓSÁGAI
6.1 KÖZTESTÜLETEK, HEGYKÖZSÉGEK, HEGYKÖZSÉGI TANÁCSOK
A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (többször módosítva) írja le a hegyközségek, borvidéki
hegyközségi tanácsok és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa feladatait, jogosítványait, és működésének
körülményeit.
A hegyközségi tagság az árutermelő, szőlőtermesztő vállalkozás és az árutermelő borászati vállalkozás,
valamint a szőlőtermesztéssel és borászattal egyben rendelkező vállalkozás számára kötelező. Ezért a
hegyközségi szervezet KÖZTESTÜLETNEK minősül. Alapvető céljai és feladatai:
a) az eredetvédelem és a minőségvédelem érdekében összehangolja tagjai szőlészeit és borászati szakmai
tevékenységét. Ez a hegyközségi rendszer legfontosabb feladata, melynek során a borvidéki hegyközségi
tanácsok, illetve az adott borvidékhez tartozó hegyközségek un. RENDTARTÁST vagy néhány helyen a régi
szóhasználattal élve HEGYSZABÁLYZATOT hoznak létre.
Link: Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartása
Az 1994-től eltelt időben a fejlődés a jogszabályok változása (hegyközségek javaslatára) nyomán a
bortörvénybe bekerült a védett eredetű bor fogalma. Megszülettek az első FVM Miniszteri rendeletek,
amelyek „európai módon” szabályozzák az azokban szereplő borok termelésének körülményeit (termőhelyek
lehatárolása, szőlőfajta használat, maximális terméshozam, minimális természetes alkoholtartalom,
szőlőtermesztési és borászati eljárások, a termelés és a borok minősítésének, a termelés és a borok
ellenőrzésének a rendszere). A védett eredetű borok szabályzatán, rendeletén túl a rendtartás foglalkozik a
többi bor termelésének lehatárolásával, a termelhető szőlőfajtákkal. A szőlőtermelés módszereivel, a
szőlőtelepítés és az ahhoz kapcsolódó szabályzásokkal, a borkészítési eljárásokkal. A Rendtartás mellékletei
része (általában ez már a borvidéki rendtartásra vonatkozik) az ellenőrzés, a minősítés rendje, a bor
mintavételezése és érzékszervi minősítésének szabályzata.
A rendszer működésének a legjelentősebb mértékű változást az 607/2009/EK rendelete hozta, melynek
alapján a földrajzi jelzéssel ellátott borok (az oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borok, továbbiakban:
OEM, és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok, továbbiakban: OFJ) menedzselését az EK
Bizottsága magához vonta. Ezeket a termékleírásokat (a meglévőeket pótolni, a leendő új jelzésekre pedig
újat készíteni) az érintetteknek kell elkészíteni. Legtöbb esetben ez a hegyközségi tanácsokat jelenti, néhány
esetben hegyközségek, vagy hegyközségeket. A későbbiekben ezen termékleírásokon keresztül érvényesíti
majd a köztestület szándékait a szőlő- és bortermelés minőség- és eredetvédelmét illetően.
b) a hegyközségnek kell(ene) gondoskodnia a működési területéhez tartozó szőlők őrzéséről, valamint a
művelési kötelezettség betartásáról, betartatásáról,
továbbá adatokat gyűjt tagjaitól a szőlőterületek, a pincék, a szőlőtermés, a borkészlet, a melléktermékek
mennyiségének és minőségének (kategóriák szerinti összegzés) alakulásáról az összesített adatokat a
hegyközség továbbítja a borvidéki hegyközségi tanácsnak majd a HT összegzés után a borvidéki adatokat
továbbítja a HNT felé, az a HNT összegzi, és a szükséges adatokat továbbítja a minisztérium felé, akik az
EU által kért adatokat továbbítják az EU bizottságához.
Végső soron a z előbb leírt módon áll össze az az adathalmaz, melyet a megfelelő szinten úgy és olyan
tekintetben használhatnak fel, hogy azzal elősegítsék a szőlő- és bortermelés, valamint az értékesítés
megtervezését.
A hegyközség szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását. A hegyközségi
szervezet bármelyik szinten működő egysége végezhet szolgáltatásokat. Pl. a szőlőtermeléshez szükséges
anyagok közös beszerzése, közös növényvédelem szervezése, információk terjesztése a szőlő- és
bortermelést és értékesítést segítő lehetőségekről. Rendezvények, továbbképzések szervezése stb.
e) Ellenőrzési tevékenysége során melyek csak a hegybíró vagy néhány esetben az általa delegált
személy(ek) végezhet(nek), ellenőrizheti tagjainak az adott rendtartásban vagy a szőlő- és borgazdálkodásra
vonatkozó jogszabályokban leírt előírások betartását.
f) védi a település, a borvidék, illetve a magyarországi szőlő- és bortermelők érdekeit.
g) Feltárja a település, a borvidék, vagy az ország szőlő- és bortermelésének eredet- és
származásvédelmét sértő cselekményeket. Eljárva az ügyekben szankciókat hozhat.
h) Képviseli a köztestületeket, a köztestület tagjainak tulajdonában lévő védjegyek, oltalom alatt álló
földrajzi jelzések és eredet-megjelölésekkel kapcsolatos ügyekben.
i) Marketing tevékenységet végez a köztestület tagjainak érdekében.

A hegyközség jogosítványai
a) a működési területén szakmai szabályok megállapítása (lásd fentiek, rendtartás, termékleírás
kezdeményezése)
b) eljár a törvény által ide utalt közigazgatási ügyekben.
Ilyenek
1.) javaslat az MVH felé a meglévő szőlőültetvény kivágási engedélyének megadására,
2.) javaslat a telepítési jogtartalékból vásárláshoz,
3.) az elsődleges szőlő- és borszármazási bizonyítványok kérelmével, kiadásával kapcsolatos eljárások,
a származási bizonyítványok (szőlő és bor) kiadása.
4.) Igazolások a tagok részére a hegyközségi tagságról

6.2 NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH – korábban Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[MGSZH]) országos hatáskörű hatóság, akik az összes mezőgazdasággal és élelmiszeriparral kapcsolatos
szakhatósági tevékenységet látják el. Részben központi igazgatóságokon, részben megyei szervezeteken
keresztül. Az NÉBIH-hez … földművelésügyi igazgatás … a mezőgazdasági termelők általános
tájékozódását, a termelésükkel kapcsolatos mezőgazdasági hatósági tevékenységek, elektronikus
kérelmeikkel kapcsolatos ügyintézések.. A területileg illetékes Földművelésügyi Osztály végzi a termelőket
ért elemi károk (aszály, fagy, belvíz, jégkár) felmérését és az ezzel kapcsolatos ügyeket. A Növényvédelmi
és Kertészeti Igazgatóság Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya látja el a szőlőültetvények
telepítésének, kivágásának végrehajtási ellenőrzését. A szaporítóanyag (alapvesszők, európai nemes vesszők,
oltványok) termelésének forgalmazását, nyilvántartását és ellenőrzését.
A Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztálya látja el a szőlőfajta-kísérletek végrehajtását, ellenőrzését,
az új klónokkal és fajtákkal kapcsolatos hatósági eljárásokat.
Az MGSZH Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság látja el a talajjal és a környezet-kímélő
gazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat.
A BORKERESKEDÉS KULTÚRÁJA SZEMPONTJÁBÓL legfontosabb MGSZH-hoz tartozó
igazgatóság a Borászati Igazgatóság. Az igazgatóság látja el a borok forgalomba hozatalának engedélyezését
(Borászati Hatósági Osztály, Borászati Hatósági Laboratórium) valamint a borok termelőknél és a
borkereskedőknél történő ellenőrzését. (Borellenőrzési Osztály, Borászati Ellenőrzési Laboratórium.
Az MgSzH szervezeti felépítését az elérhetőségeket és működésüket lásd www.mgszh.gov.hu

6.3 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL
A Vidékfejlesztési Minisztérium hivatala és az Európai Unió támogatásainak kifizetési helye, hozzá
delegált feladatként a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos feladatokat az alábbiakra vonatkozóan látja el:
− szőlő telepítési engedély kiadása,
− szőlő kivágási engedély kiadása,
− a szőlőtermesztéssel, borgazdálkodással kapcsolatos EU támogatások (pályázatok, nemzeti boríték stb.)
kérelmének elbírálása. A támogatások kifizetése, a végrehajtott tevékenységek ellenőrzése a megvalósítás megkezdése előtt, alatt és a teljesítés utáni ellenőrzés.

6.4 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1)
2)
3)
4)

Melyek a borgazdaság köztestületei?
Ezek a köztestületek hol szabályozzák az illetékességi területükön folyó szőlő és borgazdálkodást?
Hol történik a borok forgalomba hozatali engedélyének kiadása?
Melyik hatóság foglalkozik a borkereskedelem (promóció, marketing) támogatásával?

7. A BOR FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FOLYAMATA
A tudatos termelő a borát már a szőlőültetvény helynek megválasztásakor megtervezi olyannyira, hogy
olyan szőlőfajtát választ (olyan alanyfajtára oltva) amelyik megfelel a termelési stratégiájának (lásd: a szőlőés bortermelés kultúrája tananyag – termelési stratégiák fejezet). Majd ennek megfelelően telepíti, neveli fel
szőlőültetvényét, a stratégiájának megfelelően termeli szőlőjét, annak megfelelően szüretel és készíti el
borát.
Miután a bort forgalomképes állapotba hozta (öntisztulás – természetes stabilizáció, vagy bortechnológiai tisztító és stabilizáló eljárások alkalmazásával) szeretné azt értékesíteni.
A bor csomagolásának formáját a piaci szegmenthez igazítva (célpiac meghatározása) megtervezte vagy
megterveztette ezután következik a hatósági engedélyezés folyamata.
Azaz a bor forgalomba hozatali engedélyezésének megszerzése. Ehhez ismernie kell a szőlő- és
borgazdálkodás hatóságait, kapcsolatot kell velük teremteni és a szükséges kérelmeket, engedélyeket be kell
szereznie.
A folyamat a szőlő származási bizonyítvány megszerzésével kezdődik. Itt kell megjegyezni, hogy minden
bizonyítvány és engedély közokirat, ezért a közigazgatási törvényben megfogalmazott eljárási rend szerint
minden eljárás KÉRELEMRE indul.
1. Az ún. első szőlő származási bizonyítvány kiadása. Ezt a szőlőültetvény területe szerinti illetékes
hegyíró adja ki.
2. Az ún. első bor származási bizonyítvány kiadásaEzt szintén a szőlőültetvény területe szerinti
illetékes hegybíró adja ki (a mennyiség megállapítása seprős borban történik). A hegybíró ezzel
egyidejűleg bevonja a szőlő származási bizonyítványát.
3. A bor értékesítéséhez, illetve a forgalomba hozatali eljárásban szükséges bor származási
bizonyítványok kiadása. A borászati vállalkozás telephelye szerinti illetékes hegybíró adja ki.Ezzel
egyidejűleg a kiadott származási bizonyítványon szereplő bormennyiséget levonja a termelő
készletéből.
4. Mintavétel: egyes OEM és OFJ borok minősítéséhez szükséges minták vételezési módjáról és az
ehhezszükséges okmányokról az adott OEM vagy OFJ termékleírása vagy az érintett HBB
szabályzata rendelkezik. Több eredetmegjelölés (Tokaj, Eger) használati szándéka esetén a borok
mintáját az illetékes hegybíró jelenlétében kell megvenni, és a mintát a hegybírónak hitelesíteni kell.
Más földrajzi árujelzők esetében ezt a folyamatot teljesen a termelőre bízzák.
5. A bor érzékszervi bírálata – a forgalomba hozatal engedélyezéséhez. Az érzékszervi bírálatot a
földrajzi árujelzővel (OEM vagy OFJ) ellátott borok esetében a termékleírásban meghatározotthelyi
borminősítő bizottság (HBB)3végzi (amely lehet a borászati hatóság bíráló bizottsága is). Ebben az
esetben a bírálat jegyzőkönyve alapján hozza meg határozatát az illetékes borvidéki hegyközségi
tanács titkára vagy az illetékes hegyközség hegybírója a határozat meghozatala után írja alá a bor
származási bizonyítvány eredeti példányát az illetékes hegybíró.
6. A termelő forgalomba hozatali engedély kérelemmel fordula borászati hatósághoz (NÉBIH BI), akik
elvégzik – amennyiben ez HBB hiányában nem történt meg – az érzékszervi vizsgálatot és az
akkreditált laboratóriumban elvégzi a minősítésre benyújtott minta analitikai vizsgálatát.
Amennyiben a hatóság minden iratot és analitikai paramétert rendben talált, kiadja a bor forgalomba
hozatali engedélyét. Ezzel egyidejűleg bevonják a bor származási bizonyítványát.

7.1 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1)
2)
3)
4)

3

Ki adja ki az első szőlő származási bizonyítványt?
Hol szabályozhatják a forgalomba hozatal előtti bormintavételi eljárást?
Hol végzik és milyen módon a borok forgalomba hozása előtti érzékszervi minősítést?
Milyen jogon jár a szőlő és a bor származási bizonyítvány a termelőnek és milyen feltételek
teljesítése esetén?

Egy HBB több földrajzi árujelző termékleírásának való megfelelést is vizsgálhatja, a termékleírásokban lefektetetteknek megfelelően. Az egyik legrégebben működő HBB az Egri Borvidék Borminősítő Bizottsága (EBB), amely az Eger és a Debrői Hárslevelű
eredetmegjelölésekkel jelölt borok érzékszervi vizsgálatát végzi.

8. JELÖLÉSI ELŐÍRÁSOK
A borszabályozás egyik legnagyobb érdeklődésre igényt tartó területe a jelölés. Az egyes jelölési elemek
szerepe a kereskedelemben igen nagy lehet, hiszen ezek azok a tényezők, amelyek alapján a fogyasztó egy
számára ismeretlen borról – egyéb háttérismeretek hiányában is – véleményt alkothat.
Szabályozási szempontból a jelöléseknek három típusát különböztetjük meg:
1. Kötelező jelölések: Ebbe a csoportba értelemszerűen azok a kifejezések ésadatok tartoznak,
amelyeket mindenképpen fel kell tüntetni a címkén. Ezek listáját az 1234/2007/EK tanácsirendelet
118y. cikke tartalmazza.
2. Szabályozottan használható választható jelölések: E kategóriába tartoznak azok akifejezések,
adatok stb., melyeket nem kötelező jelölni a címkén, azonban hafeltüntetik őket, akkor bizonyos
feltételeknek teljesülniük kell.
3. Szabadon használható jelölések: Minden olyan, az előzőekben nem tárgyalt kifejezés,adat, szó
stb., ami megfelel a 2000/13/EK irányelv 2. cikkének a) pontjábanfoglaltaknak, azaz nem téveszti
meg a fogyasztót.

8.1 A KÖTELEZŐ JELÖLÉSEK ÉS EZEK FELTÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI
Több elem van, amelyet minden borászati termék címkéjén fel kell tüntetni, további egy elemet
(cukortartalom) pedig csak egyes termékkategóriák címkéjén kell kötelezően feltüntetni.
Ezek az elemek a következők:
1. A termékkategória (FN borászati termékek esetén) vagy az eredetvédelmi kategóriaés az érintett
földrajzi árujelző feltüntetése (OEM-mel vagy OFJ-vel ellátott borászati termékek esetén).
2. Tényleges alkoholtartalom
3. Űrtartalom
4. Származási ország
5. Palackozó (pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő ésillatos minőségi
pezsgő esetében: termelő vagy a forgalmazó)
6. Tételszám
7. Allergéntartalom (kén-dioxid)
8. Importált(azaz harmadik országból származó) borászati termék esetén az importőr
9. Cukortartalom (csak a pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és
illatos minőségi pezsgő esetében)
A Magyarországon forgalmazott borok esetében a 7. pontban meghatározott adatokat(allergén) kötelező
magyar nyelven (is) feltüntetni.
Az 1-5. pontban meghatározott adatokat (továbbá az érintett termékkategóriák esetén a cukortartalmat)
azonos látómezőben kötelező feltüntetni.Az azonos látómezőben található adatok a kiszerelési egység (a
leggyakoribb kiszerelési egység az üvegpalack) elfordítása nélkül is egyidejűlegolvashatók kell, hogy
legyenek.Ezeket az adatokat az 1234/2007/EK rendelet 118za cikk (1) bekezdés szerint a Közösségegy vagy
több hivatalos nyelvén kell megjeleníteni a címkén.(a magyar is hivatalos nyelv)
8.1.1

A termékkategória vagy az eredetvédelmi megnevezése

A termékkategóriák (FN borászati termékek esetén)
A lentebb felsorolt tizenhét kategória közül az értelemszerűen csak egyet kell (lehet) jelölni. Ezek
részletes szabályait a tanácsi rendelet XI.b. melléklete tartalmazza. A termékkategória nevét a
Magyarországon forgalmazott borok címkéjén is elegendő az Unió valamely hivatalos nyelvén feltüntetni,
amely lehet a magyar, vagy bármelyik a többi 22 közül.
1. Bor (a bor kifejezés a színnel együtt is szerepelhet: fehérbor, rozébor, vörösbor)
2. Még erjedésben lévő bor
3. Likőrbor
4. Pezsgő (összevonható a színnel: fehér pezsgő, vörös pezsgő, rozé pezsgő)
5. Minőségi pezsgő
6. Illatos minőségi pezsgő
7. Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
8. Gyöngyöző bor

9. Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bor
10. Szőlőmust
11. Részben erjedt szőlőmust
12. Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
13. Sűrített szőlőmust
14. Finomított szőlőmust sűrítmény
15. Szárított szőlőből készült bor
16. Túlérett szőlőből készült bor
17. Borecet
Példák:
− „bor”
− „fehérbor”
− „rozébor”
− „pezsgő”
− „wine”

Az eredetvédelmi kategória neve és az adott földrajzi árujelző (OEM/OFJ borászati termékek esetén)
Az eredetvédelmi kategóriák nevét szó szerint ki kell írni:
− „oltalom alatt álló földrajzi jelzés”
− „oltalom alatt álló eredetmegjelölés”
Ezeket a kifejezéseket szó szerint ebben a formában kell jelölni, nem rövidíthetőek.Lehetőség nyílik
azonban valamilyen toldalékkal vagy kifejezéssel (akár a termékkategórianevével) kiegészíteni őket (például:
„oltalom alatt álló eredet megjelölésű bor”, vagy „oltalomalatt álló eredet megjelöléssel ellátott
pezsgő”).Ezeket a forgalomba hozó (illetve a védett eredetűborokról szóló rendeletek, vagy a termékleírások
alapján) döntésének függvényében helyettesítheti egy-egy szinonim névvel.
Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés”szinonim nevei:
− „védett eredetű bor”: csak a miniszteri rendeletben kihirdetett eredetvédelmiszabályzattal rendelkező
védett eredetű borok, valamint a már elfogadottés alkalmazandó termékleírás szerint.
− „minőségi bor”: csak minden más OEM-bor esetén használható (pl. Balatonfüred-Csopak), addig az évjáratig, amíg a termékleírást alkalmazni kell.
Az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” szinonim neve: tájbor.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti szinonimák Magyarország számára csak magyarulvannak bejegyezve
hagyományos kifejezésként. A „quality wine” kifejezés így tehát nemhelyettesíti a „minőségi bor” kifejezést.
Ráadásul egyébként is csak az Egyesült Királyságbantermelt boron lehet feltüntetni, mivel ez egy oltalom
alatt álló hagyományos kifejezés.
A földrajzi árujelzőket (OEM-eket és OFJ-ket) az E-Bacchus adatbázisban megadottmódon kell
feltüntetni (a tananyagban ezt megelőzően is ennek megfelelően soroltuk fel őket).Például a „Debrői
Hárslevelű” kifejezés ebben a formában minősül oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek.Az említett földrajzi
nevek származtatott, jelzős formája –i képzővel, valamint aborvidékek esetében a borvidék szó továbbra is
feltüntethető a címkén.Az oltalomban részesített névnek és az eredetvédelmi kategória megjelölésének egy
látómezőbenkell megjelennie.
Példák:
− Balatonfüred-Csopak + oltalom alatt álló eredet megjelölés
− Balatonfüred-Csopak + oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott bor
− Balatonfüred-Csopak + protected denomination of origin
− Balatonfüred-Csopak + minőségi bor (a termékleírás alkalmazhatóságát megelőző évjáratok címkéjén)
− Balatonfüred-Csopak + védett eredetű bor (a termékleírás alkalmazhatóságát követő évjáratokcímkéjén)
− Villány + védett eredetű bor
− Villány + oltalom alatt álló eredet megjelölés
− Mátra + minőségi bor (a termékleírás elfogadásáig)
− Mátrai borvidék + minőségi bor (a termékleírás elfogadásáig)

− Mátrai Szürkebarát + minőségi bor (a termékleírás elfogadásáig)
− Debrői Hárslevelű + védett eredetű bor
− Duna-Tisza közi + oltalom alatt álló földrajzi jelzés
− Duna-Tisza közi + tájbor
A sorrend (amennyiben a termékleírás mást nem ír elő) minden esetben tetszőleges.Az e részben
leírtakról a tanácsi rendelet 118y. cikke, a 607/2009/EK bizottsági rendeletXV. Mellékletének „A” része,
valamint a Bortörvény 13/A – 13/C §. rendelkezik.
8.1.2

A tényleges alkoholtartalom feltüntetése

A tényleges alkoholtartalmat térfogatszázalékban (% vol) kifejezve, fél térfogatszázalék egységekben kell
megadni. Az alkoholtartalom jelölésére csak az alábbi kifejezés használható:
− szám után:- „% vol”,
− a szám előtt pedig feltüntethető:
− „tényleges alkoholtartalom”,
− „tényleges alkohol” vagy
− „alk.” rövidítés.
Az alkoholtartalmat minden esetben a magyar ábécében is használt (latin) karakterekkelkell jelölni.
A feltüntetett és a valós alkoholtartalom közötti lehetnek eltérések. A bor minősítése során mért és a
feltüntetett érték között maximum 0,5% vol eltérés amegengedett (ez néhány kivétel4esetében az maximum
0,8% vol lehet).
A közösségi szabályozás külön kitér az alkoholtartalom betűméretére, ami:
− 1 liter feletti kiszerelés esetén minimum 5 mm
− 1 liter – 200 ml között minimum 3 mm
− 200 ml alatt minimum 2 mm

Példa:
Egy NÉBIH által kiadott minősítési határozat szerint 12,13% vol alkoholtartalmú, 0, 75 liter űrtartalmú
bor esetében a címkén jelölt alkoholtartalom „12” vagy „12,5” %vol lehet. Mindezt legalább 3 mm-es
betűnagysággal kell kiírni.
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK bizottsági rendelet 54. cikke szabályozza.
8.1.3

Űrtartalom

Valamennyi borászati termék esetében kötelező feltüntetni az adott termék névlegestérfogatát (a
mértékegységekre vonatkozó SI szabályoknak megfelelően latin karakterekkel):
− 1 liter feletti kiszerelés esetén minimum 5 mm
− 201 ml – 1000 ml között minimum 4 mm
− 51 ml – 200 ml között minimum 3 mm
− 50 ml-ig minimum 2 mm
E részben leírtakat a 13/2008 NFGM-FVM rendelet 4. §-a szabályozza.
8.1.4

Származási ország feltüntetése

A származási ország nevének feltüntetése kötelező valamennyi borászati termék címkéjén.
Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek esetében a származás feltüntetéséreborászati termékenként
eltérő szabályok vonatkoznak:
Bor, még erjedésben lévő bor, likőrbor, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyöző bor,
szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bor, túlérett szőlőből készültbor kategóriák esetébeno ha a
szőlő termelése és feldolgozása ugyanabban a tagországban történik, akkora következő jelölések
alkalmazhatók:
4

három évnél hosszabb palack érlelésű OEM- és OFJ-borászati termékek,pezsgők,minőségi pezsgők,szén-dioxid hozzáadásával
készült habzóborok,túlérett szőlőből készült borok,gyöngyöző borok,széndioxid hozzáadásával készült gyöngyöző borok,likőrborok.

− … -ból/ -ből/ -ról/ -ről származó bor”,
− a … –ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön/ termelt bor” a
− ” …. –i termék”
− vagy ezekkel azonos értelmű jelölés.
Határokon átnyúló borvidékek esetében, amennyiben meghatározottfajtából készítenek bort, egy/vagy
több tagország neve feltüntetendő.(Tehát a földrajzi jelzés nélküli borok címkéjén fel kell tüntetni, a
„Magyarországrólszármazó bor”, vagy a „Magyarországon termelt bor”, vagy a „magyarországitermék”,
vagy egy ezekkel megegyező értelmű jelölést, pl.: „magyar termék”,„magyar bor”, „product of Hungary”
stb.)a különböző tagországokból származó borok házasítása esetén:
− Európai Közösségből származó bor” vagy
− az Európai Közösség különböző országaiból származó borok házasításávalkészített bor”o Harmadik országok származó borok házasításával készült borok esetén:
− az Európai Közösségen kívüli különböző országokból származó borokházasításával készült bor” vagy
− … -ból/ -ből/ -ról/ -ről származó borok házasításával készült bor”
Valamely tagállamban szüretelt, de másik tagállamban borrá feldolgozott borokesetében:
− az Európai Közösségből származó bor” vagy
− … -ban / -ben/ -on/ -en/ -ön szüretelt szőlőből …. –ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön készített bor”
Valamely harmadik országban szüretelt, de másik harmadik országban borráfeldolgozott borok esetében:
− … -ban / -ben/ -on/ -en/ -ön szüretelt szőlőből …. -ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön készített bor”
− Pezsgő, Minőségi pezsgő, Illatos minőségi pezsgő
Ha a szőlő termelése és feldolgozása ugyanabban a tagországban/harmadik országbantörténik, akkor a
következő jelölések alkalmazhatók:
− … -ból/ -ből/ -ról/ -ről származó bor”,
− a … -ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön/ termelt bor” a
− …. -i / -beli termék”
− … -ból/ -ből/ -ról/ -ről származó pezsgő/sekt”,
− vagy ezekkel azonos értelmő jelölés (pl. magyar termék, magyar pezsgő stb.).
Ha a második alkoholos erjesztés másik Európai Uniós országban történik,mint ahonnan a szőlő és az
alapbor származik úgy a:
− a … -ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön/ termelt” kifejezés alkalmazandó.
Valamennyi oltalom alatt álló eredt megjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátottborászati termék
esetében:
− … -ból/ -ből/ -ról/ -ről származó bor”,
− a … -ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön/ termelt bor” a
− …. -i / -beli termék”
− vagy ezekkel azonos értelmű jelölés használata kötelező.
(Tehát egy Badacsonyi Kéknyelű oltalom alatt álló eredet megjelöléses bor címkéjén isfel kell tüntetni, a
„Magyarországról származó bor”, vagy a „Magyarországontermelt bor”, vagy a „magyarországi termék”
vagy egy ezekkel megegyező értelmű jelölést, pl.: „magyar termék”, „magyar bor”, „product of Hungary”
stb.). Határokon átnyúló borvidékek esetében, egy/vagy több tagország/harmadikország neve feltüntetendő.
Szőlő must, részben erjedt szőlő must, sűrített szőlő must és a még erjedésben lévő újboresetében:
− Ha a szőlő termelése és feldolgozása ugyanabban a tagországban történik, akkora következő jelölések
alkalmazhatók:
– … -ból/ -ből/ -ról/ -ről származó must”,
– a … -ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön/ termelt must” a
– vagy ezekkel azonos értelmű jelölés.
− Különböző tagországokból származó termékek házasítása esetén:
– Európai Közösség két (vagy több) tagországából származó termékekkeveréke” jelölés használandó!
− Valamely tagállamban szüretelt, de másik tagállamban feldolgozott termékekesetében:

–

… -ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön szüretelt szőlőből …. -ban/ -ben/ -on/ -en/ -ön készített must” jelölés
használata kötelező.
Az ebben a részben leírtakat a 607/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikke szabályozza.
8.1.5

Palackozó/termelő/forgalmazó feltüntetése

Általános szabályként elmondható, hogy a közösségi jog értelmében a palackozás kifejezésa 60 liter alatti
valamennyi tároló edényt magában foglalja, (ebből a szempontból tehát a 0,75l-es palackot és az 5 literes
műanyag kannát is palacknak tekintjük). A palackozó az atermészetes vagy jogi személy, illetve a
természetes vagy jogi személyek azon csoportja, akivagy amely palackozást végez vagy végeztet saját
nevében.
Minden borászati termék esetében fel kell tüntetni a palackozó nevét és címét. Cím alattannak a
településnek (Budapest esetében a kerület számát is) és a tagországnak a nevét kellfeltüntetni, ahol a
palackozó székhelye található, a következő kifejezés után:
− „palackozó:” vagy
− „palackozta: …”, illetve
− „töltő:” vagy „töltötte: …”, amennyiben palackok helyett más tárolóedényt használtak.
(Az idézőjelben szereplő szövegrészt minden esetben szó szerint kell feltüntetni a címkén.)
Bérpalackozás esetében a fenti jelölés a következők szerint változik:
− „… számára palackozva”
− „… számára palackozta: …”
Ebben az esetben a termelő nevét is fel kell tüntetni a címkén.
Fontos, hogy a palackozó címének feltüntetése mellett a származási helyet akkor is fel kelltüntetni, ha a
termék származása és a palackozó helye megegyezik.
Amennyiben a palackozásra a palackozó székhelyén kívül (például mobil palackozóüzemben) kerül sor,
úgy a palackozás helyét is fel kell tüntetni. Ha a borászati terméketMagyarország területén kívül töltik le,
úgy az adott tagállam nevét is fel kell tüntetni(rövidíteni nem lehet).
A palackozást/termelést végző szervezet neve helyettesíthet a borászati hatóság általkiadott H betűjelből
és négyjegyű számból álló kóddal. Az ilyen esetekben fel kell tüntetnivalamely, a kereskedelemben részt
vevő személy vagy vállalkozás nevét és címét (pl.forgalmazót, vagy akár a termelőt).
Amennyiben a termelő a palackozót feltünteti a címkén, úgy a 19/2004. FVM- Esz CsM GKM rendelet
élelmiszer-előállító kötelező jelölésére vonatkozó előírásának eleget tesz. Nemkötelező tehát a csendes borok
esetén a termelő feltüntetése, mindazonáltal lehetséges.A palackozás dátumát nem kötelező feltüntetni a
címkén.
Ha a palackozó, a termelő, az importőr vagy a forgalmazó neve vagy címe valamelyoltalom alatt álló
eredet megjelölésből vagy földrajzi jelzésből áll, illetve ilyet tartalmaz, akkorazt a címkén kóddal, vagy
legfeljebb feleakkora írásjelekkel szabad feltüntetni, mint azoltalom alatt álló eredet megjelölést vagy
földrajzi jelzést (OEM és OFJ borászatitermékeknél), illetve az érintett, szőlőből készült termék
kategóriájának megnevezését (FNborászati termékeknél).
Ezeket az információkat az EU bármely hivatalos nyelvén fel lehet tüntetni, a607/2009/EK bizottsági
rendelet adott nyelvi változatának megfelelő módon.

Példák
− a termelő és a palackozó ugyanaz: „palackozó: Kiss Kft. Debrecen, Magyarország” vagy „bottled by:
Kiss Kft. Debrecen, Hungary”
− bérpalackozás a palackozónál, kód nélkül: „Kistermelő István számára palackozta:
Nagypalackozó Zrt. Gyomaendrőd (Magyarország)” vagy „bottled for Kistermelő István by
Nagypalackozó Zrt. Gyomaendrőd (Hungary)”
− bérpalackozás a palackozónál, kóddal: „Kistermelő István (Dévaványa, Magyarország) számára palackozta: H9903” vagy „bottled for Kistermelő István (Dévaványa, Hungary) by H9903”
− mobilpalackozó használata a termelő székhelyén, kóddal: „Kistermelő István (Dévaványa, Magyarország) számára palackozta H9903 Dévaványán (Magyarország)” vagy „bottled for Kistermelő István
(Dévaványa, Hungary) by H9903 in Dévaványa (Hungary)”

Pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő és szén-dioxid hozzáadásával készülthabzóbor esete
A termelő vagy a forgalmazó feltüntetése csak a pezsgő, a szén-dioxid hozzáadásávalkészült habzóbor,
minőségi pezsgő és illatos minőségi pezsgő esetében kötelező.
A termelő, illetve a forgalmazó nevét ki kell egészíteni a „termelő:” vagy a „termelte:”,illetve a
„forgalmazó:” vagy a „forgalmazza:” jelöléssel, vagy egy ezekkel azonos értelműkifejezéssel.
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK bizottsági rendelet 56. cikke, valamint a 19/2004.FVM-ESzCsMGKM rendelet 4. §-a szabályozzák.
8.1.6

Allergének feltüntetése

Jelenleg csak a szulfit tartalmat kell jelezni a címkén, amennyiben a borászati termékben a kén-dioxid
koncentráció meghaladja a 10 mg/liter tartalmat.
A feltüntetendő allergént a „tartalmaz” szó előtt kell szerepeltetni, tehát szulfitok esetében kizárólag az
alábbi kifejezések valamelyike alkalmazható: „szulfitokat tartalmaz” vagy „kéndi-oxidot tartalmaz „Ezt a
Magyarországon forgalmazott borok esetében mindig magyarul (is) meg kell tenni.
A felirat kiegészíthető piktogrammal is.
Az allergéneket nem kötelező egy látómezőben feltüntetni a többi kötelező elemmel.
Az e részben foglaltakat a 2000/13/EK irányelv nyomán a 607/2009/EK bizottsági rendelet 51. cikk
szabályozza.
8.1.7

Az importőr feltüntetése

Import (EU-n kívülről behozott) borászati termék esetén az „importálja:” vagy az „importőr:” jelölés kell,
hogy megjelenjen az importőr neve és címe előtt. Ez nem kötelező, hogy egy látómezőben jelenjen meg az
eddig felsorolt jelölésekkel.
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK rendelet 56. cikke szabályozza
8.1.8

Tételszám

A közösségi jog kötelezően előírja a tételszám (ún.: LOT szám) feltüntetését, melynek képzését a
pincészet saját belső szabályzatával állapítja meg.
Azonos LOT szám (gyártási tétel szám) jelöli a termékek azon csoportját, mely adott időben, adott
gyártósoron, azonos eljárással készült és ennek következtében megegyező tulajdonsággal rendelkezik.
A tételszám és a tétel nagyságának meghatározása a vállalkozás saját hatásköre. Ez az a hivatkozási szám,
amelynek segítségével fontos információ (hol, mikor, hogyan) tudható meg az adott termék előállításáról.
A tételszámot megelőzheti az „L” betű, melynek feltüntetése csak abban az esetben kötelező, ha maga a
tételszám egyébként nem lenne megkülönböztethető a címkén szereplő más feliratoktól.
A forgalomba hozatali engedély számát továbbra sem kötelező feltüntetni a címkén.

Példa
A LOT-szám bármilyen szám lehet, amely alkalmas az adott tétel egyértelmű azonosítására. Így a
következő tételszámok mindegyike megfelelő lehet:
− L0039 (letöltve 2010. 39. napján, azaz 2010. február 8-án),
− L00042 (töltve 2010. 41. napján, 2. műszak),
− L206 (az adott borászat kétszázhatodik, valaha forgalomba hozott bora),
− 2010. február 24. (töltési idő)
− 31-09647/2010-1 (az MgSzH Központ Borminősítő Igazgatóság által kiadott forgalomba hozatali engedélyen szereplő szám),
− 1234M435OR (tetszőleges szám).
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK rendelet 50. cikke szabályozza.
8.1.9

Cukortartalom feltüntetése (csak pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor,minőségi
pezsgő és illatos minőségi pezsgő esetén)

Cukortartalom jelölése csak a pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor,minőségi pezsgő,
valamint illatos minőségi pezsgő esetében kötelező, amit az alábbiak szerintkell feltüntetni:

− Brut nature
− Extra brut
− Brut
− Különlegesen száraz
− Száraz
− Félszáraz
Ezek esetében a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklete tartalmazza az egyesjelölések
cukortartalomnak megfelelő értékeit.
(A vízszintes tengelyen az egyes maradékcukor-tartalmak értékei találhatók)
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK bizottsági rendelet 58. cikke szabályozza,kiegészítve a rendelet
XIV. számú mellékletével.
Egyebek
Az egyes termékleírások, illetve azok elfogadásáig a védett eredetű borokról szólórendeletek és a
borvidéki rendtartások meghatározhattak egyéb kötelezően jelölendőelemeket is.
Ilyen például a villányi borok címkéjén feltüntetendő, kikericset ábrázoló embléma, vagy az egri borokon
felhelyezendő védjegy.

8.2 SZABÁLYOZOTTAN HASZNÁLHATÓ VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK
8.2.1

Évjárat

Évjárat feltüntetése csak abban az esetben lehetséges, ha a szőlő legalább 85%-át az adottévben
szüretelték. Fontos változás azonban, hogy a mustjavításra felhasznált sűrítettszőlőmustot is figyelembe kell
venni a minimum 85%-os évjárat-azonosság számításakor.
Az évjárat-azonosság számításakor nem kell figyelembe venni:
− az édesítésre felhasznált sűrített szőlőmustot vagy finomított szőlőmust sűrítményt,
− a tirázslikőrt,
− az expedíciós likőrt és
− az erősítéshez használt alkoholt (likőrborok készítésekor).
A január-február hónapban szüretelt szőlők esetében évjáratként az előző évet kellfeltüntetni.
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK rendelet 61. és 63. cikkei szabályozzák
8.2.2

Borszőlő fajta neve

Fajtanév csak a borkészítésre alkalmas szőlőfajtákat osztályba sorolásáról szóló 98/2009.(VII. 30.) FVM
rendelet 1. számú mellékletében található módon tüntethető fel a borászatitermékek címkéjén (a lista
elkészítésére az EU kötelezi hazánkat, jelenleg összesen 139 fajtatalálható rajta). Tehát egy szőlőfajta idegen
nyelvű neve (fordítása) sem használható,amennyiben nem szerepel ezen a listán.
Egy fajta neve akkor tüntethető fel, ha a bor legalább 85%-ban az adott fajtából készült.
Két vagy több szőlőfajta feltüntetése esetén a bor előállításához felhasznált valamennyi fajtátfel kell
tüntetni, csökkenő sorrendben. Ez alól a szabály alól kivételt jelent:
− az édesítésre felhasznált sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmust sűrítmény,
− a tirázs likőr,
− az expedíciós likőr és
− az erősítéshez használt alkohol (likőrborok készítésekor).

Nem jelölhető fajtanevek
Bármilyen osztályba sorolt fajta bármelyik szinonim neve feltüntethető, néhány kivétellel.
Azon fajták neve, amelyek egy OEM-mel vagy egy OFJ-vel megegyeznek, vagy teljesegészében
tartalmaznak egy OEM-et vagy egy OFJ-t nem tüntethetők fel semmilyen borászatiterméken sem.
Ennek a meglehetősen szigorú szabálynak a célja az, hogy megelőzze a fajtanévvelkapcsolatos
visszaéléseket. Így tehát nem lehetséges, hogy valaki például OlaszországbanTokaj néven jegyezzen be egy
új fajtát, és azt borainak címkéjén használja.

Egyes hagyományos fajták esetében az EU kivételt tesz, ezeket a 607/2009/EK bizottságirendelet XV.
Mellékletének „A” része tartalmazza. Ilyen például a kékfrankos is. (Németország, Frankeni borvidék.) A
kékfrankos fajta (ezzel a névvel) tehát csak azért jelölhető az OEM vagy OFJ borászatitermékeken, mert
szerepel az említett melléklet listáján.
A következő felsorolás néhány példát ad arra vonatkozóan, hogy mely fajták nevét, vagyitt valamely
szinonim nevét nem lehet semmilyen borászati terméken sem feltüntetni.
− muscat Lunel, muscat de Lunel, muscat de Frontignan,
− kékoportó, oportó,
− Pannon frankos,
− magyar frankos,
− mátrai muskotály,
− fekete budai,
− kék burgundi,
− burgundi szürke,
− bánáti rizling.

Földrajzi jelzés nélküli borászati termékeken nem jelölhető fajtanevek
Az FN borászati termékek címkéjén nem lehet feltüntetni azon szőlőfajták nevét, melyekettartalmaz az
alábbi listák valamelyike:
− a 607/2009/EK bizottsági rendelet XV. Mellékletének „A” és „B” része,
− a 127/2009. FVM rendelet 54. §-a.
Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:
− arany sárfehér,
− budai,
− burgundi,
− cirfandli,
− Duna gyöngye,
− fehér burgundi, Weißburgunder
− furmint,
− juhfark,
− kabar,
− kadarka (de pl. a „törökszőlő” feltüntethető),
− kékfrankos (Blaufränkisch, Frühburgunder, Grauburgunder, nagyburgundi),
− kéknyelű,
− kisburgundi kék, Blauer burgunder, Spätburgunder (de a „pinot noir” feltüntethető),
− kövérszőlő,
− rajnai rizling (Rheinriesling, Rizling ryzsky, Riesling renano bianco, ellenben a „riesling” alakban feltüntethető!)
− Zalagyöngye,
− zéta.
E fajtanevek (fajtanév-változatok) feltüntetése csak OEM és OFJ borok címkéjénlehetséges. A kizáró lista
nem jelenti azt, hogy ezekből a fajtákból FN bor nem készülhet.
Tehát készülhet belőlük FN bor, csak az adott fajtanév idézett változata nem tüntethető fel acímkén.
Mindent összefoglalva az FN borok címkéjén egy szőlőfajtának bármely olyannévváltozata (szinonim
neve) feltüntethető, amely:
− nem tartalmaz teljes mértékben egy oltalom alatt álló eredet megjelölést vagy földrajzi jelzést,
− nem szerepel a 607/2009/EK bizottsági rendelet XV. Mellékletének listáin,
− szerepel az adott tagállam osztályba sorolt szőlőfajtáinak szinonim nevét tartalmazó listáján,
− és az adott tagállam nem tiltja meg jelölését.

Amennyiben valaki egy földrajzi jelzés nélküli furmint-rajnai rizling házasítást hozforgalomba, akkor
azon az említett fajtáknak csak a nem tiltott szinonim neveit tüntetheti fel,tehát: a „furmint-rajnai rizling”
jelölés nem engedélyezett, viszont a „szigeti-riesling” jelölés igen.
A fenti szabályok létének több oka is van. Egyrészt az uniós tiltás az, amely lehetővé tette,hogy
Magyarország megakadályozza pl. a „tocai friulano” fajtanév használatát. Másrésztpedig a 127/2009. FVM
rendelet 54. §-ának listája a borvidékek javaslatára, kérésére jött létreebben a formában.
Különböző tagországokból származó, azonos fajtájú borok csak abban az esetbenhasználhatják a fajta
nevét, ha a két tagország között erre vonatkozóan külön megállapodáslétezik.
Egy francia FN chardonnay és egy magyar FN chardonnay házasításának címkéjén csakabban akkor
lenne feltüntethető a chardonnay fajta neve, ha a Francia Köztársaság és Magyarország között az FN borok
fajtamegjelölésére külön megállapodás létezne,amely engedélyezi a két tagországból származó,
összeházasított chardonnay fajtájú boresetében a fajtanév jelölését a címkén.

Muskotály
„Muskotály” megjelölés azon a bor (OEM és OFJ), pezsgő, valamint szén-dioxidhozzáadásával készült
habzóboron tüntethető fel, amely legalább 85%-ban az alább felsoroltfajtá(k)ból készült(ek):
− Aletta (csak OFJ, mivel interspecifikus hybrid),
− Csaba gyöngye,
− cserszegi főszeres,
− hamburgi muskotály,
− Irsai Olivér,
− mátrai muskotály,
− nektár,
− ottonel muskotály,
− pölöskei muskotály (csak OFJ, mivel interspecifikus hybrid)
− sárga muskotály,
− szirén,
− trilla,
− zefír.
Fontos megjegyezni, hogy az OEM Muskotály borok csak Vitis vinifera fajtákból állíthatókelő.
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK bizottsági rendelet 62. és 63. cikkei, valamint XV. melléklete, a
127/2009 FVM rendelet 54.§-a, valamint 15. számú melléklete, illetve a98/2009. FVM rendelet szabályozza
8.2.3

A cukortartalom feltüntetése

Pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, illatos minőségi pezsgő, minőségipezsgő
kivételével nem kötelező a cukortartalom jelölése. Amennyiben egy termelő felszeretné tüntetni borának
cukortartalom szerinti kategóriáját, úgy az alábbi táblázat és ábraszerint kell eljárnia.
(A vízszintes tengelyen az egyes maradékcukor-tartalmak értékei találhatók.)
Kifejezés Glükózban és fruktózban kifejezett cukortartalom
Száraz: Ha cukortartalom nem haladja meg:
− a 4 g/l-t, vagy
− a 9 g/l-t, feltéve, hogy 2 grammnál nem nagyobb az eltérés aliterenkénti borkősavban kifejezett összes
savtartalom és a bormaradékcukor-tartalma között. (pl.: 9 g/l maradék-cukortartalmú borakkor száraz,
ha annak savtartalma eléri a 7 g/-t)
Félszáraz: Ha a cukortartalom meghaladja a száraz kategóriában előírtmaximumot, de nem lépi túl:
− a 12 g/l-t, vagy
− a 18 g/l-t, feltéve hogy 10 g/l-nél nem nagyobb az eltérés aborkősavban kifejezett összes savtartalom és
a bor maradék cukortartalmaközött. (pl.: 17,8 g/l maradék cukortartalmú bor félszáraz, haannak savtartalma meghaladja a 7,8 g/l értéket)
Félédes: Ha a cukortartalom magasabb, mint a félszáraz kategóriában előírtmaximum, de nem több mint
45 g/l.
Édes: Ha a cukortartalom legalább 45 g/l.

Jól látható, hogy egyes maradékcukor-tartalom értékekhez többféle kategórianév istartozik. Ebben az
esetben a termelő saját belátása szerint dönthet az általa használt jelölésről.
Egy bort azonban nem lehet ilyen értelemben véve kétféle módon jelölni, vagyis amennyibenegyszer már
a „száraz” kifejezést feltüntettük a címkén, ugyanarra a borra már nem írható fela „félszáraz” szó.
A valós cukortartalom nem térhet el 1 g/l-nél nagyobb mértékben a bor címkéjénfeltüntetett kategóriának
megfelelő értéktől.
Az e részben leírtakat a 607/2009/EK bizottsági rendelet 64. cikke és a XIV. mellékleteszabályozza.

Közösségi szimbólum feltüntetése
Az OEM és OFJ terméken használhatók az alábbi közösségi szimbólumok, melyeklehetséges
nyomdatechnikai megjelenítését (pl.: fekete-fehér változat) az 1898/2006/EKbizottsági rendelet V.
melléklete tartalmazza.
A szimbólumban található „oltalom alatt álló eredet megjelölés” vagy az „oltalom alatt állóföldrajzi
jelzés” feliratok feltüntethetők az EU bármely hivatalos nyelvén. A hivatalosfordításokat a 1898/2006/EK
bizottsági rendelet V. melléklete tartalmazza.
Az e részben foglaltakat a 607/2009/EK bizottsági rendelet 65. cikke és az 1898/2006/EKrendelet V.
melléklete szabályozza.
8.2.4

Egyes előállítási eljárásokra utaló kifejezések, hagyományos kifejezések és egyébkorlátozottan
használható kifejezések

A hagyományos kifejezések olyan kifejezések, amelyek:
 EU-s oltalom alatt állnak és jelzik,
 „hogy egy adott termék közösségi vagy nemzeti jogszabály alapján oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel van ellátva” (pl. „védett eredetű
bor”) vagy
 az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termék
előállítási vagy érlelési eljárását, minőségét, színét, származási helyének jellegét vagy a történetéhez
kapcsolódó eseményt.”5 (pl. „Szamorodni”).
Az egyéb korlátozottan használható kifejezések hasonló módon, az adott termék előállítási vagy érlelési
eljárását, minőségét vagy érzékszervi jellemzőit adják meg. E kifejezések oltalma azonban csak
Magyarországra terjed ki.
Egyes előállítási eljárásokra utaló kifejezésnek nevezzük azon kifejezéseket, amelyek használatát a
607/2009/EK rendelet 66. cikke szabályozza.
A részletes szabályokat a 607/2009/EK rendelet 66. cikke és XVI. Melléklete, aBortörvény, valamint a
127/2009 FVM rendelet 55-56. §-ai és 15. számú mellékletetartalmazzák. Az egyes kifejezéseknél jelezzük,
hogy hagyományos kifejezésről (HK), egyéb korlátozottan használható kifejezésről (EKHK) vagy egyes
előállítási eljárásokra utaló kifejezésről (EEEK) van-e szó.
1.
„barrique”(EKHK) bor (OEM és OFJ) olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 350 liternél
nemnagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban tárolták, amely esetében tölgyfadarabokat a bor érlelése
és készítése során nem alkalmaztak, valamint a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez
szükséges minősítés során az érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik.
Használható egyéb kifejezések:
– „Barrique-ban erjesztett” „… hordóban erjesztett” (fa fajtájának feltüntetésével) „hordóban erjesztett”
– „barrique-ban érlelt”, „… hordóban érlelt” (fa fajtájának feltüntetésével), „hordóban érlelt”
– „barrel aged”,
– „hordóban érlelt”
– (a fa fajtájának feltüntetésével) hordóban érlelt”
2.
„első szüret” vagy „virgin vintage”(EKHK) az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből
készült bor
3.
„főbor” (EKHK, csak OEM, csak bor) olyan bor:
– amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről származik
– amelynek természetes alkoholtartalma legalább 15,12% vol (vagyis a szőlő minimális cukortartalma 23 °MM)
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amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 11,5% vol
amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig érleltek(ebből egy évig fahordóban), és
termelésének további részletes szabályait a használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti.
„jégbor”(EKHEK, csak OEM vagy OFJ, csak bor) túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt
szőlőbogyók felhasználásával előállított bor:
– amelynek természetes alkoholtartalma legalább 16,66% vol (vagyis a szőlő minimális cukortartalma 25 °MM)
– amelyet igazoltan legfeljebb -7°C-os hőmérsékleten szüreteltek. A jégbor készítésére vonatkozó
szándékot legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni az ültetvény területe szerint illetékes hegybírónak.
„primőr” és”újbor”(EKHK, csak bor) a szüret évében palackozott bor
„szemelt” (EKHK, csak OEM vagy OFJ, csak bor) teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak
a kevésbé érettektől való különválogatásával nyert bor, melynek természetes alkoholtartalma
legalább 13,59% vol (vagyis a szőlő minimális cukortartalma 21 °MM)
„töppedt szőlőbőlkészült bor” (EKHK, csak OEM vagy OFJ, csak bor) olyan szőlőbogyók
felhasználásával előállított bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott, a vízvesztés
következtében az értékes alkotórészek betöményedésével jellemezhető szőlőtermés,amelyet a
Botrytis cinerea még nem támadott meg és természetes alkoholtartalma legalább 12,83% vol
(vagyis a szőlő minimális cukortartalma 20 °MM)
„ó” (fajtanév,vagy a „bor” szó elé írva – EKHK, csak bor)a szüretet követő legalább harmadik
évben palackozott bor
„szűretlen”(EKHK, csak bor) olyan bor, amely hosszabb, többéves érlelés során vált palackéretté,
mivel az instabilitást okozó anyagok kiváltak belőle, vagy a derítések által kerültek tükrös
állapotba, s amely esetében a technológia során mellőzték a szűrést
„Késői szüretelésű bor”(HK, csak OEM vagy OFJ, csak bor) olyan bor, amelyet az általános szüreti
időszak után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma
legalább 12,08% vol
„válogatott szüretelésű bor” (HK, csak OEM vagy OFJ, csak bor) olyan bor, amelyet a tőkén
teljesen beérett szőlőből kiválogatott,egészséges, részben túlérett bogyóiból állítottak elő, és
amelynektermészetes alkoholtartalma legalább 12,08% vol
„Muzeális bor” (HK, csak OEM, csak bor) olyan bor, amelyet legalább öt évig palackban érleltek
„Siller” (HK, csak OEM vagy OFJ, csak bor) rövid héjonerjesztés következtében élénk, halvány
színű vörösbor
„blanc de blanc”(EKHK, csak minőségi pezsgő) 100%-ban chardonnay szőlőfajtából származó
küvéből készült
borkülönlegesség (EKHK, csak Tokaj OEM-mel, csak bor) A „borkülönlegesség” szó feltüntetése
kizárólag a Tokaj OEM borok címkéjén lehetséges, a termékleírásban foglaltaknak megfelelően.
„blanc de noir”(EKHK, csak minőségi pezsgő) 100%-ban a pinot noir szőlőfajta gyors
feldolgozásával nyert küvéből készült
„nyerspezsgő”(EKHK, csak minőségi pezsgő) palackban erjesztett, expedíciós likőrt egyáltalán
nem adtak hozzá
„termelői pezsgő” (EKHK, csak pezsgő, minőségi pezsgő vagy illatos minőségi pezsgő, csak OEM)
– a terméket a palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;
– a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;
– a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;
– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a termelői csoportokat is- termelt szőlőből állítják elő,
amelyben a termelő az OEM pezsgők gyártására szánt szőlőből bort készít;
– a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát.
„Palackban erjesztett” (EEEK, csak OEM pezsgőn vagy OEM, vagy FN, minőségi pezsgőn)
– a második alkoholos erjesztés palackban történt
– a küvében végbemenő, szén-dioxid-képződést szolgáló erjedés kezdetétől – a gazdaságban történő érlelési időt is beleszámítva – legalább kilenc hónap telt el
– a szekunder fermentáció és a küvé seprőn érlelési ideje legalább 90 nap
– a terméket szűréssel, transzvázé eljárással vagy degorzsálással seprőtlenítik
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„hagyományos módszerrel palackban erjesztett”, „hagyományos módszer”, „klasszikus módszer”,
„klasszikus hagyományos módszer” (EEEK, csak OEM pezsgő vagy OEM vagy FN minőségi
pezsgő)
– a második alkoholos erjesztés palackban történt
– legalább ugyanazon gazdaságban kilenc hónapon keresztül seprőn marad a pezsgő
– seprőtlenítés degorzsálással történik
„Crémant”(EEEK, csak fehér vagy rozé OEM minőségi pezsgő)
– kézi szüret
– egész szőlőfürtök vagy bogyózott szőlő préselésével előállított
– a kinyert mustmennyiség maximum 100 l/150 kg szőlő
– a kén-dioxid tartalom maximum 150 mg/l
– cukortartalom max. 50g/l
– a második alkoholos erjesztés palackban történt
– legalább ugyanazon gazdaságban kilenc hónapon keresztül seprőn marad a pezsgő
– seprőtlenítés degorzsálással történik
– a címkén az OEM-hez vagy annak egy kisebb egységéhez kell kapcsolódnia
„Aszú (3), (4), (5), (6) puttonyos” és „Aszúesszencia” (HK, csak Tokaj OEM-mel, csak bor) Bor,
amely úgy készül, hogy újbort, mustot vagy erjedésben lévő újbort öntenek aszúsodott
szőlőszemekre, és amelyet legalábbhárom éven keresztül érlelnek (ebből két évig hordóban). A
cukorés a cukormentes extrakttartalom szintjét szintén meghatározzák a termékleírásban. Csak a
„Tokaj” oltalom alatt álló eredet megjelöléssel használható.
Bikavér (HK, csak az Eger vagy a Szekszárd OEM-mel, csak bor): Vörösbor, amely legalább
háromféle szőlőfajtából készül, és amelyet fahordóban érlelnek legalább 12 hónapon keresztül;
ahelyi szabályzatok további előírásokat is meghatározhatnak. Csakaz „Eger” és a „Szekszárd”
oltalom alatt álló eredet megjelölésekkel együtt használható.
Eszencia (HK, csak Tokaj OEM-mel, csak bor):aszúsodott szemekből nyert szőlőlé, amely saját
súlyánál fogvapréselődik ki a gyűjtő edényből. Maradékcukor-tartalom: legalább450 g/l.
Cukormentes extrakt: legalább 50 g/l. Csak a „Tokaj”oltalom alatt álló eredet megjelöléssel
használható.
Fordítás (HK, csak Tokaj OEM-mel, csak bor):bor, amely úgy készül, hogy bort öntenek az
ugyanabból aszüretből származó préselt aszúpépre, és amelyet legalább két évigérlelnek (egy évig
hordóban). Csak a „Tokaj” oltalom alatt álló eredet megjelöléssel használható.
Máslás (HK, csak Tokaj OEM-mel, csak bor):bor, amely úgy készül, hogy bort öntenek az
ugyanabból aszüretből származó tokaji aszú seprőjére, és amelyet legalább kétévig érlelnek (egy
évig hordóban). Csak a „Tokaj” oltalom alatt álló eredet megjelöléssel használható
Szamorodni (HK, csak Tokaj OEM-mel, csak bor):aszúsodott és egészséges szőlőszemeket
tartalmazó szőlőfürtből előállított bor, amelyetlegalább két éven keresztül érleltek (egy évig
hordóban). A mustlegalább 230,2 gramm cukrot tartalmaz literenként. Csak a „Tokaj”oltalom alatt
álló eredet megjelöléssel használható.

Rose vagy rozé
A rose vagy rozé (szerepeljen az bármilyen írásmóddal a címkén) kifejezések csak akékszőlőből készült
borászati termékek címkéjén tüntethetőek fel. Kivételt jelentenek apezsgők, minőségi pezsgők és illatos
minőségi pezsgők, valamint a gyöngyöző borok, itt avörös- és fehérborok összeöntésével is készülhet rozé.
Ettől függetlenül a vörös- és fehérborok összeöntése (Magyarországon az FN borászatitermékek esetében)
nem tiltott, azonban az így nyert termék (1) címkéjén nem szerepelhet arozé vagy rosé kifejezés, valamint (2)
nem lehet rozé színű.
8.2.5

Palackozás helyének feltüntetése

OEM és OFJ borok esetében az alábbi kifejezések használhatóak:
− „termelői palackozás” ha a palackozást az adott termelő telephelyén végzik, és a bor 100%-ban saját
szőlőjéből származik, illetve ha a palackozást végző gazdaság a szőlőt legalább hároméves szerződés
keretében vásárolja fel,
− „pinceszövetkezetben palackozva” vagy „pinceszövetkezet által palackozva”, ha a bor 100%-ban a tagok szőlőjéből származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi,

− „termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a bor 100%-ban az adott OEM, vagy OFJ
szerinti területről származik, és a palackozás az adott OEM- vagy OFJ szerinti területen belül történik.
E terület részletes szabályait a 127/2009 FVM rendelet 57. §-a tartalmazza.
8.2.6

Az OEM vagy OFJ szerinti területnél kisebb földrajzi egység feltüntetése

A település, illetve dűlő neveket csak OEM borászati termékeken lehet használni. Egyébkisebb földrajzi
egységek neve elméletileg OFJ borokon is feltüntethető, csak ez utóbbiakrapélda nehezen adható.
A kisebb földrajzi egység neve akkor tüntethető fel, ha az egyértelműen és pontosanbeazonosítható és a
termékleírás lehetővé teszi a feltüntetését. A termékleírás elkészültéig azegységek lehatárolását és nevét a
borvidéki rendtartásnak vagy a VINGIS-nek kelltartalmaznia.-20/23A térképi lehatárolásokat Magyarországon a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) végzi. Tehát
csak azok a dűlőnevek használhatók, amelyeket a FÖMI térképérefelvezettek, és csak azzal az írásmóddal,
ami megfelel a Földrajzi Névtárban (a magyarországihivatalos földrajzi nevek nyilvántartásában)
találhatónak.
Külön szabály, hogy lennie kell legalább egy olyan látómezőnek, amelyben egyszerrejelenik meg a
kisebb egység neve és az OEM (vagy OFJ) is.
Speciális eset, amennyiben egy védjegy (pl. márkanév) megegyezik egy kisebb földrajziegység nevével.
A lajstromozott vagy 2002. május 11. előtti használat útján meghonosodottvédjegy estében, ha a vonatkozó
termékleírás ezt lehetővé teszi, bor előállításához felhasználtszőlő származására vonatkozó szabályokat nem
kell alkalmazni. Alkalmazható termékleíráshiányában ez a lehetőség automatikusan fennáll.
A termelő vagy palackozó megjelölésekor a fenti szabályok nem alkalmazandóak.

Példák
Egy, a Balatonfüred-Csopaki borvidéken, a csopaki Siralomvágó dőlőben termett szőlőbőlkészült bor
esetében a következő módon lehet feltüntetni a borvidéknél kisebb egységeket:kell lennie legalább egy olyan
látómezőnek, ahol a Siralomvágó vagy a Csopak földrajzinevekkel együtt a Balatonfüred-Csopak név is
megjelenik.
Ennek a látómezőnek nem kell azonosnak lennie azzal, ahol az II. rész 2–7. pontjábanmeghatározott,
kötelezően egy látómezőben feltüntetett adatok szerepelnek, de lehet az is.
Az ebben a részben foglaltakat a 607/2009/EK rendelet 67. cikke, a Bortörvény 13/A §-a,valamint a
127/2009 FVM rendelet 52. §-a szabályozza.
8.2.7

„e”-jel

A névleges térfogat jelölésével egy látómezőben feltüntethetőegy legalább 3 mm magas „e” betűt, mellyel
a palackozó/csomagoló felelőséget vállal arra, hogy a termékmegfelel az előrecsomagolt termékek névleges
mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII.
8.) NFGM-FVM rendeletben,valamint a 76/211/EGK irányelvben meghatározott előírásoknak.
Az „e” jel formai követelményeit a 71/316/EGK irányelv és a13/2008 NFGM-FVM rendelet tartalmazza.
8.2.8

Egyebek

A termékleírások, illetve az egyes védett eredetű borokról szóló FVM rendeletek az ittfelsoroltaktól
eltérőbb (bővebb, szigorúbb) feltételeket is meghatározhatnak. Ilyenek példáulegyes kifejezések
használatának a tilalma, vagy a „Muskotály” kifejezés esetében afelhasználható szőlőfajták körének szűkebb
megszabása, vagy a dűlő nevek jelölésénél a100%-os eredetazonosságot.
8.2.9

Szőlő ökológiai termesztésére vonatkozó szabályok

Ez a jelölés akkor tüntethető fel a borászati termék címkéjén, amennyiben a szőlő
Termelése során megfelelt a 834/2007/EK tanácsi rendeletben foglalt előírásoknak.
8.2.10 Minőségmegőrzés
Nem életszerű, de amennyiben egy borászat rá kívánja írni a címkére, hogy a termékemeddig őrzi meg
minőségét (elméletileg lehetséges az ilyen szándék), úgy a dátumot akövetkező szövegnek kell megelőznie:
ha a dátum jelölése tartalmazza a napot: „minőségétmegőrzi: …”.A minőségmegőrzés dátumát követően az

adott borászati termék nem lehet kereskedelmiforgalomban azaz amennyiben még nem értékesítették , le kell
szedni a polcokról és vissza kell szállítani a termelőnek.

8.3 SZABADON HASZNÁLHATÓ JELÖLÉSEK
Minden olyan, az előzőekben nem tárgyalt kifejezést, adatot, szót, ábrát stb. fel lehettüntetni a borok
címkéjén, ami teljesíti a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2.cikkének a) pontjában
foglaltakat, azaz nem alkalmas a vásárló megtévesztésére.
A fogyasztó megtévesztése különösen az alábbi módokon tilos:
− az élelmiszer jellemzői és különösen annak természete, azonosítása, tulajdonságai, összetétele, mennyisége, tartóssága, származása vagy eredete, gyártásának vagy előállításának módja tekintetében;
− az élelmiszer olyan hatással vagy tulajdonsággal való felruházása révén, amellyel az nem rendelkezik;
− annak sugallása révén, hogy az élelmiszer különleges jellemzőkkel rendelkezik, holott minden hasonló
élelmiszer rendelkezik ilyen jellemzőkkel.
Kiváló példa a fogyasztó megtévesztésére, ha egy több tagállamból származó bor címkéjénazt állítjuk,
hogy csak Magyarországról származik, kiemelve az adott tájegységet is (amiráadásul egy oltalom alatt álló
földrajzi jelzés).

Küvé vagy cuvée
A „küvé” vagy „cuvée” kifejezés továbbra is használható, amennyibenhasználata nem irányul a fogyasztó
megtévesztésére.
A borházasítások esetében nem kötelező valamilyen, házasításra utaló szó feltüntethetése.
Ugyanakkor lehetséges például a házasításhoz felhasznált a szőlőfajták csökkenő sorrendbentörténő
feltüntetése, vagy fantázianévvel ellátni a házasítást, a cuvée, a küvé vagy magának aházasítás szónak a
használata, vagy egyszerűen nem felírni semmit sem.

8.4 PÉLDÁK
Az alábbiakban néhány példával szemléltetjük a fentebb leírtakat. A címkéken három ábrakivételével
csak a kötelező adatokat tüntettük fel. Az itt közölt címkék csak példák, sokesetben más módon is eleget
lehet tenni a jogszabályi kötelezettségeknek.
1. cimke
Mátra
minőségi bor
Palackozta: Kékes Szövetkezet, Gyöngyös
(Magyarország)
Magyar termék L 0130
Szulfitokat tartalmaz!
12% vol 750 ml
2.cimke
Egri Bikavér
védett eredetű klasszikus bor
Palackozta: Kiss Aladár, Eger (Magyarország)
Magyar termék L 0005
Szulfitokat tartalmaz!
12% vol 750 ml
-22/233.cimke
Sopron
protected designation of origin
Kovács Tamás (Fertőrákos,
Magyarország) számára palackozta:
H0945 Fertőrákoson
Magyarországról származó bor
21-06489/09-1
Contains sulfites! Szulfitokat tartalmaz!

12% vol 750 ml
4.cimke
Zempléni
tájbor
Palackozta: Észak-Tokaji Szövetkezet, Sárospatak,
Magyarország
Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
Magyar termék L 0104
Szulfitokat tartalmaz!
12% vol 750 ml
5.cimke
Wine
palackozta: Kiss István, Tata (Hungary)
Magyar termék L 0016
Szulfitokat tartalmaz!
12% vol 750 ml
6.cimke
Dunántúli
oltalom alatt álló földrajzi jelzés
palackozta: Papp Gábor,
Szombathely, Magyarország
Magyarországról származó bor
L0008
Szulfitokat tartalmaz!
12,5% vol 0,75 l
Mivel Mo-n is forgalmaznikívánják, ezért azallergéntartalomra utalójelzés megtalálható
magyarul (is)
7.cimke
Szigligeti Olasz rizling
Badacsonyi borvidék
Töppedt szőlőből készült oltalom alatt álló
Eredet megjelöléssel ellátott magyar édes fehér bor
12,0%vol.
e 750 ml
Szulfitokat tartalmaz
Palackozta: H0234
Forgalmazza: Kő Pál Bt. 1234 Vác
(Magyarország), Nagy u. 7.
L0145
Ezen a boros címkén azalábbi szabályozottanhasználható jelölésektalálhatók:
− fajtanév,
− kisebb földrajzi egységneve,
− „Töppedt szőlőből készültbor”,
− cukortartalom,
− „e”-jel.
8.cimke
Mátra
oltalom alatt álló eredet megjelölés
Kis Gergely (Gyöngyös,
Magyarország) számára palackozta:
H0994
Magyar termék L 0093

Szulfitokat tartalmaz!
12% vol 750 ml
Ezen a boros címkénaz „oltalom alatt állóeredet megjelölés”kifejezés angolulszerepel.
A termelő neve ebben azesetben egy OEM-ettartalmaz.
9.cimke
A Zempléni OFJ kétszerakkora betűmérettel vanszedve, mint a termelőnevének legnagyobbbetűmérettel
történőfeltüntetése
Tokaj Kereskedőház
Zempléni Furmint
tájbor
2009
Termelte és palackozta: Tokaj Kereskedőház Zrt.,
Tolcsva, Magyarország
Magyar termék L 0130
Szulfitokat tartalmaz!
12% vol 750 ml
Ezen a címkén két OEM-nélkisebb egység (dűlő) neve isszerepel, az egyik mint cégnév(Disznókő), a
másik pedigmint származási hely (Király).
10.cimke
Mivel a Disznókő szó szerepela védjegyek lajstromában,ezért nem kell, hogy a szőlő aDisznókő dűlőből
származzon.
Disznókő
Király
oltalom alatt álló eredet megjelölés
Tokaj 2009
Termelte és palackozta: Disznókő Zrt.,
Mezőzombor (Magyarország)
Magyar termék L0130
Szulfitokat tartalmaz!
13% vol 750 ml

8.5 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Melyek az egy látmezőben kötelezően feltüntetendő jelölések a borok kiszerelésén?
Soroljon fel néhány szabályozottan használható jelölést!
Mi a tényleges alkoholtartalom jelölésének módja?
Hány termékkategóriát ismer?
Hogyan kell feltüntetni az eredetvédelmi kategóriákat a boroscimkén?
a) mozaikszóval
b) szószerinti kiírással
Van-e előírás az űrtartalom jelölésének betűnagyságára?
Mi a feltétele egy szőlőfajta feltüntetésének a bor megnevezésében?
Mi a feltétele az évjárat jelölés feltüntetésének?
Soroljon fel fajtaneveket (3) amelyek nem tüntethetők fel az FN borok cimkéjén!
Mennyi lehet a cukortartalma a száraz bornak?
Milyen feltételek teljesítése esetén jelölhető a főbor szó a boroscimkén?
Mi a jégbor?
A muzeális bort hány évig kell érlelni legalább?
Melyek a tokaji borkülönlegességek?
Melyik a helyes írsmód a rose vagy a rozé?
Hol szabályozzák az OEM-nél kisebb földrajzi név feltüntetését?
Mikor írhatjuk rá egy borra, hogy cuvée vagy küvé?

9. A BOR CSOMAGOLÁSÁNAK FORMÁI, CÉLJAI
9.1 A CSOMAGOLÁS ALAPVETŐ FUNKCIÓI ( ARCULATI ELEM, MARKETING FUNKCIÓ)
A borokat és a borászati termékeket általában kultikus italként írjuk le. Vannak borok, amelyek
alapvetően „étkezési” funkciót, vannak melyek inkább „élvezeti” funkciót töltenek be a fogyasztásuk során.
A bor csomagolásánál nem tekinthetünk el attól, hogy a csomagolás létfontosságú arculati és design elem.
Gondoljunk bele, ha valaki kap egy 5 literes kanna vörösbort ismeretlen személytől, mit gondol magában,
hogyan alakul a „fogyasztói attitűdje”, vagy ha kap egy fadobozba rakott, szépen felcímkézett palack
vörösbort. Teljesen más elvárásai lesznek az egyik, illetve a másik termékkel szemben addig, amíg az első
kóstoláson túl nem teszi magát.
LEHOTA és TOMCSÁNYI (1994) a csomagolásnak a következő általános marketing funkcióit írta le.
− Az áru optimális védelme: Ez a bor esetében a mennyiségi és minőségmegőrző védelmet is jelenti. Pl. a
bevezetőben leírott 2 példa közül a műanyag kanna kevésbé alkalmas a minőség megtartására.
− Az adagok (egységek) kialakítása: A fogyasztási célnak megfelelően a példánknál maradva az 5 literes
kanna bor optimális lehet egy falusi hagyományos disznóvágás közbeni borfogyasztás egységéül szolgálni, de már egyáltalán nem felelne meg ugyanezen disznóvágás esti disznótorán az optimális egység
kialakításának, legalábbis furcsán hatna az asztalon feltálalt étkek között. A fadobozba rakott 1 palack
bor pedig nem lenne alkalmas a böllér és segédei szomját oltani egész nap, mert várhatóan kicsi egységnek bizonyulna.Az esti disznótoron viszont vagy bárhol egy szépen megterített asztalon a dobozból
kivéve már megfelelne, de akkor meg minek a fadoboz.A célját, mint egység kialakítás az ajándékozásnál (névnap, karácsony stb.) érheti el az 1 palackos fadoboz.
− gazdaságossági funkció: A csomagolás fontos funkciója legtöbb esetben egyenesen következik a bor
termelőjének, forgalmazójának üzleti stratégiájából, vagyis hogy azt a bor a költségminimalizálási stratégia, vagy a hozzáadott értéknövelés stratégiája szerint tervezték meg és termelték. Persze ezek a funkciók sem választhatók el tisztán, mert például egy „dűlős” bor, amelyek a hozzáadott értéknövelési stratégia alkalmazásával termeltek, kaphat olyan gyűjtőcsomagolást (6-os, 3-as díszdoboz) amelyik a gazdaságossági funkciót növeli, vagy egy „volumen” bor is kaphat olyan csomagolást, amely azt a látszatot
kelti, hogy egy igen magas értékű borról van szó. Ebben az esetben már a csomagolás komoly hozzáadott éréknek számít. Ez a funkció alapvetően mégis az egységnyi mennyiségre (1liter) jutó csomagolási költségnövelés megjelenítésének eszköze lehet.
− összehangolási funkció: az anyagmozgatással, a gépesítéssel, a szállítással és a raktározással van kapcsolatban.
Visszatérve az 5 literes műanyag kannára. Okos bortermelők (persze az áruházláncok, diszkont,
hyper- és szupermarketek) igényéhez igazodva olyan kannaformákat terveztettek, amelyek egymásra
úgy rakhatók fel, hogy „kötést” alkotnak, és nem borulnak fel, nem csúsznak le egymásról. Így már a
bor kiszerelésénél azonnal arra a raklapra rakhatók, amelyekről a többszöri gépi átrakodás után sem
kell levenni, sőt az áruházak eladóterébe is így lehet kirakni őket, ezáltal a „termelőé” után a vásárlóé az első kéz, amelyik a kannához nyúl. A palackos borok piacán a teljesen gépesített borpalackozásnál a palackozó gépsor végén a szállítószalag kialakítása lehetővé teszi, hogy egy „raklap” tálcányi bor gyűljék össze rendezetten, ezt gépi automata szerkezet fogja meg és rakja a rakodólap tálcájára. A tálca hullámkartonból van kialakítva, ráadásul a legfinomabb nyomdai technológiával, technikával gyártva alkalmassá válik a vevőcsalogatására is. Az így kialakított rakodólapnyi mennyiségű
borokat szintén a kisebb egységek (palack) megfogása nélkül csak a gyűjtőcsomagolást mozgatva
lehet a termelőtől a fogyasztó kezéig eljuttatni úgy, hogy közben a gyűjtőcsomagolást mozgatták
csak, és azt is csak géppel kellett. Az előbbi példák jól alkalmazhatók a gazdaságossági funkció megtervezésénél is. A nagy értékű borok piacán ez az összehangolási funkció a 6-os néhány esetben, a
12-es boros kartonig szokott méretben kiterjedni.
− A fogyasztók figyelmének megragadása és megnyerése: ez a funkció elsősorban a volumen borok középkategóriáiban fontos, hiszen ott a legnagyobb a kínálat. A polcon egymás mellett ugyanabban az árkategóriában rengeteg bor található, tehát nem mindegy, hogy a fogyasztó kiemelten az először bort vásárló fogyasztó melyik bort veszi észre először.
Ennek eszközei, az egyedi palackforma, az egyedi kapszula, kiegészítő címkék a palack „nyakába”
akasztva, és természetesen a címke.

Erre a funkcióra igazán érvényes a mondás, hogy a kevésbé szép nőnek sokkal szebben, illetve
„kihívóbban” kell öltözködni, hogy érvényesülhessen. Mert a fogyasztó a tömegből a kirívót veszi észre
először, kivétel ha egy egy megszokott „címkét” vásárol, mert azzal a céllal érkezett a pulthoz. Persze el
lehet csábítani őt is újdonságokkal.
Talán sikerül is, de ne feledjük, hogy hiába tűnik ki a borok tömegéből „kihívó” csomagolásával egy bor.
Második alkalommal már nem a csomagolást, hanem az élményt nyújtó bort szokták megvenni.
− praktikusság, azaz a termékkínálat és a fogyasztás megkönnyítése: a palackos borok leg-nagyobb kínálatát jelentő 0,75 literes kiszerelésű borok között nehéz praktikussági különbséget tenni. Talán a legnagyobb jelentőségű, ebben az esetben a csavarzárak- könnyen kezelhető, csavard le és idd,majd újra
könnye lezárhatod- használata (PILVER zár, STELWIN kapszula).

9.2 GÖNGYÖLEGEK, CSOMAGOLÓANYAGOK
A borok kiszereléséről. A bor, mint termék megtervezésekor felvetődik a kérdés, hogy mibe is
csomagoljuk a bort. Nem mindegy, hogy különböző borkategóriákhoz, vagy piaci szegmentekhez milyen
anyagot választunk, mert van olyan piaci szegment, ahol egyáltalán nem érzékeny a fogyasztó a
csomagolásra, és van olyan, ahol kifejezetten a csomagolást figyelve különbözteti meg az egyes borokat,
netán a borkategóriákat egymástól.
A legegyszerűbb megoldás, ha a fogyasztó személyesen keresi fel a pincészetet, és ő hozza a göngyöleget
demizson, kanna, pet palack, vagy palack formájában. A bort egy „úszófedeles”, vagy sokak által
csúszófedeles, de mindenképpen mindig tele tartályból töltjük ki. Ez a forma a saját termelői borkimérésben,
illetve jó néhány „borvidéki” borszaküzletben megtalálható, és jól megfér az ilyen módon értékesített olcsó
bor a legmagasabb minőségi kategóriában igen magas áron értékesített bor mellett.
Példa: termelői borkimérések, vagy Saint Emillionváros(Bordeaux) néhány borszaküzlete.

A bort kiszerelve többféle változatban adhatjuk tovább, értékesíthetjük.
9.2.1

A sokat „szidott” kannás kiszerelésről

Amennyiben ezt a kiszerelést alkalmazzuk, a borainknak nem kell „palack stabil”-nak lenni, arra
számítunk, és ez a piac úgy működik általában, hogy az ilyen típusú bor gyorsan eladásra kerül. Különösen
fontos a gyors értékesítés. Ha a kannát gyűjtőcsomagolásnak tekintjük akkor sokszor jó néhány napig
darabban áll benne a bor, káros oxidációs folyamatokat indulnak el a borban így az megromlik. Ezt
kikerülendő műanyagból vagy műanyag + fémfólia kombinációjából készítenek „kannát”(bag in box) inkább

boros zacskónak tekintve ezt papírdobozba helyezve töltik meg. Az esztétikusan megtervezett doboz adja
meg a tartást. Könnyen készíthető a bag in box csappal, amelyen keresztül a bort kimérjük a
szórakozóhelyen, vagy kitöltjük egy-egy partyn, sőt akár az önkiszolgáló fogyasztásra is alkalmassá válik a
csomagolásunk. A borfogyasztást kulturáltabbá tehetjük.
A bag in box viszonylag magas fajlagos költsége miatt lassan terjed és a „jobb” partykhoz nem tartják
elegánsnak a z ott megjelenő fogyasztók.
Fémből készült tartályok: KEG. Stb.
A söriparban és az üdítőital iparban alkalmazott technika nagyon lassan honosodik meg a borászatban
nagy fajlagos költsége miatt, pedig technológiai szempontból igen kiváló. A borral történő megtöltése előtt
és alatt a higiéniai feltételek jól biztosíthatóak. A szállítás során nem sérül. A tartály tele van. A kimérés
alkalmával pedig CO2-vel vagy N2-el „nyomjuk” ki belőle a bort általában esztétikus „hordó” külsővel
ellátott hűtőberendezésen keresztül, a legalkalmasabb fogyasztási hőmérsékletre beállítva.
Ennek nagy elterjedéséhez megfelelő nagyságú (létszámú) fizetőképes keresletre van szükség, mert a
nagy fajlagos költségek csökkentését nagy volumenű kiszerelés esetén érhetik csak elennek következtében
inkább nagyüzemek tudnák megvalósítani ezt a csomagolási formát.
9.2.2

Palackok, raklapok, egyedi borgyűjtők

A borospalackokat az anyaguk szerint osztályozhatjuk:
− műanyag palack
− üveg palack
− kerámia palack
− fém palack

A műanyag palackok szerepe a borkereskedésben
A 2 literes vagy ennél kisebb űrméretű kiszerelési egységet tekintjük palacknak.
A leggyakrabban használt műanyag palackok a 2 literesek. A fröccsöntő formától függően az alakjuk
leginkább a különböző ásványvizes palackokhoz hasonlít. Gyűjtőcsomagolásuk a 6 palackos polietilén fólia,
továbbá ezek a gyűjtőcsomagok raklapra rakva, fóliával összefogva.
Ez a fajta csomagolás egyszer használatos, vagy egyutas,így nagy környezeti terhelést jelent. Az 1,5
literes űrméret hasonló formában gyűjtőcsomagolásban használatos mint a 2 literes.
1 literes és a 0,75 literes többségében még az ásványvizes üdítőitalos kiszerelésre hasonlít, de már
megtalálható a borospalack forma is.
Az eddig felsorolt méretekre az olcsó a „homogén” borpiaci szegmensbe történő értékesítésre utaló
csomagolás-kiszerelés a jellemző.

Palackzárás: műanyag csavarzár
A 0,5 literes, még inkább az ennél kisebb 0,375; 0,25; 0,20; 0,185 literes kiszereléseknél a palack formája
megtévesztésig hasonlít az üveg palackokhoz, az űrméret csökkenésével a hasonlóság egyre inkább
szembeötlő. Palackformákközüla bordeauxi a legelterjedtebb.
Az ilyen kiszerelésű borokat a HORECA szektorban értékesítik leginkább. Jellemző a médium kategóriás
borok értékesítésére.
Jó példák: Hotel – minibár, ajándékbolt, repülőgépi catering,
A palackok zárása fém csavarzárral (Pilver vagy Stelwin kapszulával történik).

Üvegpalackok:

Méretük és formájuk szerint ún. „reklám” vagy ajándékozás céljára használatosak a
Bordeaux-i palackok esetében a következők
I. Baltazár:
12 literes
6 literes
II. dupla magnum: 3 literes
III. magnum:
1,5 literes
Burgundiai típusú palakcok esetében:
5 literes
dupla magnum: 3 literes
magnum. 1,5 literes
Rajnai palackok
6 literes
3 literes
1,5 literes
A palack tömege – szilárdsága – összefüggésben van sok estben a bor minőségével annak
eltarthatóságával. A nagy minőségű hosszú ideig eltartható és érlelhető borokat szokás vastagabb falú
nagyobb tömegű és szilárdságú palackba tölteni.
A kereskedelemben leggyakrabban használt palack a 0,75 literes palack, ennek típusai:
Bordeauxi:
− görög bordeauxi
bordolese europea
elit bordeauxi
A palackok átmérője, magassága, a száj külső kiképzése változó, alakjuk mégis határozottan felismerhető.
Ebben a palacktípusban adják el a legtöbb bor a világban.
Mivel ebből gyártanak legtöbbet, ezért beszerzése is egyszerűbb, mint a többi típusé. A palack színével
szoktak igazodni a bor színéhez. Színtelen üveg palackban általában fehér, rozé és siller borokat visznek
piacra. A fehérborokat sokszor hulló falevél színű, olive zöld vagy mélyzöld színű palackba töltik.
A vörösborok esetében általános az olive zöld, vagy a mélyebb zöld színű üveg palackok használata.
Azonban előfordul, hogy világosabb hulló falevél színű palackba, sőt egy-két esetben fehér, azaz színtelen
üvegből készült palackba töltik a vörösbort.
A második leggyakrabban használt üvegtípus a Burgundiai vagy Bourgogne-i palack. Ennek is különböző
típusait, formáit ismerjük, az öblösebb formától egészen a karcsú formáig. Az un. színtelen palack
használata nem gyakori, ezeket rosé vagy fehérborhoz használják. Általában fehér borokhoz a hulló falevél

színt, néhány esetben az olive zöld vagy a mélyzöld színt használják,jellemzően a Chardonnay fajtához vagy
ehhez a hasonló típusú borhoz.
A vörösboroknál ez a palackforma a Burgundiai fajta, azaz a Pinot noir palackja világszerte. Nem illik,
ennek ellenére jó néhányan megteszik, hogy Pinot noir borukat bordói palackba töltik, elsősorban a
költséghatékonyság miatt.
A palackok súlya, „eleganciája” összefüggésbe hozható a bor piaci szegmentjével. A legnehezebb
palackokbanlegyen az Bordeaux-i, mind a Bourgogne-i a legmagasabb minőségű borokat palackozzák és
hozzák forgalomba szerte a világon.
A két legismertebb palacktípus után néhány szót más híres borvidék palacktípusairól.
Mivel a palack a közösségi marketing legkifejezőbb, legerősebb eleme, ezért sok borvidék, régió vagy
egy-egy település saját egyedi palackforma kifejlesztésére törekedik, törekedett több-kevesebb sikerrel.
Jellemzően ezek is Franciaországban alakultak ki először.
A Cote du Rhone-i palack (0,75) egyaránt fehér és vörösborhoz használják, de mivel ott a vörösbor a
jellemző, ezért a palackok is vörösborral jelennek meg leginkább. A Cote du Rhone-i régióból külön
palackot készíttetett magának Chateauneaf du Pape AOC termelői közössége.
A Cote de Provance-i rosé borok is egyedi palackban kaphatóak a világban.
A Loire völgy is rendelkezik önálló palackkal, amelyik hasonlít a rajnai palackokra.
Az úgynevezett pisztonos palack Németország Würtenbergi borvidékén használatos.
Ki kell emelni a magyar borok esetében a Tokaji palackot, amelyekbe általában a Tokaji
borkülönlegességeket, aszúkat, szamorodnikat, máslásokat és fordításokat töltik, de a világban a Tokajit
hamisítók szívesen használják ezt a palackot az egyszerű „tokaji”-nak nevezett azaz hamisított boraik
eladására.
Külön kell beszélnünk a pezsgős palackokról, ahol a nyomásállóság nagyon fontos tényező, ezért üvegből
készülnek.
A pezsgős palackok között a magasabb minőséget általában a nagyobb átmérővel és a palackos erjesztés
miatt a nagyobb tömegű „üveggel” szokták jelezni.
9.2.3

A palackok gyűjtőcsomagolásai

− Zsugorfólia: A műanyag palackok gyűjtőcsomagolásának legegyszerűbb, legköltségkímélőbb formája a
zsugorfóliás egységcsomagolás, ahol a palack űrméretétől függően 6 palacktól (2; 1,5; 0,75 literes palackok) a 12 palackig terjednek. Ezek a borok az ún. homogén, olcsó borpiaci szegmentben
értékesülnek.
A palackok és a csomagolás is hulladékká válik. (Az üdítőitaloknál előfordul a többszöri használat
néhány műanyag palack esetében.)
Nyomdai „díszítésük”fejlesztése megoldható lenne, de nem jellemző. A szelektív hulladékgyűjtésük
újrahasznosításuk megoldható.
Papírkartonok, díszdobozok
A leggyakrabban használt gyűjtőcsomagolás, melyet 1,3 és 5 rétegű papírból készítenek. Készülhetnek
betéttel és betét nélkül. Egyre inkább terjed a betét nélküli kartonok, dobozok gyártása. Igaz, ebben az
esetben ajánlott, hogy úgynevezett címkevédővel ellátott palackokat használjanak, mert a palackok a
berakáskor, kivételkor érintik egymást és a címke sérülhet, ezáltal esztétikai veszteség éri a bort.
A papírkartonok általában 6 vagy 12 palack gyűjtőcsomagolására szolgálnak. Lehetnek, un. álló kartonok
(a borospalackokat álló helyzetben tárolják) vagy fekvő kartonok.
A fekvőkartonokat általában a nagyobb értékű borok gyűjtőcsomagolásaként használják. Így nem kell
azokat a kartonból kivenni, ha hosszabb ideig kívánjuk őket tárolni.

9.2.4

A kartonok díszítése

A mai kereskedelemben kiemelten fontos az egyre igényesebb figyelemfelhívó , ugyan-akkor elegáns
grafikai vagy fotó díszítéssel ellátott karton.
A diszkont üzletekben (pl.Lidl, Aldi) a raktározást és az értékesítést egy helyben oldják meg. (Az árut
természetesen a logisztikai központba kell szállítani, valójában csak itt történik klasszikus raktározás, és a
boltokra való terítést raklapnyi mennyiségben oldják meg.)

A palackokat és a kartonokat sem pakolja, rakodja az árufeltöltő munkás, ezzel rengeteg időt és
munkabért takaríthatnak meg. Ezáltal kisebb árréssel nagyobb forgalmat és jövedelmet érnek el, mint a
hipermarketek (Tesco, InterSpar stb.).

Ezen gyűjtőcsomagolási módot nemcsak a borok esetében, hanem minden lehetséges terméknél
alkalmazzák.
A papírkartonok speciális formái a díszdobozok, a különböző méretű, színű „papírzacskók”, melyek
egyedi csomagolást tesznek lehetővé és elsősorban az „ajándék” piacon használatosak.

9.3 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melyek a csomagolás alapvető funkciói?
Milyen célt szolgál az adagok, egységek kialakítása?
Mi a csomagolás összehangolási funkciója?
Soroljon fel boros göngyölegeket?
Milyen anyagból készítenek borospalackokat?
Sorolja fel a 3 alapvető üvegpalack típust!
Mi a gyűjtőcsomagolás funkciója?
Melyik piacra jellemző a díszdobozok használata?

10.VÁSÁRLÓI ATTITŰDÖK – BORKERESKEDELMI SZOKÁSOK
Mi is az attitűd? G. Allport (1954) szerint az attitűd a tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi
készenléti állapot, amely irányító vagy dinamikus hatást gyakorol az egyén reakcióira mind-azon tárgyak és
helyzetek irányában, amelyekre az attitűd vonatkozik.
Néhány kutató szerint (Hofmeister Tóth Ágnes 2005) az attitűd a meggyőződésből áll részben, vagyis
annak a mértéke, hogy az egyén – piac esetében a fogyasztó milyen valószínűséget tulajdonít annak, hogy
egy adott információ igaz. Másrészt érték, amit az határoz meg, hogy a társadalomban mit tartanak jónak,
illetve rossznak.
Ez a tapasztalat kifejezhető a következő képlettel: attitűd=meggyőződés x érték
A fogyasztók bizonyos attitűdöket vesznek fel, hogy értékeiket kézzelfogható módon és könnyen
kifejezhessék. Például egy fogyasztó nem akarja vagy nem szokta megvásárolni az ún. „csicsás” címkékkel
ellátott borokat, mert az a meggyőződése korábbi vásárlásai okán, hogy az ilyen címkézésű borok címkéje
mögött jobb esetben is csak egy alig fogyasztható tömegbort talál. Tehát nála kifejlődött egy negatív
kedvezőtlen attitűd, az ilyen címkézésű borok iránt. Ezt az attitűdöt nagyon nehéz megváltoztatni. A
marketing feladata az kell, hogy legyen, hogy a termékimázst úgy alakítsa, hogy minél jobban megfeleljen a
fogyasztó értékrendjének.
Az előző példánál maradva (Papp, 1999) németországi fogyasztók modern borismerő szegmensében
lévők magasan képzett közepes korosztályban tartozó magas jövedelemmel rendelkező leginkább férfi
fogyasztók. A bor iránti attitűdjeik az önbizalom, a szuverenitás, a kíváncsiság, életminőség „milyensége”
alapján tartózkodnak a régi tradicionális német csomagolástól (régi német betűk, sokszínű, rendezetlennek
tűnő címkék kicsit giccses képekkel). Előfordulhat, hogy egy palack és címkecserével a „kedvezőtlen”
attitűdhöz igazodva megváltoztatható a bor iránti kereslet.
A marketing szakirodalomban viszont általában az attitűdnek három komponense van:
− a kognitív vagy ismereti komponens: ez a meggyőződésekre vonatkozik. Az előző példát tekintve a németországi modern borismerőnek meggyőződése, hogy az ódivatú címkék alatt „ó” divatú nem modern
bort kap.
− A második az affektív vagy érzelmi komponens, amely a pozitív vagy negatív érzéseket foglalja magába. A pozitív érzelmi asszociáció az előző német modern borismerőnek pozitív érzése támad, ha egy
„absztrakt” – általa modernnek tartott borcímkét lát meg. Ezen pozitív érzései miatt esetleg előnyben
részesíti azokat a borszaküzleteket, ahol zömében fiatal bortermelők modern címkék alatt hozzák forgalomba boraikat. Vagy a nagyobb üzletláncok (szuper és hipermarketek) közül vásárlásai során inkább
azt a láncot választja, ahol „modern” módon tálalják elé a borkínálatot.
− A kognitív vagy magatartás tendencia összetevő.
Ez az összetevő a cselekvéssel kapcsolatos, vagyis az előbb emlegetett fogyasztó alkalmazkodik, modern
kiszerelésű bort fogyaszt és nem „ó” divatú címkéjűt.
Az ember, esetünkben a fogyasztó arra törekszik, hogy a három komponens, azaz az ismeretei, a
meggyőződése, az érzelmei és a cselekvése összhangban legyen egymással. Ekkor elégedett lesz a vásárlásai
után. Azonban ha az attitűdje komponensei nincsenek összhangban, valószínűsíthető, hogy kellemetlenül
érzi magát a vásárlás során. Ez a jelenség a kognitív disszonancia. Az attitűd kutatásban Martin Fishbein
(1967) az attitűdöt többdimenziósnak tekinti. Ez az értelmezés azért sikeres, mert a fogyasztók úgy észlelnek
egy terméket, amelynek sok tulajdonsága lehet és van, és a fogyasztók nemcsak egy tulajdonságot
vizsgálnak, hanem mindegyik tulajdonságról kialakított véleményükből alakul ki a meggyőződésük.
Az attitűd funkciói:
1.) Igazító, vagy alkalmazkodási funkció: Ezek az emberek, a vásárlók lényegében maximalizálni
akarják a külvilág jutalmait és csökkenteni, vagyis minimalizálni az őket rosszul érintő „büntetéseket”.
Ennek következménye, hogy a fogyasztót olyan tárgyak, cikkek felé irányítja, ami számukra valamilyen
jutalmat jelent. Pl.: „A Red Bull szárnyakat ad”. Olyan meggyőződések, érzelmek, és ennek következtében
olyan cselekvés, magatartás alakul ki bennük, hogy az előbb említett céljaikat (jutalomszerzés) elérjék. A
fogyasztók az üzletekre úgy tekintenek, hogy azok némelyike szükségleteiket kielégíti, viszont vannak olyan
üzleteket, melyek nem. Viszont elvárható a fogyasztóktól az is, hogy meggyőződésük az értékekváltozásának

figyelembevételével változhat, azaz az attitűdjeik is változnak nemcsak az egyes termékek, hanem a
különböző üzlettípusok iránt.
Jó példa erre, hogy a '90-es évek Magyarországán a minőségi, az önmegvalósító, viszonylag képzettebb,
magára többet adó fogyasztó borvásárlásainál előnyben részesítette a borszaküzleteket, a fesztiválokat, vagy
a neves termelőtől a közvetlen beszerzést.
A nagyobb üzletekben, szuper- és hipermarketekben ömlesztve, nem felismerhető módon a föld-rajzi
nevek és vagy a fajták szerint nem eléggé elkülönítve találkozott a borokkal és az ott található borok kevés
kivételtől eltekintve nem a nevesebb borászatoktól származtak. Így nem is vásárolt ezeken a helyeken az
előbb ismertetett fogyasztó. Ezt felismerték a különböző multinacionális cégek, elsősorban NyugatEurópában szerzett tapasztalataik alapján is rendezték kínálatukat. Kiemelt helyre rakták a beédesgetett
neves termelők borait, akik korábban egyébként elzárkóztak az ilyen jellegű értékesítéstől. Termelésük
viszont növekedett, ugyanúgy mint a „multik”méretei és üzletszámuk. Igényeik találkoztak és a vásárló
szemben találta magát azzal a ténnyel, hogy a nagy üzletláncokban is kaphat kiváló minőségű bort. A
fogyasztók attitűdje kezdett megváltozni, az ilyen típusú üzletekkel szemben és kényelmi szempontból is
megváltoztatta vásárlási szokásait.
A 2010-es évek elején , a top borászatok boraival foglalkozó nagykereskedések látva ezt az igényt és
gondosan ügyelve arra, hogy ezen borászatoktól megszerzett kizárólagos értékesítési joguk megmaradjon,
beszállítóként jelentek meg a korábban lenézett multinacionális üzlethálózatokban.
A fogyasztó meg lett győzve arról, hogy a korábbi attitűdje már nem helytálló a multinacionális cégekkel
szemben. A „multik” terméke, azaz kereskedelmi módszerei megfeleltek versenytársaiknak.
2.) Az énvédő funkció: Ez az attitűdnek egy olyan funkciója, amely megvédi a fogyasztókat attól, hogy
rájöjjenek vagy tudomást szerezzenek tökéletlenségükről,annak ellenére, hogy van egy közmondás is,
miszerint senki sem lehet tökéletes. Általában az emberek különbnek érzik magukat társaiknál. Ebből talán
annyi igaz, hogy minden ember egyszeri és megismételhetetlen, annak ellenére, hogy vannak hasonló
gondolkodású, attitűdű csoportok. Mindenesetre az egyedi tulajdonság az egyéneknél általában átalakul a
különb vagyok, mint a többiek érzésévé. Hogy a tökéletlenséget ne ismerjék fel, ne szerezzenek róla
tudomást, különböző védekező mechanizmusok úgy működnek, hogy az emberek nincsenek tudatában
annak. A rossz vásárlási vagy esetünkben rossz üzletválasztási döntést hozó fogyasztó védelmezni fogja saját
döntését, ami szerint abban az időpontban helyes volt a vásárlása. Az énvédő attitűdök segítenek megóvni
imázsukat. Pl.: Egy diszkont boltba nem járó vagy csak azt ritkán látogató vásárló azzal magyarázza meg az
egyszeri vásárlását, pl. a LIDL diszkontban, és nem a Sparban, hogy 1/3-a áron kínálták éppen ott egy
számára fontos gumicsizmát, és ha már ott volt, akkor a borkínálatból megvette a legdrágábbak közé
tartozókat. Olyan bort, amelyet a Spar kínálatában meg sem nézett volna. Ezzel maga előtt megvédte saját
cselekedetét.
3.) Az értékkifejező funkció: Az attitűdnek egy olyan funkciója, ami kellemes elégedettséget hoz
felszínre az egyénben azokon a véleményeken keresztül, amelyek az énképét kifejezik. Az énvédő
funkcióval szemben, ami az egyén imázsának védelmét szolgálja, az értékkifejező funkció képessé teszi őt
arra, hogy kifejezze személyének legfontosabb értékeit. Ezért bizonyos attitűdöket vesznek fel, hogy
nyilvánvalóvá, kézzelfoghatóvá és könnyen érthetővé tegyék azokat.
Pl.: az a top borokat fogyasztó egyén, aki mellesleg luxusautón jár, értékeinek kifejezésére használja fel
azt az attitűdöt, hogy ő messziről elkerüli a diszkontokat. A kezében soha nem lehet látni egy lidl-es
műanyag szatyrot, viszont előfordulhat, hogy egy jó nevű borász reklámtáskájába rakott palack borral
szívesen végigsétál a legdrágább üzletekkel tarkított utcán bármelyik városban. Ezért fontos az, hogy a
fogyasztói szegmentek attitűdjeit, azok funkcióit ismerjük, mert ennek alapján a marketing szakember a
célirányos marketing eszközöket használhatja a stratégia vagy a közvetlen marketing, ezen belül egy
reklámkampány megtervezésénél. A már magas társadalmi presztízzsel rendelkező termékekben, borokban
rejlenek nagy szegmentációs lehetőségek. A marketing feladata ebben az esetben a termékimázs minél jobb
megfeleltetése a fogyasztó értékrendjének. A különböző borértékesítő helyek, üzletláncok ezért hoznak létre,
alakítanak ki lehetőségeik szerint olyan elhatárolt területeket, üzleten belüli „üzleteket”, ahol magas
presztízsű termékeket is kínálnak. Pl.: CBA prémium borválogatás.

1. kép

Pincehatás megvalósítása nagy alapterületű üzletben

10.1 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1)
2)
3)
4)
5)

Mi az attitűd fogalma?
Melyek az attitűd komponensei?
Mi az attitűd igazító vagy alkalmazkodási funkciójának lényege?
Mit jelent az attitűd „énvédő” funkciója?
Mi az attitűd értékkifejező funkciójának lényege?

11.A BOLT MINT ÁRUK ÁRUPÁLYÁI
A bor, mint termék, különböző árupályán kerül a fogyasztó kosarába vagy poharába. Ezek az el-osztási
rendszerek biztosítják a termelő és a fogyasztó közötti kapcsolatot. A rendszerben különböző „termelő és
kereskedő”, valamint kereskedő szervezetek találhatók.
A bor bizalmi termék, ezért az érzékszervi értékelés, a kóstolás, a legtöbb áruféleségtől eltérően,
kihagyhatatlan eleme az árupályán történő minden egyes közreműködő beiktatásának. Az elosztási vagy
disztribúciós rendszer részben a bor fizikai eljuttatását jelenti a fogyasztóhoz (raktározás, szállítás,
készletgazdálkodás), részben a disztribúció során nagyon sok marketing funkció is működik vagyis része a
fogyasztásnak (értékelés, árképzés, piaci infláció, promóció stb.)

11.1 AZ ÁRUPÁLYA SZEREPLŐI
11.1.1 Termelő
Az a személy, aki a terméket az értékestésre szánt kiszerelésben előállítja. Az értékesítésre felajánlott
kiszerelés, tágabb értelemben akár a pince hordója is lehet, egy termelői, helyben történő értékesítés során
pohárban és a fogyasztó által hozott edényben is történhet. Ezen-kívül a termelői értékesítésre felajánlott
kínálati forma minden más olyan egység is lehet (kannától a PET palackon, a bag in boksz kiszerelésen át a
6-os, 12-es, vagy raklapos kiszerelési egységig) melyek a termelő állít elő és ajánl fel a borkereskedés az
árupályák további szereplőinek.
11.1.2 Közvetítők
− Kereskedők: ők azok, akik megvásárolják a terméket. Így azok a tulajdonukba kerülnek, és a tulajdonukat értékesítik.
− Nagykereskedők: olyan természetes vagy jogi személyiségű személyek, akik megvásárolják a bort és
közvetítik a kiskereskedelmi egységek felé. Bár egyre több esetben fordul elő, hogy a nagy-kereskedő is
rendelkezik olyan egységgel, amely közvetlen fogyasztói értékesítést is végez (csomagküldő szolgálat,
közvetlen fogyasztói értékesítést végző raktár, raktár-bolt, vagy diszkont)
A termelőnek alapvetően azért van szüksége a nagykereskedőre, mert a „rengeteg” kiskereskedelmi
egység ellátását „boltra” történő szállítással nem tudja ellátni gazdaságosan. A nagykereskedő legtöbbször
nem csak bort (sőt legtöbbször a bor a különböző árucikkek elenyésző részét képezi egy-egy boltra történő
szállítás sokaságának), hanem más termékeket is szállít, továbbít a kiskereskedelemnek. Az előbbiek alapján
a nagykereskedelem fontos funkciója a raktározás, a készletgazdálkodás, a piaci igények felmérése,
rendelésfogadás, rakományképzés és kiszállítás. Funkciói ellátása közben a nagykereskedelem közvetlenül
nem találkozik a fogyasztóval (néhány eset kivételével). A piaci információkat a kiskereskedőtől gyűjti be. A
funkció ellátását mai formájában még a nagykereskedők az alábbiak szerint csoportosíthatók.
1.Klasszikus élelmiszer és vegyi áru nagykereskedők
Ők azok, akik a különböző „vegyesbolt, éjjel-nappali kisbolt, vendéglátó egységek, mint kiskereskedők
ellátását kívánják megoldani úgy, hogy kínálatuk rendkívül „vegyes”. Ezzel kívánják egyszerűsíteni a
„vegyeskereskedések és vendéglátók beszerzéseit. Rendszerint rendelkeznek Cash and Carry üzlettel,
raktárral, ahol külön pénztárban szolgálják ki a kiskereskedőket (külön nyilvántartás alapján) és a végső
fogyasztókat. Emellett a boltba történő szállítást is elvégzik. (régi FÜSZÉRT-ek mintájára működő
kereskedések).
Vannak kifejezetten csak Cash and Carry nagykereskedést bonyolító multinacionális kereskedések, pl. a
METRO áruházak hálózata.
2.Ügynökségek, brókerek
Ide tartoznak a termelők ügynökségei, az értékesítési ügynökségek, jutalékos nagykereskedők. Ők azok,
akik a nagykereskedelmi tevékenység raktárosai, készletezési, rakományképzési, boltra terítési funkcióit nem
látják el általában, hanem csak az üzleti tárgyalásokat folytatják le a termelők a nagykereskedő helyett a
kiskereskedőkkel.
3.A termelők kiskereskedelmi egységei és irodái

A nagy volumenben bort termelő borászati vállalkozásokra volt jellemző korábban, ma már mérettől
függetlenül működtet jó néhány termelő, vagy termelői csoport (ez lenne kívánatos) úgynevezett
MINTABOLT kiskereskedelmi egységet. Ez a tevékenység a sütőiparban például nagyon jelen-tős.
4.Egyéb nagykereskedők
A termékfelvásárlók és az aukciós szervezetek. Ezek a borkereskedelemre nem jellemzőek. A borok
érzékszervi értékelésének lehetőségét nem tudják a kiskereskedőnek és a fogyasztónak biztosítani.
A kereskedők
Tevékenységük során mindazon funkciót ellátják, mellyel közvetlenül a végső fogyasztó számára
értékesítik a borokat vagy szolgáltatásokat (pl. borbemutatók, borgasztronómiai események). A különböző
funkciók bővülése vagy szűkülése miatt tevékenységeik, és ezáltal a számuk, méretük folyamatosan változó.
A fogyasztói igények és a fogyasztók tömegeinek fizetőképes kereslet változása miatt. Például sok „jól”
menő kiskereskedelmi egység tevékenységét borbemutatók, később éttermi szolgáltatások irányába történő
bővítésével megváltoztathatja. Ezáltal működése „drágább” lett. Ezzel teret adott az olyan kiskereskedések
megmaradásának vagy megjelenésének, amelyek a nagykereskedelmet kihagyva közvetlenül a termelőtől
vásárolják boraikat és azokat a rendkívül alacsony önköltségeik miatt versenytársaiknál jóval alacsonyabb
áron tudják értékesíteni. Például a központi raktárra történő árubegyűjtéssel és annak boltra terítésével
foglalkozó szupermarketek (multinacionális láncok) fajlagos szállítási és árumozgatási költségei, ide értve az
adminisztrációs költségeket is, úgy megnövekedtek, hogy az egyedi kisebb tételek kereskedését csak jóval
drágábban tudják megoldani, mint néhány apró egyedi borszaküzlet.
A kiskereskedelem felosztható:
a., bolti kiskereskedelemre
b., bolt nélküli kiskereskedelemre
a., A bolti kiskereskedelem
Ha elméleti alapon közelítjük meg a fogalmat, akkor ide kell sorolni mindazon boltokat méretüktől
függetlenül akik, amelyek a bort közvetlenül a végső fogyasztó számára értékesítik, akik azt nem üzleti, azaz
továbbértékesítésre, hanem személyes felhasználásra, azaz fogyasztás céljából vásárolják meg azt. Ezek a
kiskereskedelmi egységek működhetnek egyéni, egyedi kereskedelmi egységként, azaz egy kiskereskedő
önálló természetes vagy jogi személyiségű személyként működtet egy kiskereskedelmi egységet. Önálló
arculattal rendelkezik, önállóan általában közvetlenül a termelőtől szerzi be értékesítendő borait. Néhány
esetben fordul csak bornagykereskedéshez beszerzési igénnyel. Akkor, amikor a piacon „elkerülhetetlen”
ismert termelő borát csak olyan nagykereskedőtől tudja megvásárolni, aki kizárólagos kereskedelmi jogot
szerzett az adott termelő boraira. Példa: Bormánia borszaküzlet, Dunakeszi, Borkápolna borszaküzlet,
Budapest.
A hálózatos kiskereskedelem
Ez a legjellemzőbb forma különböző alapterületű boltokkal, kereskedelmi egységekkel. Ezek az egységek
általában nem „tiszta profilú” borszaküzletek. Csak néhány eset rendelkezett tiszta profillal, de választék
bővítésként egyedi, nem élvezeti cikkek (csokoládétermékek, szivarok, borfogyasztáshoz szükséges poharak
és kiegészítők, dísztárgyak, ajándéktárgyak) értékesítésével is foglalkoznak.
Korábban ilyen tiszta profilú volt a Bortársaság üzlethálózata, amely most is a borok értékesítésére
koncentrál elsősorban.
Vannak olyan önkéntes hálózatok, melyekben sok-sok önálló kiskereskedő-bolttulajdonos önkéntesen
beszerzési és marketing céllal hálózatot üzemeltet pl. REAL bolthálózat. Vannak a kiskereskedők
szövetkezeteiként működő hálózatok. Ezek szövetkezeteket hoztak létre beszerzésre, marketing
tevékenységre és a fejlesztésre, azaz új kereskedelmi egységek létrehozására. Ezek a COOP (Cooperation,
Cooperativa) névvel ellátott üzlethálózatok, melyeknek jelentős hagyományai vannak Európában, így
Magyarországon is. (HANGYA, ÁFÉSZ, ÁFEOR – COOP)
Vannak úgynevezett multinacionális, különböző méretű boltokkal (a kisebb 100-200 m2 bolttól a szuperés hipermarketing terjedő mérettel) rendelkező kiskereskedők. Hypermarketeinkben bérbe adnak üzleteket
olyan egyedi termékek vagy szolgáltatások értékesítésére, melyek választékbővítők, vásárlócsábítók. A
vásárló egy-egy heti vagy havi nagy bevásárláshoz mindent megtalál egy helyen.
A bor ezekben az üzlethálózatokban a korábbi évtizedektől eltérően fontos választékbővítő funkciót lát el,
általában az üzleten belül eltérő design-al, kiemelt környezetben kerül értékesítésre.

Az úgynevezett Franchise szervezetekhez azok az üzletek tartoznak, amelyek arculatukat (legyen az a
megjelenés vagy az árukínálat) a Franchise tulajdonos által meghatározott módon láttatják. Azonban a
beszerzést és a gazdálkodást sokszor és nem minden áru tekintetében végzik, végeztetik közösen. Pl.: CBA
üzletei.
b.) A bolt nélküli kiskereskedelem

Nagyon gyorsan növekvő kiskereskedelmi forma, köszönhetően az informatika robbanásszerű
fejlődésének, az automatizálási lehetőségeknek (pl. dobozos üdítők, energiaitalok automatái ) de ez az utóbbi
a borra nem jellemző.
Típusai:
− Közvetlen értékesítés:
A fogyasztót vagy csoportos értékesítés esetén a fogyasztók csoportját az eladó részletesen és közvetlenül
tájékoztatja a borkínálatáról, sokszor ezt kóstolással is egybeköti.
− Egy-az egynek értékesítés:
Ebben az esetben az ügynök házalóként járja a potenciális vevőket, melyek magánszemélyek vagy
intézmények, vállalkozások. Kóstoló mintáival győzködi a fogyasztót az általában drága, nem kielégítő árérték arányú borok megvásárlására. Ez jellemző pl. átlag fogyasztók körében jó nevűnek tűnő régiók,
borvidékek kevésbé ismert borászatok drága borainak értékesítésére (pl. Kaliforniai borok)
− Egy a soknak értékesítés
Például ha ugyanezen ügynök csoportos termékbemutatót (borbemutatót tart) és így próbálja a borokat
egyszerre több személynek értékesíteni.
A hálózatos marketing jellemző a kozmetikai cikkek piacán és néhány gyógyhatású készítmények piacán
(AVON, AMWAY, FOREVER). A borpiacon a borok nagy diverzifikációja miatt nem terjedt el.
− Automaták
Még nem jött el az ideje, hogy a borászatok hasonlóan az üdítőital, az energiaital vagy a csokoládéipar
termelőihez értékesítő automata hálózatban értékesítsék boraikat, a borok „tradicionális” termék volta miatt.
Azonban ha a technikai fejlődés lehetővé teszi, a fogyasztói igény pedig elvárja, akkor nem elképzelhetetlen
ennek a piaci formának a megjelenése sem.
− Elektronikus értékesítés
Az informatika robbanásszerű fejlődésével az egyes termelők vagy bolthálózattal rendelkező
borkereskedések, vagy raktárral nem rendelkező WEB boráruházak a mára nagyszámúra duzzadt
csomagküldő, (szállító) szolgálatok segítségével egyre nagyobb volumenben értékesítenek bort. Az általuk
létrehozott WEB oldalakon a fogyasztó széleskörű információt szerezhet a termelőről, a termelés
körülményeit, kultúráját képekben vagy videofelvételeken keresztül megismerheti. Ez mind-mind
bizalomerősítő lehetőség a borértékesítés növelésére, a vásárló számára „legkényelmesebb” módon.

Pl. bortársaság.hu, aborklub.hu, eszencia.hu… stb.

11.2 A BOROK ÁRUPÁLYÁI (ÉRTÉKESÍTÉSI VAGY MARKETING CSATORNÁK)
11.2.1 A klasszikus vállalkozó- nagykereskedelem-kiskereskedelem – fogyasztó csatorna.
Ebben az esetben találkozunk a tömegtermékekre volumenborokra jellemzőbb árufajtával.
A termelő a borát a nagykereskedőnek értékesíti.
Ezáltal csökkennek (csökkenhetnek) készletezési költségei (kevés raktár kell), csökkennek az
adminisztrációs költségei (egy szállítóokmány csomagban a nagykereskedelmen keresztül nagy-számú
kiskereskedelmet és fogyasztót ér el). Az adminisztrációs többletmunka a nagykereskedelemben és a
kiskereskedelemben merül fel.
A kereskedelmi tevékenységek széles körben (árucikkek nagy száma, különböző tiszta és vegyes profilú
kiskereskedések nagy száma) koordinálhatók.
Nagyobb áruválaszték kialakítására van mód. Ez vonatkozik a borokra, de egyéb italféleségekre és más
élelmiszeripari és egyéb ipari cikkekre egyaránt. Ezáltal a termelő bora sokkal nagyobb számú
kiskereskedelmi egységbe jut el. Nagyobb értékesítési esélyhez jut.
A klasszikus rendszer hátrányai
A termelő a fogyasztó reakcióit és igényeit sokszor csak áttételesen ismeri meg. Nem kap hiteles
információt például a fogyasztó ízlésváltozásáról.
Termékei, borai sok fogyasztó szemében tömegborrá változnak.
A termékfajta minden egyes „kereskedő” szereplőjénél olyan árbevételi többlet szükségeltetik, illetve
áreltérítés esetében pluszban jelenik meg, ami a terméket azaz az adott bort a fogyasztó számára igen
drágává teszi, úgyhogy a termelő bevételei alacsonyak maradnak. Ez nem szolgálja a termelés fejlődését.
Sajnos nem szolgálja a nagykereskedelem és a kiskereskedelem színvonalának emelését sem.
A pénzforgalom, a fizetési fegyelem bármelyik ponton lazul vagy megakad, közvetlen likviditási
gondokat eredményezhet mind a nagykereskedelemben, mind a termelőnél. A fent említettek következtében
ez az úgynevezett klasszikus termékpálya egyre inkább veszít népszerűségéből. Jellemzően az alacsonyabb
minőségi kategóriában tevékenykedő kiskereskedelmi egységek akár bolti akár vendéglátói
kiskereskedelemről legyen szó végzik tevékenységüket ezen termékpálya mentén.
11.2.2 Termelő – nagykereskedelem árupálya
Ebben a formában a nagykereskedelem a végső fogyasztó felé értékesít, azaz a nagykereskedelem ellátja
a kiskereskedelem funkcióit is. Ez az úgynevezett demigron forma. A termékek végső fogyasztói sajátos
nagyfogyasztói csoportok (egészségügyi intézmények, fegyveres testületek). Az előzőek miatt ez a forma
nem lehet jelentős a borpiacon. Azonban a vendéglátó ipari üzletláncoknak történő értékesítés (nagy
szállodaláncok, légitársaságok, éttermi láncok stb.) már jelentős bor-értékesítési csatornaként működnek.
A termelő számára előnyös, hogy készletezési költségei csökkenthetőek, ugyanúgy az adminisztrációs
költségei is. A borokat széles fogyasztói körben kulturált módon kínálják. Hátránya az, hogy a termelő
„kvázi” biztonsága miatt a termékszerkezetét nem változtathatja, nem fejleszt, nincs innováció.
11.2.3 Termelő – kiskereskedelem – fogyasztói árupiac
Ezt a formát művi értékesítésnek is nevezzük. A korábbi kisebb méretű (1990-es évek) kiskereskedelmi
egységei helyett, hogy a termelők saját maguk hoznak létre vállalkozásukon belül olyan egységet, amely
ellátja a nagykereskedelmi funkciókat. A termelők olyan típusú egységei melyhez értékesítési vezetőt,
üzletkötőket alkalmaznak jelentős eszközlekötést is jelentenek. (pl. az üzletkötő autói). Gyakran keresték,
keresik meg a kiskereskedelmi egységeket ennek következtében azonnali és viszonylag pontos információik
vannak a fogyasztás alakulásáról.
Hátrányai a termelő, aki nagykereskedelmi tevékenységet is ellát nem rendelkezik széles termékkínálattal
ezért „drága” a tevékenysége. Ennek kiküszöbölésére több esetben előfordulhat, hogy a termelő átveszi
másik borászati vállalkozás nagykereskedelmi tevékenységét is, természetesen úgy alakítja a termékek
portfólióját, hogy a „saját” termékeinek nem konkurenciát hanem támogató árukat keres. Hátránya lehet és
volt is, hogy a termékpaletta elszürkült, mert a kiskereskedő csak néhány termelő és nagykereskedelmi
tevékenységet ellátó vállalkozással teremetett kapcsolatot. A fogyasztók évről-évre ugyanazon árukínálattal
találkoztak.

11.2.4 A termelő – kiskereskedelem – fogyasztó új modern formája
Az előző árufajtákhoz viszonyítva az a változás, hogy abban az árufajtában a nagykereskedelmi
tevékenységet a termelő vállalta magára. Ebben az új formában a nagykereskedelmi tevékenységet a
kiskereskedelem vállalja magára úgy, hogy ő, azaz egy kiskereskedelmi üzletlánc rendelkezik raktárbázissal.
Oda szállíttat be minden árut, így a borokat is és a boltra terítést saját eszközeivel oldja meg. A bolt
rendeléseit illetve készletváltozását online rendszeren, akár percről-percre is nyomon követheti.

Jellemző típusai az ilyen modern kereskedésnek az un. multinacionális üzletláncok. Ebben az árufajtában
értékesítik a borok különösen a médium kategóriába tartozó borok legnagyobb hányadát. A termelő évente
kell, hogy belistázza új borát vagy a bent lévő termékekről, boráról szerződést kössön. Új belistázás
évközben is lehetséges, de az általában hosszadalmas és nehézkes valamint a termelő számára költséges
tevékenység.
Az árupálya előnyei a termelő számára
− viszonylag nagy mennyiségű borértékesítését „érezheti” biztonságban
− stabil fizetési rend alakulhat ki, ebből fakadóan termelési tevékenységét biztonságosabban tudja finanszírozni.
− a fogyasztók széles tömegeiben az ismertsége növekszik
Előnyei a kereskedelem számára:
− viszonylagos monopol helyzet kialakítása, kényelmes árubeszerzés
− a termelők versenyeztetése
− nagyobb áruválaszték
− folyamatosan cserélhető áruk
− pontos információ a piacról.
Hátrányok a termelők számára:
− az éves ciklus, az évenkénti csere lehetősége, bizonytalanságai
− viszonylag alacsony ár és jövedelem a kereskedelem kvázi monopolhelyzete miatt
− bebetonozódás esélye a médium szegmensbe
Hátrányok a kereskedők számára:
− nagy raktárterület biztosításának igénye
− a szállítási költségek jelentős növekedése

11.2.5 Termelő vállalkozás – fogyasztó árupálya
A termelők a különböző formában és értékben magukra vállalják az összes értékesítési feladatot, azaz a
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi funkciókat.
Formái:
1., Közvetlen piaci értékesítés, termelői kimérés
Legtöbbször a borturizmusnak a klasszikus formáját jelenti, mikor is a turisták közvetlenül megkeresik a
termelőt és „pincei” kóstolás után választanak, de már a kóstolás is értékesítést jelent.
2., A termelő saját mintaboltot, szaküzletet alakít ki és azt kiskereskedelmi egységként működteti. A
boltok, üzletek száma általában a kisebb termelőknél egy, a nagyobbaknál pár (2-3-4) boltot is jelenthet.
3., A termelő házhoz szállítja a borokat. Ez a forma a napi fogyasztású alapvető élelmiszerek esetében
(tej, tejtermékek) volt az elterjedtebb. Az elektronikus kereskedelem létrejöttével viszont sok borászat
csomagküldő – szállító szolgálat segítségével juttatja el borait közvetlenül a fogyasztóhoz.
Ennek az árufajtának jelentős elegye a termelő számára hogy itt a teljes termékskáláját be tudja mutatni.
Fontos tényező, hogy közvetlen információkat tud szerezni a piac alakulásáról, a fogyasztó igényeiről,
elvárásairól.
Jelentős előny, hogy a kis- és nagykereskedelmi árrések jelentős részét magánál tudja tartani. Az áruért a
fogyasztó azonnal fizet, így a termelő likviditásához jelentősen hozzájárul.
Hátránya: Folyamatos készenlét biztosítása az értékesítés bármelyik formájában. Költséges infrastruktúra
kiépítése (kóstolóhelyek üzemeltetése). Ez azonban presztízs növelést is jelent a termelő számára.

11.3 VERTIKÁLIS ÁRUPÁLYA RENDSZEREK
A vertikális rendszer fogalma mind a termelésben, mind a piaci munkában azt jelenti, hogy a tevékenység
minden része egy kézbe kerül. Egységes rendszerként működtetik. Korábban a szőlő- és bortermelésben
alakítottak ki úgynevezett termelési rendszereket. (Jellemző volt a növénytermesztésre is pl.: KITE, IKR
stb.) Ezek rövid ideig működtek. Nem rendelkeztek a piacot, a piaci munkát teljes mértékben elvégezni tudó
rendszerekkel, képességgel. A vertikális piaci rendszerek vagy áru-fajta rendszerek három különböző típusát
különbözteti meg az irodalom.
1. Integrált szervezetek
Úgy jön létre, hogy a termelést és az értékesítés összes formáját egy tulajdonos irányítja.
Vagy a termelő kapcsolódik be az értékesítésbe, olyan saját üzletet, üzletláncot működtet, ahol saját
márkáit értékesíti.
Vagy fordítva, a kereskedő lesz tulajdonosa egy-egy termelői vállalkozásnak és természetesen az árut
saját termelői érdekeltségéből szerzi be.
A bortermelésben és kereskedelemben ez nem jellemző forma.
2. A szerződéses kapcsolatokra épülő termékpálya rendszer
A nagykereskedők az egymástól független kiskereskedőkből önkéntes láncokat szerveznek. Kidolgozzák
és alkalmazzák a közös szervezést a reklám tevékenységet közösen végzik el, így próbálják felvenni a
versenyt a kiskereskedelmi hálózatokkal.

2. Franchise rendszer.
A franchise egy szerződéses kapcsolaton alapuló együttműködési forma. Többféle tartalma lehet, lényege
egy olyan együttműködési megállapodás, amelynek során a franchise-átadó (franchisor) egy értékkel bíró
név, általában védjegy valamint egy hozzá tartozó, értékkel bíró üzletviteli tapasztalat használati jogát adja
át, a franchise-átvevőnek aki(franchisee) pedig díj fizetésére köteles. Ilyen jogok lehetnek:névhasználat, az
üzletviteli tapasztalatés egyéb itt nem tárgyalandóak.
A névhasználati jog átadása kötelező fogalmi eleme a franchise-szerződésnek. Szinte minden esetben
védjegy (esetleg több védjegy) használatának jogát adják át és szavatolnak azért, hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely ezt a névhasználatot akadályozná vagy kizárná.
Közkeletű tévhit ellenére cégnév nem lehet franchise-szerződés tárgya, legfeljebb a cégnév
vezérszavának használatáról lehet szó (amely egyben általában bejegyzett védjegy is). Ennek indoka az,

hogy a cégnév használata nem engedhető át, mivel ez a forgalomban zavarokat okozna – sem a partnerek,
sem a hatóságok, sem a fogyasztók nem tudnák, melyik céggel kerültek kapcsolatba.
A franchise-szerződés nem jár a fogyasztók megtévesztésével, mivel például egy gyorsétterem-lánc saját
(ún. központi) egységei ugyanolyan alapvető jellemzőkkel rendelkeznek, mint a franchise-szerződés
keretében létesült illetve üzemeltetett egységek. Amikor betérünk egy étterembe, nem figyelünk erre a
kettősségre.
A névhasználat mindig konkrét termék előállítását és/vagy szolgáltatás nyújtását célozza. Az üzletviteli
tapasztalat sokféle lehet:szabadalommal oltalmazott találmány, formatervezési mintaoltalommal védett
forma (design), know-how( értékkel bíró üzleti titok), egyéb üzemszervezési megoldás, iparjogvédelmi
oltalom alatt nem álló üzletviteli megoldás ( például az üzletek berendezési tárgyai, az üzlet kialakítása ,
színek stb.)
A franchise-átadó egyéb kötelezettségeket is vállalhat, például finanszírozást, a számára fennálló
beszerzési előnyökből való részesítést.
A franchise-szerződés alapján az átvevő általában egy kezdőösszeget fizet ("beugró"), azután a
megállapodás alapján fizet díjat a névhasználatért, illetve az egyéb átadói szolgáltatásokért.A franchiseszerződés az átvevő számára gyakran szerződéskötési kötelezettséget is előír, így például köteles az átadó
bizonyos termékeit megvásárolni, ezeket mással nem helyettesítheti, a termékpalettától nem térhet el,
segédanyagokat (például tisztítószert) csak a franchise-adótól vásárolhat stb.Az átvevő köteles minden olyan
biztosítási szerződést megkötni és fenntartani, amit a szerződés előír.A szolgáltatás vagy termék
árképzésénél nem térhet el a megállapodástól (például nem fordulhat elő, hogy azonos üzletek egymás között
árversenyt folytatnak).Mindig kikötik, hogy a franchise-vevő nem adhat másnak allicenciát, mivel akkor
borulna a szerződéses rendszer, a felhasznált név imázsa sérülne.
Tehát ez egy olyan tartós szerződéses kapcsolaton alapuló rendszer, melyben a szerződő felek jogilag és
gazdaságilag is önállóak.. Ezen kívül általában a franchise tulajdonos képzésben részesíti az átvevőt,
valamint átadja az összes beszerzési és értékesítési kapcsolatait.
Ez a forma a borkereskedésben még nem terjedt el. Talán a BORTÁRSASÁG már lkalmazta néhány
helyen.
Bizonyos elemeit a CBA (részben borkereskedés is) alkalmazza Magyarországon.
Előnyei lennének a kiskereskedők számára, hogy a franchise tulajdonos lehetőséget biztosít a kevésbé
képzett és gyakorlott partnerek a módszerek a kipróbált értékesítési megoldások átadására.

11.4 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1) Kik az árupályák szereplői?
2) Kik a közvetítők?
3) Kik a kereskedők?
4) Hogyan osztható fel a kiskereskedelem?
5) Mi a bolt nélküli kiskereskedelem lényege?
Soroljon fel néhány új formát!
6) Mi a borok klasszikus árupályája (vagy marketing csatornája)?
7) Mi a termelő – kiskereskedelem – fogyasztó árupálya új modern formája?
8) Mi a borturizmus klasszikus árupályája?
9) Nevezzen meg franchise formában működő bolthálózatot Magyarországon?

12.A BOROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK „INTENZITÁSAI”
Ezen fogalom alatt a borok eladási pontjainak számát és sűrűségét értjük, vagyis azokat a helyeket, ahol a
borok megvásárolhatók.

12.1 INTENZÍV ÉRTÉKESÍTÉSI STRATÉGIA
A jelzett stratégia célja a piac minél nagyobb hányadának meghódítása, úgy, hogy területileg és a
különböző termékpályákon is a legnagyobb lefedettséget érje el a borászati vállalkozás a boraival.
Cél az, hogy a vásárló bármikor, bárhol, bármelyik üzleti ponton a legkönnyebben elérhető módon
vásárolhassa meg az adott vállalkozás borait.
Jellemzője az előzőekből következik, vagyis hogy a bort nagy volumenben kell termelni (nagy a
termékeknek a kritikus tömege). Ezt a termelő inkább a költségminimalizálási stratégia mentén termelt
boraival tudja megtenni, mert jellemzője ennek a típusnak az alacsony egységár. A piaci verseny az áron
alapul. Előnyei lehetnek a növekvő eladások, a szélesebb körű fogyasztói elismerés és az impulzusvásárlás
lehetősége.
Jellemző példa erre a magyar bor és pezsgőpiacon a TÖRLEY márka értékesítési intenzitási
tevékenysége. ( megjegyzés: a Törley viszonylagos monopol helyzete miatt nem az alacsony árkategóriában
van)
Hátrányai az alacsony és az árak mellett az eladó elveszíti a nagyszámú közvetítők feletti kontroll
lehetőségét.

12.2 SZELEKTÍV ÉRTÉKESÍTÉS
A termelő vállalkozás nem törekszik mindenhol és mindent (teljes portfóliót) értékesíteni. A kevesebb
értékesítési hely általában szakosodott, azaz pl. borszaküzlet eladóhelyet jelent. A borok több nagy és
kiskereskedő kezén mennek keresztül, azonban a végállomásuk olyan kiskereskedelmi egység, ahol a
borokat és a termelőket jól ismerő, a vásárlónak közvetlenül és ha kell kérés nélkül is tanácsot adni tudó
eladók dolgoznak.
A vásárló viszonylag széles körben választhat az eladási helyek között igényeinek és pénztárcájának
megfelelően.
Az ilyen módon forgalmazott borok ára viszonylag magas (sokszor a hozzáadott értéknövelési stratégia
mentén termelték). Az értékesítésre felkínált tételek nem nagy volumenűek, ezért azok gyakran változhatnak
és változnak a piac igényei szerint. A piaci verseny alapja az „ismertség” és a minőség. Az ismertséget és az
elismertséget is az egyedi minőség teremti meg.
Előnyei:
− Személyes kapcsolat a fogyasztóval, ebből fakadóan gyors és pontos információ az igényekről.
− Kisebb számú kereskedővel kell kapcsolatot tartani.
Hátrányai:
− Viszonylag alacsony területi lefedettség, így a fogyasztó nehezen jut a kívánt termékhez, ennek következtében könnyen áttér valamelyik másik termékre.

12.3 AZ EXKLUZÍV ÉRTÉKESÍTÉS
A kis volumenű egyedi különleges minőségű, magas árú borok elosztási, árupálya rendszere lehet ez az
értékesítés intenzitási forma. Ezekre jellemző, hogy általában néhány termékre illetve márkára szakosodott
eladóhelyeken történik. A vásárlói döntésbe az áru iránti feltétlen igény, azaz a minőség a legmeghatározóbb
tényező. Természetesen a saját anyagi lehetőségei jelentős befolyással bírnak (nem biztos, hogy egy-egy
igényes magyar borfogyasztó már meg tudja fizetni a világ legismertebb borait, hiába olvasott róla és vágyik
megvételére is).
A fentiek miatt az eladás helyének nincsen jelentősége a folyamatban. Jellemző ezekre a borokra a nagy
hozzáadott érték, a magas ár, így a rajtuk realizálható magas profit is. A termékek a piac egyedi igényeit
követik. A verseny alapja az ismertség és a minőség.
A hátrányok: könnyen csökkenhet az eladott mennyiség, a kevés értékesítési hely a drága termék és az
alacsony létszámú vásárló miatt. Egy bizonyos területen (város, megye, vagy ország) általában csak egy
kiskereskedelmi vállalkozás kaphat (és mindegyike kéri is ) jogot a bor értékesítésére, így megvan a veszélye
annak, hogy ha a kereskedő rosszul működik, akkor a haszon elmarad. Néhány országban jogilag nem

megengedett a monopolhelyzetet eredményező exkluzív jog megszerzése és alkalmazása a piacon, az ottani
versenytörvények nem teszik lehetővé ezen módszerek alkalmazását.

2. kép

Az exkluzív borértékesítés egyik formája a borárverés

Összefoglalva az értékesítés intenzitási stratégiát és a termékpályák választásának lehetőségeit
megállapítható, hogy a borgazdaságban a termékek, a borok jellege és tételnagysága (kritikus tömeg)
határozza meg leginkább az értékesítési csatorna, azaz a termékpálya megválasztását és az értékesítés
intenzitását is.

3. kép

Régi évjáratok - exkluzivitás - nagy érték

Általánosságban elmondható, hogy nagyon kevés borászati vállalkozás van, amelyik csak egyféle
termékpályán és egy bizonyos értékesítési intenzitás mellett dönt. Általában vegyesen alkalmazzák mindkét
rendszer módszereit.
Mégis elmondható az, hogy a tömegborok értékesítéseiben egyre inkább jellemző a „modern
kereskedelem” a multinacionális kiskereskedelem mint termékpálya alkalmazása. ( Az utóbbi években
jelentősen nőtt és igencsak meghaladja az eladott borok 50%-át az ilyen termékpályán értékesített borok
mennyisége) Fontos az intenzív nagy lefedettséget biztosító elosztás. Jellemző az is, hogy a közvetlen
fogyasztói értékesítés is növekszik szinte a borászati vállalkozás méretétől függetlenül. A vásárlói
szegmentek közül az alacsony vagy médium kategóriájú bort vásárlók az intenzív és szelektív értékesítési

formát választják. A gazdagabb, igényesebb „önmegvalósító” fogyasztók az exkluzív értékesítési formát
részesítik inkább előnyben.

12.4 A PIACI LOGISZTIKA VÁLTOZÁSA A BOROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KÜLÖNBÖZŐ ÁRUPÁLYÁIN
A piaci logisztika lényegében az a fizikai elosztási folyamat, melynek során a termék esetében a bor a
termelőtől eljut a végső fogyasztóig. Kotler (1998) szerint „a piaci logisztika magában foglalja az anyagok és
a termékek fizikai áramlásának tervezését, kivitelezését és ellenőrzéseit a származás helyétől a felhasználás
helyig, annak érdekében, hogy a vevő igényeit nyereségesen elégítsük ki. A logisztikai döntéseknek négy
területe van:
− a rendelés feldolgozása, ennek során fogadni kell a rendeléseket, időzíteni kell a termelést, el kell végezni a szállítási okmányok kitöltését, és a számlázást.
− a raktározás: Az optimális készletelhelyezés megteremtése. Több raktár esetében a vevőhöz való gyors
eljuttatás lehet a cél. Ekkor viszont magasabbak a költségek.
− a készletezés: Minden egyes raktártípusban (segédanyag, alapanyag, készáru) a készletezés feladata az
optimális készlet meghatározása olyan módon, hogy a termelők és a kereskedelem raktározási költsége
minél alacsonyabb legyen.
− szállítási döntések: a szállításnak pontosnak kell lennie. A szállítás során a bornak illetve a csomagolásnak sérülése nélkül kell megtörténnie a vevők megelégedésének eléréséért. A cél az ésszerű költségek
elérése. A költségeket a vevő elégedetlenségére csökkenteni nem javasolt, mert piacvesztéssel járhat.

12.5 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1) Nevezze meg a legnevesebb magyarországi borászati vállalkozást, amelyik intenzív értékesítési stratégiával dolgozik!
2) Mi az exkluzív értékesítés lényege?
3) Melyek a szelektív értékesítés előnyei?
4) A piaci logisztikának melyek a tevékenységei?

13.A BORKERESKEDELEM GYAKORLATA (KIALAKULT SZOKÁSRENDSZERE)
13.1 A TERMELŐK BORKERESKEDÉSÉNEK JELLEMZŐI
A termelő vállalkozás a többféle borértékesítéssel is foglalkozhat egyszerre. Tiszta értékesítési profilú
borászati vállalkozást szinte nem is lehet találni. Talán a legkisebb méretű borászatok között előfordul olyan
pince vagy pincészet, amelyik csak a termelő–végső fogyasztó árupályán értékesíti borait. Ennek
kereskedelmi formája a termelői borkimérések.
A tiszta profilú termelői borkimérésben, ahol a bort poharakban vagy a fogyasztó által hozott edényben
értékesítik jellemzően a tömegborokhoz kapcsolódó tevékenységként jelenik meg álalában borvidékeken,
vagy olyan településen, ahol nem jellemző a szőlőtermelés, de mégis van egy-két gazda, aki évente a
jogszabályokban meghatározott fejadagnál több bort termel és ezt legálisan a pincéjéből értékesíti.
a) az eladótér:
Legegyszerűbb esetben maga a pince, ahol a termelési tevékenység is folyik. A termelői borki-mérési
engedély megszerzésének szükséges feltétele az ivóvíz minőségű folyóvíz biztosítása. Ez nem csak
vezetékről (persze ez a kívánatos) hanem odaszállított vízből is biztosítható. A vizes edénynek csappal kell
rendelkeznie. A fogyasztó kézöblítését vagy a fogyasztó által hozott boros edény elöblítését szolgálja.
A szennyvizet fel kell tudni fogni, és az összegyűjtött szennyvizet a szennyvízhálózatba el kell juttatni.
Az eladótérként szolgáló pince kiképzése során nem előírás a mosható aljzat és oldalfalazat (padlóburkolás
és csempézés) biztosítása.
Az eladótér, a pince „romantikáját” annak tradicionális volta jelenti.
b) A borválaszték a termelő által termelt borok, amelyeket a forgalomba hozatali eljárás után értékesíthet.
A tisztító és stabilizáló kezelést a bor öntisztulása és ezen folyamat során „stabil” állapotba kerülése
jelenti és jelentheti is. A hatóság a forgalomba hozatali engedély kiadásakor már ezt azaz a borok stabilitását
már nem is vizsgálja.
c) A borok csomagolása
Legtöbbször közvetlen a fogyasztó poharába történő öntés vagy lopózás jelenti a csomagolást. A pohár,
amennyiben mosogatóval nem rendelkezik a pince, csak egyszer használatos műanyag pohár lehet az
előírások alapján. Ha vezetékes vízzel és hideg-meleg mosogatóval rendelkezik a pince, akkor a pohár lehet
üvegből vagy üvegkristályból készült pohár is. A bort a fogyasztónak az általa hozott edénybe ki lehet mérni.
Az úgynevezett kannás bor értékesítésére, azaz a termelő által előre csomagolt vagy ad-hoc módon
csomagolt – kinevezett „kannák” forgalmazásakor biztosítani kell a kannák öblítésének, hideg-meleg vizes
elmosásának lehetőségét is.
A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítani kell a kannák címkézését és azok zárjeggyel
történő ellátását is. A bor értékesítése palackozott formában is történhet.
A borválasztékról illetve a borok fogyasztói áráról a fogyasztót tájékoztatni kell. A termelő nyugta vagy
számlaadási kötelezettséggel rendelkezik.
Az ilyen jellegű értékesítés előfeltétele az „ egyszerűsített adóraktári engedély” beszerzése, a pincenapló
megléte és annak vezetése. Mivel árutermelésről és értékesítésről van szó a termelő hegyközségi tagsága is
kötelező. Ez feltétele a forgalomba hozatali eljárásnak.
d) A borok szállítása
Nem szükséges, mivel az értékesítés a termelés helyén történik.
e) A borkínálás eszközei és alkalmazásuk
A legegyszerűbbnek tűnő termelői borkimérés esetében is rendkívül változatos lehet. A termelő lédig
vagy „kannás” értékesítés esetén közvetlenül a hordóból is értékesítheti borait, azonban létezik olyan termelő
is aki (csak) palackozott bort értékesít. Előfordul az is, hogy az úgynevezett top borok kategóriájában.
Ebben az esetben már sokkal igényesebb kínálási formát alakít ki a termelő. Az adott körülményeknek
megfelelően egy kínáló polcot, de akár egy mintaboltot is létrehozhat az üzem területén.
Magyarországon is egyre terjedőben van az a „szokás” vagy termelő-végső fogyasztói értékesítési pálya
(árupálya) borértékesítési megvalósítása, melynek során a termelő a borkínálat mellett étel-kínálattal is
rendelkezik.

Sok esetben már nemcsak másik étteremben elkészített ételeket kínál, hanem saját éttermet hoz létre a
termelés helyszínén, de már előfordul olyan megoldási forma is, hogy saját éttermet működtet a fogyasztók
lakóhelyén (pl. Budapest Bock Bisztró).
A szolgáltatás kínálatának növeléséhez különösen az igényes borturizmus megvalósulása, meg-valósítása
során hozzátartozik a szállás biztosítása. Ennek megoldása lehet, hogy a termelő együttműködik valamelyik
szálláshely kínálóval (Hotel vagy Panzió). Azonban a legnagyobb méretű top kategóriás borturizmussal
foglalkozó borászatok saját panziót vagy hotelt is üzemeltetnek. Ezek az úgynevezett borhotelek, néhány
esetben wellness-el, ezen belül speciális „borkereskedelmi és vagy borászati termék kínálattal rendelkeznek.

f) A termékpálya működtetése során alkalmazott és alkalmazható promóciós lehetőségek
A borászati vállalkozások méretétől a végső fogyasztónak felkínált borok minőségéből, csomagolásának
formáitól, a fogyasztói szegmens, azaz a célpiac megtervezésétől függ a tevékenység.
A kisméretű folyóbort értékesítő borászati vállalkozások általában nem végeznek semmilyen PR
tevékenységet. Ha mégis akkor ez a pince megjelölésén, amely történhet számmal, újabban már a nevüket is
felvállalják, tehát történhet névvel is. Reklám: legfeljebb néhány akcióról a helyi hirdetési újságokban
szöveges hirdetést jelentetnek meg.
Jellemző forma a borturizmusban a BORÚT EGYESÜLETBEN vagy más egyesületben végzett közös
reklámtevékenység, közös kiadványok készítése, amelyekben a termelők neve, címe mellett a tevékenységi
körök piktogramja is megjelenik.
Ugyanezen termékpálya PR tevékenységének másik véglete, amikor a termelő országos vagy nemzetközi
terjesztésű szaklapokban hirdet vagy PR cikket írat vagy az eredményei alapján írnak róla, vagy a
borversenyeken borai sikerrel szerepelnek, így közvetlenül a termékéről írnak.
Az új lehetőségeket ezen a területen is az elektronikus formák jelentik.
Ilyenek:
− saját honlap készítése és üzemeltetése
− hírek közlése különböző közösségi portálokon
− szolgáltatások igénybevétele, pl. cégtudakozó, az elérhetőség megvalósítása a Google-ban
− információk elhelyezése a különböző WEB áruházak oldalain
− internetes TV, mint reklámcsatorna
h) A közvetlen fogyasztói értékesítés személyi feltételei

A termelő méretétől, a közvetlen értékesítés módjától (termelői poharaztatás → wellness hotel) függően
eltérő létszámmal üzemeltethető ez a tevékenység. A legjellemzőbb forma, és a fogyasztók is ezt a
„romantikát” keresik az ilyen jellegű vásárlásaik során az, ha saját maga a termelő végzi ezt a tevékenységet
is. Az ilyen típusú értékesítés volumenének növekedésével a termelő olyan alkalmazottakat foglalkoztat, aki
borértő és ismeri a termelő teljes tevékenységét és borait. Az alkalmazottak számának növekedésével egyre
inkább előtérbe kerül a specifikáció, a speciális tudás, pl. a kereskedelmi ismeretek, vendéglátói ismeretek,
szállodai ismeretek, borturisztikai ismeretek megléte, melyek feltételei lehetnek az alkalmazásnak.
Meg kell említeni, hogy bármely árupályán a borral közvetlen kontaktusba kerülő személynek
rendelkeznie kell érvényes és negatív egészségügyi vizsgálati eredménnyel és EGÉSZSÉGÜGYI
KISKÖNYV-vel.

13.2 A NAGYKERESKEDELEM BORKERESKEDÉSI GYAKORLATA
A nagykereskedelem azokat a tevékenységeket végzi, melynek során olyan természetes vagy jogi
személyiségű vállalkozásoknak értékesítenek árukat vagy szolgáltatásokat, amelyek azt továbbértékesítés
vagy egyéb üzleti célból vásárolnak meg.
A borok nagykereskedelmi tevékenységéhez a vállalkozásnak rendelkeznie kell adóraktári engedéllyel.
Amelyik kereskedelmi egység nem rendelkezik adóraktári engedéllyel, az nem végezheti a borok
nagykereskedelmét, tehát nem értékesíthet viszonteladónak.
Amelyik kereskedelmi egység viszont csak adóraktári engedéllyel rendelkezik és nem rendelkezik
kiskereskedelmi működési engedéllyel, az nem értékesíthet bort végső fogyasztónak.
A nagykereskedelmi tevékenység funkciói:
felvásárlás, választékkialakítás, raktározás, szállítás, finanszírozás, kockázatviselés, piaci információk
szerzése és elosztása, reklámtevékenység, tanácsadás és menedzsmentszolgáltatás.
13.2.1 7.2.1. A klasszikus élelmiszer, vegyi áru nagykereskedelem
Az 1990-es évek elejéig a legjellemzőbb nagykereskedelmi forma volt Magyarországon. A különböző
FÜSZÉRT-ek lényegében területileg felosztották tevékenységüket és nagyon hasonló áru-választékkal
jelentek meg a piacon. A választék egyik fontos része volt a bor. Ebben a termékcsoportban könnyebben
produkálhattak egyedi árukínálatot, mert a környékbeli kisebb üzemektől, borászati vállalkozásoktól is
tudtak bort vásárolni az „országos” állami pincegazdasági borokon túl.
Jelentőségük a privatizáció előre haladtával egyre inkább csökkent. Egy-két kivételtől eltekintve
megszűntek. A legtöbb esetben csak boltra terítéssel foglalkoztak. A nagyszámú „garázs” boltok, éjjelnappali üzletek megjelenésekor ők is rákényszerültek arra, hogy diszkont áruházakat hozzanak létre részint
raktáraik átalakításával, részint új helyen más típusú raktárépületek átalakításával. Ezekben a
nagykereskedelmi üzletekben elsősorban kiskereskedőket szolgáltak ki, de a multinacionális kiskereskedelmi
láncok elterjedéséig jelentős végső fogyasztói értékesítést is folytattak. Számuk jelentősen lecsökkent,
tevékenységük lényegében nem változott.
Jellemzőik:
a) eladótér kialakítása
Igénytelen, egyszerű burkolattal. Egyszerű fémpolcokon vagy „csak” rakodólapról kínálják áruikat, így a
borokat is.
A borok fajtánkénti vagy borvidékenkénti csoportosítása nem jellemző az eladóterükben.
A vevő (zömében kis alapterületű bolt vagy közép, illetve alsó kategóriás vendéglátóhely) általában az
alacsony és a közép árkategóriájú borok közül választhat.
b) Borválaszték és csomagolás
Az alacsony és a középkategóriájú borok jelentik a kínálat zömét. Az úgynevezett kannás borok mellett
jellemző a gyűjtőcsomagolás, ami sokszor zsugorfóliázást jelent. Fontos csomagolóegység a PET palack
(0,75, 1,00, 1,50, 40literes formája. A műanyag rekeszes (16-os) gyűjtőcsomagolás a középkategóriás borok
esetében jellemző. Ritka, de előfordul a papírkarton 6 palackos illetve 12 palackos változata is
c) Szállítási módok
Beszerzés: jellemző a termelői beszállítás. A helyben, azaz a boltban a kiskereskedelemnek és a végső
fogyasztónak történő értékesítésen túl a nagyobb alapterületű boltokat és vendéglátó vállalkozásokat rendelés
alapján saját szállítóeszközeikkel látják el készleteikből.
d) Alkalmazott promóciós formák

Termékeiket szórólapokon és időszakos termékkatalógusban valamint reklámújságokban hirdetik. A
beszerzés, de leginkább a promóciós költségek csökkentése érdekében legtöbbjük önszerveződésen alapuló
hálózatban működik, ugyanakkor jogilag és gazdaságilag is teljesen önállóak.
e) Az értékesítés időtartama:
Általában a 12 órás nyitva tartás. Munkaszüneti napokon nem jellemző a nagykereskedelem működtetése.
f) Az értékesítés személyi feltétele:
Univerzális az élelmiszerek és vegyi árukhoz értő kereskedő és nagy létszámú betanított munkás mint
munkavállaló.
13.2.2 Borkereskedések
Az 1990-es évek elejétől kialakuló nagykereskedelmi forma. Kialakulásukat a borok választékával és
minőségi diverzifikációjának megnövekedése ösztönözte Magyarországon. Fejlődésük során folyamatos
raktárbővítésre szorultak. A bővítésen és a technikai feltételek fejlesztésén túl jellemző rájuk, hogy az utóbbi
években egy-két élvezeti cikket jelentő élelmiszer exkluzív kereskedését is ellátják.
Forgalmuk, méretük, tevékenységük rendkívül változatos. Egy-két vállalkozás (pl.: Bortársaság) saját
bolthálózatot is működtet, valamint saját botjuk mellett franchise rendszerben működtetnek boltot
országszerte.
a) Eladóterük kialakítása
Nagykereskedelmi raktáraik általában „örökölt” vagy bérelt régebbi épületekben, pincékben vannak, de
már vannak új építésű raktáraik is.
A borok tárolását, rakodólapokon illetve polcrendszereken oldják meg. Jellemző a gépesítettség.
A kiskereskedelmi egységeik ellentétben a „vegyes” kereskedéssel foglalkozó nagykereskedelemmel jól
elkülönülnek a raktáraktól.
A multinacionális kiskereskedelmi láncok borválasztékuk kínálatának bővítése miatt, valamint a bor
nagykereskedők tevékenység bővülése miatt (a kizárólagosságból fakadó értékesítési kötelezettségek néhány
neves borászati vállalkozás irányában) szükségessé tették, hogy beszállítóként megjelenjenek a multikban.
A legtöbb esetben a néhány kartonos bolti terítést elvállalni nem tudó kisebb termelőktől átvették ez a
tevékenységet.
b) Borválasztékuk, azok kiszerelési formái
Jellemzően a médium és a top kategóriába tartozó borokkal foglalkoznak. Jellemző a rendkívül széles
választék. A hazai borkínálat felső kategóriáján túl az európai és az újvilági borok európai piacon értékesítő
nagykereskedőikkel vannak kapcsolatban. A borok kiszerelése szinte kizárólagosan üvegpalack. A
legjellemzőbb a 0,75 literes méret. A palackok felöltöztetésére is a magas színvonal jellemző. A forgalmazott
borok nagy része egyszer használatos üvegpalackban történik.
Gyűjtőcsomagolásként legtöbb esetben a 6-os papírkartont használják, előfordul a 12-es boroskarton is. A
műanyag rekesz és a műanyag palack nagyon ritka esetükben.
c) Szállítási módok
Jellemző egy-egy kiszállításnál a nagy tételszám és az alacsony tételnagyság. Előfordul, hogy egy-egy
kisebb, akár 1 tonnás szállítójárműre több mint 30 féle borból kell rakományt képezni és a „drágább”
borokból, pezsgőkből egy-egy kiskereskedelmi egység 3 palackot is rendelhet. Ez a szállítási forma, főleg az
adminisztrációs része rendkívül költséges.
A multinacionális kiskereskedelmi láncokban a borkereskedők beszállításai a termelők beszállításait
helyettesítik a felső kategóriás borokból. A látszólag gazdaságos tevékenység valójában megdrágítja a
borokat, mivel a bornagykereskedő saját készletéből szállít, így nemcsak egy ügynöki jutalékot, hanem a
nagykereskedelmi árrést is ráteszi a termelő átadási árára. A termelőnek így kényelmes, sőt lehet, hogy
gazdaságos is, viszont a végső fogyasztó drágábban jut a borhoz, mivel a multinacionális vagy hazai
kiskereskedelmi üzletlánc szintén felszámolja az éppen aktuális árrését a borok fogyasztói árának
kialakításánál.
Előfordul, hogy egy 600 Ft/palack+ÁFA eladási áron a termelőtől közvetlenül a nagykereskedő boltjába
szállított bor 1200 Ft/palack bolti áron kerül a végső fogyasztóhoz, amíg ugyanezen bor, vagy ugyanilyen
termelői átadási árú bor a bornagykereskedőn keresztül a kiskereskedelmi láncba eljutva, a polcon már 1700
Ft/palack áron jelenik meg.
d)

A borkínálás módjai, eszközei és alkalmazásuk

A borválasztékból, azaz a kínálat minőségéből adódóan a bornagykereskedés a „szokásos” nagykereskedelemtől teljesen eltérő módon történik. Ezekben a kereskedésekben fontos szerepe van a borok
érzékszervi értékelésének, a kiskereskedők és jónéhány esetben a fogyasztók részére szerveznek, rendeznek
szalon jelleggel borbemutatókat. Ekkor a nagykereskedésbe beszállító termelők (elsősorban és kiemelten a
nagykereskedés számára kizárólagos kereskedelmi jogot biztosító termelők) boraikat bemutathatják.
Másik sikeresen alkalmazott borbemutatási forma amikor „ültetett” borkóstolón tematikus (fajta vagy
évjárat) borkóstolást szerveznek, vagy egy-egy kiválasztott termelő portfólióját mutatják be.
Ezen rendezvények szervezéséhez, de egyszerűen a kiskereskedelem felé történő borkínáláshoz is
szüksége van a bornagykereskedésnek különböző méretű borbemutató teremre. Természetesen a kóstoló
poharak a bor színének, stílusának megfelelően szortimentben rendelkezésre kell, hogy álljanak.
Ezek a borkereskedések a saját boltjukon, boltjaikon túl általában egyéb borszaküzletekbe, a magasabb
osztályú éttermekbe, szállodákba és cateringbe szállítanak bort a végső fogyasztó számára történő
értékesítéshez. A bortermelővel és a vevőivel személyesen kell, hogy találkozzanak.
e) Az alkalmazott promóciós formák
A borpiac és a fogyasztók felső szegmenséhez tartozó borok promótálása eltérő módon történik, mint a
többi nagykereskedés esetén.
− Borbemutatók, borkóstolók szervezése a kiskereskedelem részére. Helyszín saját borbárok, központi
raktár kóstolóhelyiségei, vagy saját kiskereskedelmi egység.

− Borvacsorák szervezése partner éttermekben. Ezeken a vacsorákon általában az étterem típusának megfelelő portfólióként mutatják be néhány borász partner segítségével (fontos, a borvacsorát a bornagykereskedés szervezi, ő hívja a vendégek zömét, a bort is ő szállítja)
− Kiállítás, borkóstoltatás, borfesztiválokon, borvásárokon. A bornagykereskedés önálló általában az
egyes termelők standjánál 2–5x nagyobb alapterületen állítja ki portfólióját. A kóstoltatáson túl akciókat, borértékesítést is rendez.
− Havonta vagy negyedévente megjelenő „magazinban” nevezhetjük reklámújságban az évszakhoz köthető borfogyasztási szokásoknak megfelelően bemutatnak egy-egy jeles bortermelőt. Az éppen akkor akciós áron vásároltak portfóliót. Képekkel, borleírásokkal igényes módon alapos tájékoztatást adnak
kedvcsinálóként a borokról. Ezeket az igényes kiadványokat nemcsak a kiskereskedelmi egységeikben
adják át vevőiknek, hanem az adatbázisban szereplő vevőkörnek postai úton „elegáns” formában juttatják el.
− Hirdetések, bortesztek promótálása, részvétel borteszteken. Mindezen tevékenységüket valamelyik általában az adott borkereskedéshez jobban kötődő borfogyasztói szakmai magazinban teszik meg.

− Üzletkötőik, sommelierjeik folyamatosan látogatják a kiskereskedelmi egységeket (borszaküzleteket,
vendéglátóhelyeket), ahol, és amikor szakmai tanácsokat adnak a felkínált borok értékesítésével kapcsolatban.
− Állandó hirdetés WEB áruházaikban vagy honlapjaikon

f) Az értékesítés időtartama, időszaka
Nagykereskedelmi tevékenységüket általában munkaidőben és minden munkanap ellátják.
g) Az értékesítés személyi feltételei
A szokásos munkaügyi hatósági előírásokon túl a szakosodott bornagykereskedésekben általában
felsőfokú végzettségű (borász stb.) vagy legalább borismereti tanfolyami vizsgával rendelkező (WSET)
személyeket alkalmaznak.
13.2.3 Borkereskedések – ügynökségek – brókerek
Ez a forma speciális termékpálya. Egy-két kivételtől eltekintve az ügynökség vagy a brókerek
(megjegyzendő, hogy a borkereskedelemben kvázi nagykereskedőként ügynökségek a jellemzők, a brókerek
kevésbé) átveszik a termelőktől a borértékesítési tevékenység üzlethálózatba történő belistáztatásának, az
üzletek ellenőrzésének ( árufeltöltöttség, polctükör stb.) feladatait. Általában kapcsolati tőkéjük révén
juttatják be a termelők borait a multinacionális vagy hazai kiskereskedelmi üzletláncokba. A klasszikusan
működő ügynökségi formában a borok nem kerülnek az ügynökség tulajdonába, ők csak közvetítenek a
termelő és a kereskedelem között. Ennek fejében a bemeneti és a kimeneti oldalon is részesedést kérnek a
bor átadási árainak néhány százalékában. Mindkét oldalra ügynökségi tevékenységről állítanak ki számlát.
Néhány multinacionális kiskereskedelmi üzletlánc beszerző ügynökséget működtet. Az is előfordul, hogy
közös beszerző ügynökséget működtetnek. Ezzel koncentrálják tevékenységüket, és mivel nagy mennyiségű
bort vásárolnak sikeresen tudják érvényesíteni akaratukat a beszerzési árak csökkentésében.
Az értékesítő ügynökségek pedig jó néhány kisebb 20–40 Ha szőlőültetvénnyel bíró, kevésbé is-mert
nevű termelőt gyűjtenek maguk köré. Áraikat egy kínálati listán szerepeltetve végzik nagykereskedelmi
tevékenységüket, így rendkívül széles választékkal bírnak.
Előfordult és várhatóan a későbbiekben is lesz olyan alkalom, amikor egy-egy ügynökség papíron valós
nagykereskedővé válik. Raktározás nélkül sokszor még a művi raktározást is elkerülve végzi
nagykereskedelmi tevékenységét.
A termelő a borokat boltra vagy valamelyik hálózat központi raktárába szállítja. A számlát viszont a
„nagykereskedőnek” állítja ki. A borok ellenértékét tőle kapja meg. A „művi” nagykereskedő tárgyal a
boltokkal vagy hálózatokkal, ő veszi fel a rendeléseket, ő összegzi azokat és továbbítja a termelő felé. A
szállítás teljesítése után ő állítja ki a számlát a kiskereskedelem felé. A pénzt a saját számlájára érkezteti és
csak ezután fizeti ki a termelőt. Ez a „művi” nagykereskedési forma a raktározási és a többlet szállítási
költségeket spórolja meg az árupályán. Elvileg ezáltal a borok polci árának alacsonyabbnak kellene lenniük.
A gyakorlatban általában rövid életű vállalkozásokat működtetnek ilyen módon.
a) eladótér, annak kialakítása
Ezek a nagykereskedők irodával és legfeljebb árubemutató teremmel rendelkeznek.
b) borválaszték
Jellemző a széles borválaszték és a viszonylag gyors választékváltozás
c) A borok csomagolása
Mindenféle csomagolási forma előfordul, mivel általában az első és a középső piaci szegmensbe
szállítanak.
d) szállítási módok
A szállítást a termelők saját szállítójárművükön vagy boltra terítéssel vagy központi raktárra történő
szállítással oldják meg.
e) alkalmazott promóciós formák
Az üzletlátogatások és néhány termékprospektuson túl nem jellemző a promóció mint tevékenység ezen
nagykereskedelmi vállalkozásokra.
f) az értékesítés időtartama, időszaka
Munkanapokon, munkaidőben
g) személyi feltételek
Kereskedelmi ismeretekkel rendelkező személyek
13.2.4 A gyártók, termelők és a kiskereskedők kereskedelmi egységei
Az előzőekkel szemben a termelők vagy a kiskereskedők által létrehozott raktározási és szállítási
tevékenységgel is foglalkozó nagykereskedelmi vállalkozások.

A gyártók vagy a bor esetében inkább a termelőknek nevezett termék előállítói hoznak létre közösen
bármilyen vállalkozási formában működtethető, önálló jogi személyiségű vállalkozást. Céljuk, hogy a
nagykereskedelmi tevékenységet közvetlenül tudják irányítani, emellett az árrésből közvetlenül tudjanak
részesülni, ezáltal jövedelmüket növelni tudják.
Magyarországon átmenetileg létezett egy-két ilyen vállalkozás, azonban tőke hiányában és a termelők
eltérő érdekeltségei miatt nem tudtak hosszú életűek lenni. A felvázolt forma megoldás lehetne sok-sok kisés közepes méretű borászati vállalkozás számára, azonban hosszú távon működőképes vállalkozás még nem
jött létre eddig. Okai a tőkehiány, a magas nagyvárosi vagy budapesti raktározási költségek, bizalmatlanság
az alkalmazott utazók vagy ügynökök iránt.
A nem speciálisan csak borral foglalkozó kiskereskedések hoztak létre a közös beszerzési és reklámtevékenységre új kereskedelmi vállalkozást. Pl. REAL, CBA
A fejlődésük során ezek az önálló nagykereskedelmi vállalkozások megkezdik a saját kiskereskedelmi
üzlethálózatok kiépítését is.
Ezek a nagykereskedések hasonló módon, hasonló eladótérrel, raktárbázissal, áruválasztékkal, szállítási
módokkal, borkínálati eszközökkel, promóciós tevékenységgel, értékesítési időtartammal és időszakokkal
valamint hasonló személyi feltételekkel dolgoznak mint a kiskereskedelmi hálózattal rendelkező
multinacionális vállalkozások, ezért ezen tevékenységük részletezése a tananyagban megtörtént az említett
fejezetben.
13.2.5 Egyéb nagykereskedések
Általában ezek nem a borászati ágazatra jellemző szervezetek. Például a mezőgazdasági termékfelvásárlók tartoznak ide, akik termékeiket a feldolgozóiparban vagy az árutőzsdén értékesítik. A bor
érzékszervi sokszínűsége és változékonysága a gyakorlatban nem tette még lehetővé a bortőzsde működését,
annak ellenére, hogy a gondolat már sokszor megszületett.

13.3 A BORKERESKEDÉS SZOKÁSAI, GYAKORLATA, AZAZ KULTÚRÁJA A KISKERESKEDELEMBEN
A kiskereskedelem mint tevékenység tartalmazza mindazon módszereket, melyek során a végső
fogyasztó számára személyes felhasználásra és nem további üzleti célból értékesítjük a termékeket vagy a
szolgáltatásokat, esetünkben a borokat.
A kiskereskedelmi tevékenység működési engedélyhez között tevékenység.
13.3.1 Bolti kiskereskedelem
A kiskereskedelmi tevékenység különböző kiskereskedelmi működési engedéllyel rendelkező boltokban,
üzletekben történik

7.3.1.1 Borszaküzletek

Olyan változatos méretű (alapterületű) üzletek, amelyek fő tevékenységként borászati termékeket
értékesítenek a fogyasztóknak. A fő tevékenységkénti jelzőt azért kell feltétlenül használnunk, mert ezek a
szaküzletek a borok kereskedésével indították tevékenységüket, azonban a fejlődésük során (sokszor a
piacon maradás, az életben maradás érdekében) tevékenységüket a bor fogyasztási kultúrájához szorosan

kapcsolódó eszközök, kiegészítők, majd más fogyasztási, elsősorban élvezeti cikkek (csokoládé, szivar)
értékesítésével bővítették ki.
A borok kereskedését segítő, a fogyasztói kultúra részét képező árucikkel, pl. a borospoharak, kiöntők,
borhűtők, poháralátétek, borhőmérők, dugóhúzók, szakkönyvek és borpiaci szakmai folyóiratok stb.
választékbővítést jelentettek a borszaküzleti kiskereskedelemnek.
a) az eladótér kialakítása a borszaküzletekben
A legegyszerűbb „garázsból” átalakított üzlettől, melyekben leginkább kannás kiszerelésű borokat árultak
néhány palackozott bor díszítőelemkénti felhasználása mellett, ez a bolti forma a legmagasabb minőségű
borok értékesítési helyével a legkényesebb ízlést is kielégítő szaküzletig terjed. A fejlődés során egyre
inkább az egyedi jellegű, kisebb tételnagyságú borok értékesítése irányába történt elmozdulás ezen üzletek
kialakításánál. A tömegborok, így a kannás kiszerelésű borok kereskedelmét egyre inkább a bolthálózatok,
üzletláncok nagyobb alapterületű boltjai vették át. Ennek következtében a borszaküzletek eladóteréből
kezdtek eltűnni, majd az üzlethálózatok gyors fejlődése után el is tűntek az olcsó kiszerelésű volumen borok.
A borszaküzletek kialakítása egyre igényesebb lett. A borokat egyedi építésű polcokon mutatják meg a
fogyasztónak. Legtöbbször földrajzi egységenkénti és ezen belül termelőkénti csoportosításban.

A fejlődés további bővülése volt, ha a bolt alapterülete engedte borbemutató teremrész illetve poharazói
rész kialakítása.
A legsikeresebb borszaküzletek ma már rendelkeznek poharazói engedéllyel és akár a legdrágább,
legmagasabb minőségi kategóriába tartozó borokat deciliterenként is tudják értékesíteni. Ezt is mint minden
változást, változtatást vagy fejlődést a fogyasztói igények indukálták és indukálják.

b)

Borválaszték, kiszerelés

Ezen üzletek borválasztékára a főbb jellemzők:
− rendkívül széles választék a Magyarországi nevesebb bortermelőktől
− az üzlet láncszerűen működő borszaküzletek választéka azonos
− a láncszerű és azegyedi kis borszaküzletek választéka nagyon eltér egymástól (kivételt képez 8–10 neves termelő néhány bora, melyek a fogyasztó miatt „kötelesek” tartani)
− jellemző a 0,75 l-es kiszerelés
− a borok néhány médium kategóriába tartozó boron túl a legfelső kategóriába tartoznak minőségben és
árban is
− néhány szaküzlet exkluzivitással bíró borokat is kínál, melyeket kizárólagos joggal forgalmaz (vagy a
termelő minden borát, vagy egy-két termelő kiemelkedő minőségű kis tételnagyságú boraira vonatkozik
az exkluzivitás)
− magasabb minőségű borok is megtalálhatóak üzleteikben
− a 0,75 l-es vagy néhány esetben eltérő kiszerelést különböző méretű papír, fa, fém díszdobozokban is
kínálják pl. csokoládéval vagy kiegészítőkkel együtt.
c) szállítási módok
− A saját üzlethálózattal bíró borkereskedések üzleteibe, ha központi raktárral is rendelkeznek szigorúan
csak a központi beszerzésen keresztül lehet beszállítani.
− A kisebb 1-3 kiskereskedelmi egységgel rendelkező borszaküzlet tulajdonosok a költségkímélés érdekében előnyben részesítik a közvetlen termelőtől történő vásárlást és a közvetlen boltra szállítást. (Megjegyzendő, hogy többek között fennmaradásuk egyik fontos gazdasági feltétele is ez, mert így tudják a
borválasztékukat a legjobb ár-érték arányban kínálni. A legolcsóbb kereskedési formát valósítják meg a
csúcsminőségű borok kategóriájában.)
d) A borkínálás eszközei és alkalmazásuk
A borok elhelyezése legtöbbször egyedi tervezésű, szellemes megoldású polcokon vagy a természet és a
tradíciót hangsúlyozva régi bútorokból készített tárolókon történik.

A legjobb borszaküzletek, ahol nincs poharazói értékesítés, még ott is rendelkeznek borhűtő
szekrényekkel. Ahol borkóstoltatás is folyik, ott a borhűtők széles skálája megtalálható a szekrény hűtéstől
az egyedi palackhűtőkig.
Link, vagy képek:
− borhűtők
− egyedi palackok hűtése és bontott palackból korkínálás egyben
− borhűtő
− lédigborok hűtése (hordó,pohár)
Poharak:
A bor stílusának megfelelő pohárméret és poháralak megválasztása volt jellemző korábban a
legmagasabb kategóriájú üzletekre. Ma egyre több üzlet alkalmazza a különböző pohárteszteken kiválóan
szereplő univerzális úgynevezett sommelier poharakat.
Borkorcsolyák és azok kínálása: A legtöbb borszaküzletben, ahol poharas kóstolási lehetőség is adódik,
rendelkeznek „borkorcsolya” kínálattal, ezek az egyedi módon készült és sütött kenyérféleségektől a dión, a
különböző olíva olajokon és bogyókon át, a sajtok és sonkák sokféleségéig terjedő sávban találhatók a
repertoárjukban. Fontos az, hogy egyedi terméket kínáljanak, olyat, amelyet nem lehet máshol kapni,
amelyek ha lehet jellemzőek legyenek az adott tájra.
e) Alkalmazott reklám és promóciós formák
− hirdetések elhelyezése a különböző fogyasztói szakmai folyóiratokban
− hirdetés saját honlapjukon
− elektronikus hírlevelek küldése heti-havi rendszerességgel a törzsvásárlói klub tagjainak (és mindenkinek akit elérnek)
− negyedévente megjelenő folyóirat a törzsvásárlóikhoz postai úton eljuttatva
− borbemutatók szervezése a szaküzletben
− önálló standon kiállítások a különböző borfesztiválokon
− Televíziós, rádiós műsorokban szakértőkénti megnyilvánulás
f) Az értékesítés időtartama és időszaka
Állandó nyitva tartás (vasárnap kivételével) a várható forgalom időszakában
g) Az értékesítés személyi feltétele
Közép vagy felsőfokú végzettségű bortechnológus vagy borismereti tanfolyamot végzett kereskedők

7.2.1.2. Boráruházak

A borszaküzlet fejlődése során nem üzlethálózatot hoz vagy hozott létre, hanem egy nagy áruházat
(1000–2000 m2). Magyarországon ennek kialakítására jó példa volt a TINTO FINO boráruház. Az áruház a

kiskereskedelmi funkciók mellett nagykereskedelmi tevékenységet is ellátott. A méretéből és a jellegéből
fakadóan az áruház sokkal szélesebb áruválasztékot tud kínálni, mint a borszaküzlet és egy-egy borból nemcsak pár palacknyi készlettel rendelkezik. Tevékenységét a korkínáláson túl kibővíti saját éttermi résszel is.
Saját területen szervez borgasztronómiai bemutatókat, vacsorákat.
Eladótér:

A kialakítás hasonlóan igényes mint a borszaküzleteknél, csak jóval nagyobb méretben. Ennek
következtében könnyebben elkülöníthetők és el is különítik az egyes bortermelő országokat vagy az
országokon belül a borvidékeket.
b) A borválaszték
A borszaküzletekben hasonlóan széles választék a médium és top borok kategóriájában. A borok
csomagolása igényes. Az áruház sok esetben rendelkezik saját gyűjtőcsomagolóval, megkönnyítve azon
vevők vásárlását, akik több palack bort kívánnak egyszerre vásárolni. A borválasztékon túl a borhoz köthető
árucikkek széles választékával rendelkeznek. Pl. ásványvíz, csokoládé.
A borfogyasztási kultúrájának részeként említhető eszközök (poharak, kiöntők, dugóhúzók stb.) széles
választéka mellett kínálnak a fogyasztóknak ajándék és dísztárgyakat is, olyanokat, amelyek a borhoz
köthetők. Kínálatukban fontos szerepet játszanak a borászati fogyasztói szakmai hírlapok, magazinok is. A

borkínálás eszközei a boráruház promótálásának formái, a nyitvatartás időtartama és az értékesítés személyi
feltétele hasonló mint a borszaküzletek esetében.

7.2.1.3. A hálózatos kiskereskedelem szuper- és hipermarketek
A kereskedelem pontosabban az árupályák folyamatos változása az egyre inkább működő kis- és
nagykereskedelmi árrések hatására eredményezte világméretben (azaz a globalizáció egyik leglátványosabb
megjelenéseként) a hálózatos kiskereskedelmi koncentrálódását és elterjedését, a piaci részesedésének
drasztikus növekedését. Ezek a hálózatos kiskereskedelemnek olyan vállalkozásai melyek hatalmas
volumenű koncentrált tőkével rendelkeznek. Ezt a koncentráltságot látványosan és hatékonyan használják ki
a beszerzési és az értékesítési területen, de leginkább a reklámpiacon. Ezek a vállalkozások lényegében a
nagykereskedelmi tevékenységet is ellátják egyben, hiszen a nagy volumenű beszerzés a kiskereskedelmi
egységek távolságának megfelelően kialakított, néhány esetben országhatárokat sem figyelembe véve
hoznak, hoztak létre olyan logisztikai bázist, amely a „nagy-kereskedelmi” funkcióit hivatott ellátni az adott
régió üzleteinek.
Jellemző ezen üzletekre, hogy széles élelmiszeripari, vegyi áru és nagyon sok ipari (szórakoztató
elektronika, alsó és felsőruházat,autófelszerelés és kiegészítés, sportcikkek stb.) termékekkel kereskedik
egyszerre. A fogyasztónak felkínálja a nagybevásárlás lehetőségét. Azt, hogy mindent egy helyen és minden
időben (folyamatos nyitva tartás) megtalál, amire egyáltalán szüksége lehet. Ezen-túl hogy a fogyasztónak ne
kelljen különböző szolgáltatásokért máshová mennie az üzleteiben a szupermarketekben, de kifejezetten a
hypermarketekben eladóteret ad bérbe szolgáltatást végző vállalkozásoknak. Ilyenek például: ruhatisztítás,
kozmetika, fodrászat, cipőjavítás, autómosás, posta, autógumi javítás, gyorsétterem stb.)
A fogyasztók középrétegeit a „nagybevásárlásokra” csábítja. A bort általában ezek az üzlethálózatok
kiemelt árucikként kezelik. Kialakításuk kezdetén kisebb odafigyeléssel foglalkoztak a borokkal, de a francia
hálózatoknak CORA, AUCHAN köszönhetően a borokkal való foglalkozás kiemelt szerepet kapott
tevékenységükben és ezt később a többi hálózatos kereskedés is kénytelen volt átvenni, mert a médium
fogyasztói szegmentet igazán csak így tudta megszólítani, behívni vásárlásra az áruházába.
c) A borok csomagolása és a borválaszték
A borok polcokon vannak elhelyezve. Esetleg „akció” idején raklapon gyűjtőcsomagolásból (ez általában
műanyag rekesz) vásárolhatnak a fogyasztók.
Jellemző az üvegpalackos kiszerelés a 0,75 literes , de megtalálhatók a 2,3,5 literes műanyag kannák is. A
kiszerelésből is látható, hogy a „KOPCSAY” szerinti szupervásárlók az FVM AMC Kht felmérései szerint a
minőségi és értelmiségi borfogyasztók és a fiatalok csoportja tartoznak ide.
Az ilyen típusú „boltok” számának rohamos növekedését valamint a termelési oldalról a „neves”
borgazdák szőlőültetvényterületeinek növekedését egyértelműen követte ezen „boltok” borválasztékának
jelentős bővülése a top minőségű borok irányába. A fejlődés következtében először csak külön polcon vagy
rasztereken kínálták ezeket a borokat. Ma már vannak olyan „boltok”, ahol külön területet feltűnő belső
építészeti megoldással biztosítanak a jobb minőségű borok számára.
Franciaországban előfordul olyan bolt, ahol zárható, nagyméretű hűtőszekrényben tárolják a legértékesebb, nagyon drága borokat, és csak a „bolti eladó” közreműködésével lehetséges annak megvásárolása.(hasonlóan a parfűmökhöz) Jellemző ezen „boltok”-ra a saját márkás termékek értékesítése az
élelmiszerek és a vegyiáruk területén. Így van a boroknál is. Pl. a TESCO, a CORA, a SPAR is saját
címkecsaládot fejlesztettek ki és legtöbbször ugyanazon bort saját és nem a termelő címkéjével árulják,
ugyanazon megnevezés alatt. Ezek a saját márkás termékek, így a borok is olcsóbbak a termelői címkézésű
boroknál. Igazi választékbővítésként jelenik meg viszont a híres londoni Harrod’s áruház saját címkéje alatt a
bor. Az áruház beszerzője vagy sommelierje a termelés helyén a termelőnél választja ki a bort vagy jobb
esetben eleve az áruház vevői igényeinek megfelelően termelteti azt. Szigorúan csak az a bortétel kaphatja
meg azt a címkét, más címkével ugyanaz a bor nem hozható forgalomba.
d) Szállítási módok
A legelterjedtebb beszállítási forma az, ha a termelő vagy a közvetítő nagykereskedés a hálózat
„központi”, sok esetben régió központi raktárába szállít be. A borok boltra terítését aközponti raktárból a
rendelés alapján a többi árucikkel vegyes rakományt képezve szállítják boltra (Pl. TESCO).
Van olyan hálózatos kiskereskedelem, ahol nem rendelkeznek nagy központi raktárkapacitással, ezért a
bort (és még sok egyéb árucikket) közvetlen boltra kell teríteni, szállítani a termelőnek. A termelő számára
sokkal kedvezőbb a központi raktárra szállítás, kiemelten fontos ez a kisebb termelőknél, ahol egy-egy
megrendelés csak pár karton vagy pár műanyag rekesz bort jelent. Az egyes „boltok”, azaz hyper- és

szupermarketeknél meghatározott időszak van kijelölve az árubeszállításra és átvételre. Emiatt sokszor
torlódás keletkezik. Különösen jellemző ez a nagyobb forgalmú Pl. Húsvétot, de még inkább a Karácsonyt
megelőző időszakokra.
A beszállítónak ez sokszor elvesztegetett napot jelent. A beszállítók is és az üzletlánc is előnyösebbnek
tartja a központi raktárra történő szállítást szervezési szempontból, azonban ez a hálózat számára többlet
szállítási költséget jelent.
e) Borkínálás eszközei és alkalmazásuk
A legtöbb áruházban, „boltban” két oldalról polcokkal határolt „bor utcát” állítanak fel. sokszor
ugyanolyan polcrendszert használnak mint a többi árucikk esetében, azonban ezekre külön feliratozást,
díszítő elemeket helyeznek el. A nagyobb odafigyelést a vásárlói érdeklődéseit felkelthető eltérő, sokszor a
bor termelési kultúrájában előforduló kiegészítő elemekkel (különböző méretű, különböző módon
átszerkesztett fahordó, bortrezorok stb. csábítják a vevőket.

Sok esetben külön boltot pénztár nélkül alakítanak ki az áruházon belül. A borokat többféle módon
csoportosítják. Az egyik metódus a termőtájankénti csoportosítás, amikor egy-egy tájegység borait együtt
kínálják. (TESCO) Másik rendszerben, alkalmazkodva a szőlő és a borfajta megkülönböztető erejéhez
fajtánkénti csoportosítást végeznek. Ekkor egy-egy fajtán belüli polcrészben, a különböző termőtájak borai
keverednek.
Eléggé általános, hogy a két előző csoportosítási módozatot azzal kezdik, hogy a „bor utca „ egyik
oldalán a fehérborokat és a pezsgőket, a másik oldalán pedig a vörösborokat kínálják. Még mindezt
megelőzheti, hogy az „akciós” árengedményes borokat az utca egyik végén helyezik el hasonlóan az ezen
üzlettípusokban rendkívül nagy forgalmat biztosító félédes vagy édes földrajzi jelzésű borok számára. Több
esetben előfordul, hogy árukóstoltatást, így borkóstoltatást is lehet a termelőnek szervezni az áruházon belül.
Az ilyen kóstolóknál a termelő általában használhatja a saját arculati elemeit a kóstolópult kialakításánál.
Ezen kívül az áruházláncok minden esetben ragaszkodnak saját arculati és promóciós elemeik
alkalmazásához. A termelőknek nem engednek meg semmilyen egyéni akciót. A magasabb igényességű
borkultúrát áruházakban, boltokban a boros polcokhoz közel, a borfogyasztáshoz szükséges eszközöket
illetve kellékeket kiegészítőket is árulnak. A magasabb borkultúrával rendelkező országokban a boros polcok
környékén fogyasztóknak szóló boros könyveket, kiadványokat is árusítanak.
f) Az alkalmazott promóciós formák
A leggyakrabban alkalmazott forma az időszakos akciókra szóló kiadvány. Ezek általában 10–30 napra
szóló színes, de nem túl igényes kivitelű füzetek az áruk, kiemelten az akciós áruk képeivel az akció előtti és
az akcióban alkalmazott árak feltűnő módon történő feltüntetésével. A kiemelt borfogasztási időszakokhoz
illetve a készletcsökkentési kényszer előtti, alatti időszakokhoz igazítva jó néhány üzletlánc külön borospezsgős kiadvánnyal jelentkezik. Ezekben már kicsit többet írnak a borokról, sőt néha egy-egy borhoz
ételreceptet is ajánlanak. Ezeket a kiadványokat folyamatosan egész évben eljuttatják a fogyasztókhoz a

postaládájukba behelyezve illetve a boltban tömegesen kínálják különböző helyeken, de leginkább a
vevőszolgálatnál.
A másik gyakori forma az óriásplakát. Az üzletláncok a különböző reklámügynökségektől általában egész
évre bérelnek óriásplakát (4x2 m) felületet, amelyeken megerősítendő az időszakos akciós termékeiktől egyegy kiemelkedő kedvezménnyel kínált árucikket (sokszor ez bor) kínálnak a fogyasztóknak. Néhány esetben
giga méretű 10x10 m-es plakátokat is alkalmaznak városokban, építkezéseken, épület-felújításokon az
állványok eltakarásaként. (Ez jól jön az építtetőnek vagy a kivitelezőnek mert bevételt jelent számukra.)
Vannak olyan, ebből a szempontból jó pozícióban lévő épületek, melyek lakói ügyesen kihasználják, hogy
autópálya bevezető szakasz mellett vagy elsősorban nagy gépjármű forgalommal bíró helyen találhatók és
kiadják a homlokzatot plakát elhelyezésére a reklámügynökségeknek vagy üzletláncoknak.
TV és/vagy rádióreklám
Szintén kapcsolódva az éppen akkor aktuális reklám akcióhoz a marketing vagy reklámmix részeként
ugyanazon arculati elemekkel képben és hangban illetve a rádióban csak hangban ismételgetik az időszakos
füzetekben vagy az óriásplakátokon megtalálható mondatokat, árakat. Ezzel az egyszerre alkalmazott nagy
volumenű reklámmal elérik azt a kritikus szintet, hogy legalább 6-szor el-jusson ugyanezen információ a
fogyasztóhoz. A különböző hálózatok lényegében egymással versenyeznek a középréteg, középosztály mint
fogyasztói szegment fogyasztóinak megszerzéséért. A marketingkommunikációs verseny nagy, mert ezek a
hálózatos kiskereskedések a fizetőképes keresletnél nagyobb számban és méretben hoztak létre áruházakat.
A verseny következtében várható a kereskedelem további koncentrációja. Pl. a 2008-ban a SPAR
felvásárolta a PLUS hálózatot.
g) A nyitva tartás időtartama
Folyamatos nyitva tartás jellemző, éjjel-nappal, szombaton és vasárnap is.
h) Az értékesítés személyi feltétele
Az értékesítésre jellemző a személytelenség, ezért általában csak árufeltöltőket alkalmaznak, akik
betanított munkások, illetve alkalmi munkavállalók is lehetnek.
13.3.2 Diszkontboltok
A hálózatos kiskereskedelem fejlődésének egyik irányaként létrejöttek olyan kiskereskedelmi láncok,
amelyek a különböző termékeket, közöttük a boltokat is alacsonyabb költségekkel igyekszenek
fogyasztókhoz eljuttatni. A „szokásos” hálózatos kereskedés raktározási, polcfeltöltési költségeit
csökkentették le azzal a módszerrel, hogy a beszállítóktól olyan gyűjtőcsomagolásban kérik az árut,
közöttük a borokat, amelyek sem az esetleges központi raktározás, sem a bolti raktározás során nem
igényelnek nagyobb anyagmozgatást. Az árufeltöltést az eladótérben legtöbb esetben gépi módon oldják
meg.
A borok kereskedelmében ez azt jelenti, hogy a borokat egyutas csomagolásban (zsugorfólia, papírkarton,
nem visszaváltható műanyag és üvegpalackokon) kérik kiszerelni a termelőktől, mindezt úgy, hogy ezeket
gyűjtőraklapokon úgy, hogy az árufeltöltőnek a lehető legkevesebb tennivalója legyen a borral. A raklapot a
kijelölt helyre eljuttatja, leveszi róla a védőfóliát és máris megtörtént a feltöltés. Ezek a diszkont hálózatok
Magyarországon a LIDL, az ALDI vagy a PENNY MARKET.

a) Az eladótér és annak kialakítása:
A lehető legegyszerűbb, minden egy szinten történik. Kevés polcot helyeznek el az eladótérben.
Elsősorban a nagyobb tömegű árukat gyűjtőraklapra helyezve juttatják el a fogyasztónak felkínálásra.

b) A borválaszték
Jellemzően alacsonyabb számban kisebb választékban kínálnak borokat. Egy-egy jellegzetes „földrajzi
név”-ből, eredetmegjelölésből vagy földrajzijelzésű borból csak egyet választanak, a különböző szőlőfajta
boraiból is csak néhányat, olyanokat amelyek eltérőek lehetnek földrajzi eredetük miatt. Nagyobb
választékot a különböző méretű PET palackok kiszerelésből kínálnak. Nem feledkeznek meg a néha betérő
igényesebb vásárlóról sem, egy-két híresebb termelő borát is választékukon tartják. A kiszerelésre jellemző,
hogy sokszor a diszkont lánc saját címkéjével, kérik a borokat a termelőtől (ez az olcsóbb boroknál
jellemző).
A 6-os kartonba történő kiszerelés és az alacsonyabb ár miatt több fogyasztó vásárol kartononként és nem
palackonként bort tőlük.

c) Szállítási módok
Az áruterítés, beszállítás mindkét formáját használják (az eltérő lehet vállalkozásonként) azaz a központi
raktárra történő beszállítást is és a boltra történő szállítást is kérhetik és kérik a termelőtől. Nagykereskedőtől
nem vásárolnak, ezzel is csökkentik a polci árat.
Az előző pontban tárgyalt hálózatos kiskereskedelem sok esetben a kisebb méretű borászatok borait
nagykereskedőktől szerzi be, olyan módon, hogy egy-egy bornagykereskedőtől több termelő borát rendelik
és szállíttatják egy-egy alkalommal.

d) A kínálás eszközei, alkalmazásuk
A borokat kiszerelési típusonként csoportosítva kínálják gyűjtőcsomagolásban, de nem zárják ki az
egyedi palackonkénti vásárlást sem.

e) Az alkalmazott promóciós formák
Az előző üzletláncokhoz hasonlóan heti, havi vagy ünnepekhez kapcsolódó kiadványban hirdetik
akcióikat vagy új kínálatukat. A diszkontok esetében a kiskereskedelem (TESCO,CORA stb.) promócióival
ellentétben nem készítenek külön akciós borkatalógusba. Ennek egyik oka a jóval alacsonyabb borválaszték
is lehet.

f) A nyitva tartás
A nyitva tartás és az értékesítés folyamatos éjjel-nappali és a hétvégi napok mindegyikén is várják a
fogyasztókat.

g) Az értékesítés személyi feltétele
A pénztárosok és néhány „középvezető” kivételével nem feltétel még a kereskedelmi iskolai végzettség
sem. Legnagyobb létszámban betanított munkásokat alkalmaznak.

13.3.3 Kis alapterületű vegyesboltok
Ez a kategória a helyét, az épületét, az áruválasztékot gyorsan változtató, de mindig is létezett és mindig
is megmaradó „sarki bolton” a helyi ember által irányított kisvállalkozás. Korábban stabil forma volt. A
globalizáció következtében legtöbb esetben a „kényszervállalkozás” kategóriájában kerültek ezek a sokszor
garázsban vagy egyéb helyiségben kialakított kis alapterületű üzletek.
− Létjogosultságuk a könnyű elérhetőségen és a személyes ismertségen a kínálatnak a kereslethez történő
gyors igazításán alapszik. Az ismerősként üdvözölt, szívesen elbeszélgető vevők, fogyasztók sok esetben emocionális okokból is ezt a boltot választják, vagy pedig ha „hirtelen” el kell ugrani valamiért, ahhoz szintén ezt teszik. A kisebb településeken és lakótelepeken vagy egy-egy „kieső” településrészen
jellemző a jelenlétük, de megtalálhatók egy-egy nagyváros vagy éppen Budapest központjában is, ahol
viszonylag messze található bevásárlóközpont vagy hálózatos kiskereskedelmi egység.
− Fejlődésük, visszafejlődésük változatos és többirányú. Ebben nagy szerepet játszik a tulajdonos vagy a
bérlő személye, helyi ismertsége és ismerete. A kis alapterületükhöz képest rendkívül nagy áruválasztékkal rendelkeznek „napi” cikkekből. Ide sorolhatók az ajándék és édességboltok is, amelyek szintén
kicsi alapterületen rendkívül különböző áruválasztékkal, közöttük borokkal kínálják a fogyasztókat.

h) Borválaszték, csomagolás
A borválaszték nem túl széles általában a „környék” fogyasztói igényeihez alkalmazkodik. Van olyan
üzlet, ahol csak néhány igen olcsó bort árulnak a legegyszerűbb kiszerelésben. Van olyan az idegenforgalom
útjában található üzlet, ahol az adott város vagy borvidék borainak akár a legnevesebb termelőitől is széles
választékban találhatók borok a kenyér vagy a tejtermékek mellett és található olyan üzlet, bolt is, ahol egy
borszaküzlet közvetlen szomszédságában kínálják 22 magyar borvidék borait, persze nem a „borszaküzleti”
minőségben és áruválasztékban. A borválasztéknak megfelelően a csomagolás is rendkívül változatos a
zsugorfóliás gyűjtőcsomagolástól az egyedi díszdobozig az üzlet jellegének megfelelően.

i) Szállítási módok
A változatos üzletméretnek áruválasztéknak és borválasztéknak megfelelően ez is változatos. Sokszor a
„boltos” szerzi be az árut a nagykereskedésen (pl. METRO vagy egyéb „vegyes árucikk” nagykereskedések).
Sokszor a bor nagykereskedő szállítja több termelő borait egyszerre a boltba. Az is előfordul, hogy a termelő
közvetlenül szállít be ezekbe a kiskereskedelmi egységekbe.

j) A borkínálás eszközei, alkalmazásuk
Ez a funkció is rendkívül változatosan van megoldva az üzlet jellegének megfelelően. Előfordul, hogy a
padozatra helyezett gyűjtőcsomagolásban (zsugorfólia, műanyag rekesz) kínálják a bort, előfordul, hogy a
kenyér melletti poncon és előfordul az is, hogy teljesen önálló polcrendszert építenek a bornak kiemelt
árucikknek tekintve azt.

k) Alkalmazott promóciós formák
Nagyon kevés anyagi forrást fordítanak promócióra, általában a környékbeli ismertségre vagy a környék
„gyalogos” forgalmára alapozva csak az üzlet portálját használják promóciós eszközként, de legtöbbször
még az ebben rejlő lehetőségeket sem használják ki.
Link: néhány bolt portáljának, kínálatának fotója

l) Az értékesítés időszaka, időtartama
Rendkívül változatos az éjjel-nappali garázsboltoktól a munkaidőben történő nyitva tartásig. Vannak
olyan üzletek, amelyek hétvégéken és ünnepnapokon, amikor mások zárva tartanak, bonyolítják le forgalmuk
bizonyos részét. (édesség és dohányboltok)

m) Az étékesítés személyi feltételei
A személyzet iskolai végzettségénél, képzettségénél fontosabb a megbízhatóság, a boltban forgalmazott
áruk ismerete, sok esetben a termelők ismerete is. Fontos, hogy az eladók személyes kontaktust alakítsanak
ki a fogyasztókkal, különösen a törzsvásárlókkal, ismerjék azok személyes igényeit.
Továbbá az is fontos, hogy a fogyasztókat empátiával személyes ismerősként fogadják, foglalkozzanak
velük. Ezen tevékenységekre alkalmas személyek alkalmazása bolti eladóként elsődleges szempont lehet

kiválasztásuknál. Sok esetben maga a bolt bérlője vagy tulajdonosa az eladó is egyben, ilyenkor a motiváció
egyértelmű a sikeres működéshez.
13.3.4 Borozók
A bor kiskereskedelem egy „speciális” formái. Általában közvetlen termelői értékesítésként működnek,
azaz a termelő borászati vállalkozás az üzlet tulajdonosa vagy bérlője. ez a forma jellemző volt az 19701980-as években. Ekkor elsősorban a tömegbort termelő vállalkozások működtettek ilyen kiskereskedelmi
egységeket a nagyobb városokban.

Napjainkban vannak olyan önálló kereskedők, akik nem termelői borkimérésként működtetik a
megjelenésében hasonló üzleteket. Számuk a hálózatos kiskereskedelem térnyerésével folyamatosan
csökken.

a) Az eladótér kialakítása

Változatos elsősorban pincében (a bor fogyasztóiban elképzelt formákhoz igazodva) vagy szuterénben, de
előfordul az is, hogy földszinti helyiségben működnek. Az eladótérben legtöbbször a termelői borospince
hangulatát próbálják utánozni. Sokszor viszont nagyon egyszerű, igénytelen berendezéseket használnak. A

belső tér kialakítása a belsőépítészeti munkák színvonala a borok minőségéhez, így a megcélzott fogyasztói
szegmenthez igazodik.

b) Borválaszték
Az egyszerű egy borászati vállalkozás termékportfóliójától a több borvidéket átfogó borokig terjedhet.
Jellemzően a folyóborok fogyasztása zajlik ezeken a helyeken, legfeljebb színben és édességi kategóriákban
vannak jelentős eltérések. Alacsony színvonalú borkorcsolya kínálat a jellemző.
A palackos bort is értékesítő az igényes vevőknek választékot kínáló, borozókban viszont rendkívül
széles választékot találhatunk a borokból. Jellemzően a gazdag borválaszték mellett sonkából, sajtokból,
olivából is széles választékot kínálnak borkorcsolyaként a betérőknek.

c) Szállítási módok
Leginkább a nagykereskedelmet elkerülő, közvetlen a termelőtől történő beszállítás a jellemző. A borokat
korábban hordókban, napjainkban inkább kannákban szállítják, de terjedni látszik a bag in box kiszerelés és a
műanyagpalackos kiszerelés beszállítása és értékesítése is ezekben az üzletekben. A KEG néhány országban
már terjedőben van. Nálunk az oxidáció elleni védelmet a lédig borok esetében az ún. carbomix eljárással
biztosítják. A „colák” és különböző sűrítmények szállítására használt korrózióálló acélból készült tartályok
igen alkalmasak erre. Belőlük a bort inert gázzal (N2 vagy CO2) nyomják át egy hűtőrendszeren, ahol a
fogyasztási hőmérsékletet a bor típusának megfelelően lehet beállítani.

d) A borkínálás eszközei és alkalmazásuk
A különböző poharak, kiöntők, az „üzlet” és a borválaszték kialakításának megfelelően rendkívül
változatosak. A söntésben tárolt mérőedények a pohárba öntött boroktól a legdrágább palackos borokkal
bezárólag változatos formák találhatók.
Link: Borozók, poharak, kínálók

e) Az alkalmazott promóció
Nem jellemző a promóció az üzlet portálján kívül a magasabb kategóriájú borozók legfeljebb
szórólapokon ismertetik magukat a környékbeliekkel.

f) A nyitva tartás időszaka, időtartama
Általában minden nap a borozó jellegének megfelelő nyitvatartási időben.

g) Személyi feltételek
Az alacsonyabb szintű borozókban betanított személyzet a magasabb minőségű borokat értékesítő
borozókban a borhoz értő valamilyen borral kapcsolatos iskolai végzettséggel vagy borismereti
tanfolyammal rendelkező személyek.
13.3.5 Kocsmák
A régi időben a palackos borok értékesítésének jelentős terjedése előtt egy-egy településen, de leginkább
a falvakban nem egyszerűen csak ivásra szolgáló helyek voltak. Ezen a helyen információk, áruk és
szolgáltatások cseréltek gazdát. Mára már eltűntek az igazi kocsmák. Helyettük minden más néven
mindenféle olcsó italokat egyszerre árusító italboltok, büfék, café-k jelentek meg. A borfogyasztó
szempontjából jelentőségük lecsökkent.

a) A borválaszték, a borok csomagolása
A polcon díszítőelemként tartott néhány palack boron túl általában műanyag kannában beszállított fehér
és vörös borok vannak száraz és félédes változatban. Ritkán a fajtát is feltüntetik, a jobb kocsmákban

pedig,ahol már hagyománya van, hogy egy termelőtől vásárolnak ott a termelő nevét is jelzik az ártáblán.
Néhány kocsma a biztonságos borkínálat miatt csak palackos bort tart és azt bontja fel, ha bort vagy fröccsöt
kér a vendég. A fröccs és annak változatai széles kínálata megtalálható a kocsmákban.
A fröccsök típusai:
− kisfröccs: 1 dl bor + 1 dl szódavíz
− nagyfröccs: 2 dl bor + 1 dl szódavíz
− házmester: 1 dl bor + 2 dl szódavíz

b) Szállítási módok
Vagy a kocsmáros szerzi be és szállítja a borokat a nagykereskedelemből (pl. METRO és egyéb
élelmiszer nagykereskedők), illetve a termelőtől, vagy a termelő szállítja, teríti kocsmákban kannában a
borait.

c) A borkínálás eszközei és alkalmazásuk
A bort a söntésben elhelyezett tárolóedénybe öntik, és ebből ½, 1, 2 dl-es mérőedényekkel töltik az
egyszerű borivásra alkalmas vizes pohárra hasonlító poharakba. Az eszközök választéka a borválasztékhoz
igazodva szegényes.

d) Az alkalmazott promóciós formák
A cégtáblán kívül a kocsma „jó híre” szájhagyomány útján terjed. Akciókról az utcán
elhelyezett„megállítótáblán” tájékoztatják a fogyasztókat.
13.3.6 Éttermek
A bor és az ételek vagy az ételek és a bor szinte elválaszthatatlanok egymástól. Ezért ott ahol ételt főztek
és kínáltak a betérőnek mindig is kínáltak hozzá bort. Az éttermek a borfogyasztás fontos helyei. Az étterem,
típusától az ételkínálat sokszínűségétől függően azok a helyek ahol a borgasztronómia kifejlődött és ahol a
bor fogyasztási kultúrájának legmagasabb szintjei is megtalálhatóak.
Az eladótér, azaz az étterem kialakítása
Az éttermeket már régóta osztályba sorolják. A gasztronómiai magazinokban, de sokszor borfogyasztási
magazinban is rendszeres értékelést adnak néhány étteremről. Vannak különböző szervezetek melyek
„védnöki” jeggyel (csillag) vagy táblával úgynevezett pozitív diszkriminációt nyújtva tájékoztatják a
fogyasztókat, hogy hová érdemes beülni egy étkezésre.
Az étterem belső kialakítása rendkívül változatos, a legegyszerűbb az adott vidékre jellemző „népi”
belsőépítészet és bútorok használatától a legvagányabb, legújabb irányú belsőépítészeti kialakítása az up to
date bútorokig. A bor mindegyikben megtalálja helyét. A következő képeken néhány éttermi belső
kialakítások láthatóak.
1. kép: Székely étterem Eger
2. kép: Vörösrák étterem Eger
3. kép: Hotel Eger és Park Fehér Terem Eger
4. kép: Bábel étterem Budapest
5. kép: ONYX Étterem Budapest
6. kép: Bock Borbisztró
7. kép: Imola borétterem Eger
b., Borválaszték:
A világ legjelentősebb boréttermeiben előfordul, hogy a pincében vagy a raktáron több 10 ezer palack bor
is található. Ezeket a világ minden részéről a sommelier vagy ha többen vannak, akkor a vezető sommelier
válogatja össze.
A válogatást sokan már szüret előtt illetve közvetlenül friss újbor korszakában megteszik az ügyes
sommelierek. Sok kistermelőnél, akik még nem igazán érzik és nem jöttek rá arra, hogy egy-két bortételük
pl. 10 év múlva nagyon sokat érhet nagy hasznot hozó sikeres üzletet köthet a sommelier aki jól ismeri a
piaci keresletet és a kínálatot is, melyet a termelő kevésbé ismer ezért a borát örömmel általa nem tudatosan

viszonylag olcsón adja el az étteremnek, de jóval drágábban mint a többi környékbeli termelő. Ez a vásárlási
választék kialakítási folyamat egy-két kivételtől eltekintve még nem alakult ki Magyarországon. Az éttermek
forgótőke hiánya miatt nagyon alacsony borkészlettel kell, hogy dolgozzanak. A választék a legmagasabb
éttermi kategóriában is szegényes egy Nyugat-Európai hasonló étteremhez képest. Ritka az az étterem, ahol
több mint 100 féle borból választhat a vendég illetve ajánlhat a sommelier.
A legnagyobb forgalmat bonyolító éttermek általában szerződést kötnek a „gasztronómiai”kategóriában
dolgozó bornagykereskedéssel, aki a 100–200 különböző borból álló portfóliójából étteremtípusonkénti
borkínálatot állít össze. A borlapot is ingyen elkészíti a vendéglő vagy étterem számára, és garantálja a
hetenkénti szállítást. Így az étterem vagy vendéglő kicsi raktárkapacitással, jelentéktelen forgótőkével
megoldja a borkínálat, korkészlet kialakítását. A bor értékesítése után fizet a nagykereskedőnek és
legtöbbször a nagykereskedés is csak ezután vagy az aláírt szerződéstől eltérően jóval később fizet a
termelőnek.
Az alacsonyabb minőségű színvonalon dolgozó éttermek vendéglők általában a nagykereskedelmi
láncokban (Metro, Real stb.) saját maguk vásárolnak be, alakítják ki a kb. 10 db-ból álló borválasztékukat.
Jellemzően ezek a borok inkább a volumenborok kategóriájába tartoznak.
A borok kiszerelése általában a 0,75 literes üvegpalack, de emellett „a ház boraként” sokszor un. 1,5
literes műanyag palackban kínálják a boraikat.
Előfordul azonban az is, hogy a legmagasabb minőségű kategóriában dolgozó éttermek a „ház borát”
kannában vagy bag in boxban kiszerelve tartják és kancsóban kínálják a fogyasztónak.
Vannak olyan éttermek, most már Magyarországon is, akik csak 1 kiválasztott termelő borait tartják és
kínálják. Jó esetben a termelő is rendelkezik saját étteremmel, ahol természetesen a borai teljes választéka
megkóstolható, fogyasztható.
c) Szállítási módok
Minden árupálya féleség használata előfordul függően az étterem vagy vendéglő kategóriájától,
elhelyezkedésétől (pl. borvidéken vagy borvidéken kívül van), forgalmától, de leginkább az üzleti
stratégiájától, filozófiájától.
d) A borkínálás eszközei, alkalmazásuk
A borkínálás eszközei legnagyobb választékával rendelkeznek az I. osztályú vagy osztályon felüli
éttermek. A palacktartók, dekantálók, karaffok, poharak, dugóhúzók, borhűtők stb.
A különböző bortípusokhoz eltérő űrméretű, alakú poharakat, karaffokat használnak.
Az étterem színvonalának a borválaszték a borkínálat számának csökkenésével az eszközök választéka is
csökken. A legegyszerűbb éttermekben már sokszor az is elfogadható, ha legalább nem vizes pohárból
kínálják a borokat.
Képek: Ridle, Stölzle ,Lansitz, Zwiesel poharak, dekantálók
e) Az alkalmazott promóciós formák
A magas színvonalú éttermek hasonlóan a borszaküzletekben, gasztronómiai lapokban „hirdetik”
magukat. Sokszor ingyen riportot készítenek saját séfjeikkel. A gasztronómiai és borgasztronómiai szaklapok
újságírói inkognitóban tesztelik az éttermeket és az ilyen írások mindig érdeklődést keltenek a fogyasztóban
az éttermek iránt.
A teszteken túl védnöki táblák adományozásával néhány szervezet jelentős presztizst ad az arra alkalmas
étteremnek. Az egyik leghíresebb szervezet a Michelin guide. xx
Fokozatok:
− Michelin ajánlás
− 1 Michelin csillag
− 2 Michelin csillag
− 3 Michelin csillag
A Magyar Gasztronómiai követségnek is néhány borral foglalkozó kiadványnak is van védnöki táblája,
vagy pedig évente választanak TOP 10 éttermet vagy TOP 12 éttermet.
Gasztronómiai és borgasztronómiai magazinok:
− Borinfó
− Bor

− Borok és étkek
f) Nyitva tartás, az értékesítés időtartama
Rendkívül változatos rendben általában heti egy pihenőnapot tartva tartanak nyitva. Előfordul a
folyamatosan nyitva tartó étterem is.
g) Az értékesítés személyi feltétele
Minimális feltétel a vendéglátó ipari szakiskolai „pincér” vagy felszolgálói bizonyítvány. A borkészlettel
és jelentősebb kínálattal rendelkező éttermek külön borfelszolgálót un. sommeliert alkalmaznak vagy a
sommelierek csoportját vezetővel. Képzettségüket közép- vagy felsőfokú felszolgálói képesítést kötelezően
kiegészítik különböző „borismereti” tanfolyamokkal esetleg borászképzésen is részt vesznek közép vagy
felsőfokon.
Catering
A fedélzeten az utasokat étellel, itallal ellátó szolgálat. A fedélzet lehet repülő, hajó, vonat stb. A
különböző rendezvényeket étellel, itallal ellátó vállalkozások tevékenysége is catering tevékenységnek
számít. Ezek a Party szervizek is, telephelyeiken készítik az ételeket, gyűjtik, raktározzák az italokat, és a
megrendelés helyére szállítják, sokszor felszolgálják azokat. A felszolgálás helye lehet a fedélzet vagy a
rendezvény helyszíne. Ezeken a helyeken különböző módon vagy ültetett formában (pl. repülőgép, vacsora)
vagy szabadon választott formában (büfé, állófogadások stb.) kaphat vagy választhat a fogyasztó az éppen
felkínált borokból.
a) Az eladótér, és annak kialakítása
Rendkívül változatos a fedélzet vagy a rendezvényterem megválasztásától függően
b) Borválaszték, borkínálás:
Általában a médium kategóriába tartozó borok kínálata a jellemző különböző kiszerelésben.
Például néhány repülőjáraton vagy hajón 2 dl-es műanyag vagy üvegpalackban szolgálnak fel bort.
Az állófogadásokon, a különböző rendezvényeken az esemény „színvonalától” függően a TPO kategóriás
borok is szerepelhetnek a választékban.
Személyes kiszolgálás jellemző a repülőgépeken vagy a szűkterű egyéb járművek fedélzetén, illetve az
„ültetett” vacsoráknál a rendezvényeken.
c) Szállítási módok
A cateringet ellátó vállalkozás telephelye lényegében a kiskereskedelem központja. A beszállítást ide
általában a termelő végzi. Néhány esetben a cateringet ellátó vállalkozás (alvó borok) a
nagykereskedelemből (pl. Metro) saját maga közvetlenül szerzi be a bort. A fogyasztás helyszínére
közvetlenül a vállalkozás látja el a szállítást a hideg és meleg ételekkel együtt.
d) A borkínálás eszközei, személyi feltételek
Rendkívül változatos a műanyag pohártól a legszebb kristálypoharakig a rendezvény vagy az utazás
minőségi „osztályának” megfelelően.
e) Személyzet
A személyzet is változatos az utaskísérőktől a felszolgáló pincéreken át a betanított munkásokig terjed.
Elvárható lenne legalább a középiskolai végzettség.
13.3.7 Termelők telephelyei, mintaboltjai
Részben a likviditás biztosítása miatt, részben a fogyasztói, elsősorban az igényes borturizmus gyors
fejlődése okán szinte minden termelő rendelkezik közvetlen értékesítési lehetőséggel.
A nagyobb termelők mintaboltokat hoztak létre. Ezeken a boltokon keresztül szolgálják ki a fogyasztókat,
de a telephelyre beszerzés céljából érkező kiskereskedelmet is.
a) Az eladótér, annak kialakítása
A vállalkozás építményeinek megfelelően alakítják ki az eladóteret, ami sokszor önálló épületek,
épületrészt is jelent, de sok esetben csak a pince egyik sarkát.
b) Borválaszték borkínálás
Az elnevezésének megfelelően ezekben a mintaboltokban csak a termelő saját borai kaphatóak, viszont ez
az a hely ahol a legszélesebb választékkal, azaz az összes borféleséggel ki tudják szolgálni a vevőt. A
választéknak megfelelő minden típusú csomagolásban értékesítik termékeiket. A borkínálás módszerei
változhatnak. Legtöbb esetben a borokat kóstoltatva értékesítik. Sokszor a bolthoz étterem is kapcsolódik.

Legtöbb esetben konyha nincs, de valamelyik környékbeli étteremmel együttműködve széles ételválasztékot
tudnak kínálni az arra igényt tartó fogyasztóknak, elsősorban csoportoknak.
c) Szállítási módok
A mintabolt „kvázi” raktárként működik a telephelyen belül, ezért belső szállítással megoldják a
feladatot. Amennyiben a bolt önálló működési engedéllyel rendelkezik úgy a szállítási okmányokat
ugyanúgy ki kell tölteni mintha bárhová, bármelyik árupályán értékesítenék a bort.
d) A borkínálás eszközei, személyi feltételek
Rendkívül változatosan lehetnek. Megegyeznek a borszaküzleteknél, étterem esetén az éttermeknél
leírtakkal. Ugyanez vonatkozik a személyi feltételekre is, azzal a különbséggel, hogy az eladónak a lehető
legszélesebb ismeretekkel és a legfrissebb információkkal kell rendelkeznie a termelő vállalkozás termelési
tevékenységéről, termékeiről és a várható új termékekről, fejlesztési célokról is.
13.3.8 Klub áruházak
A borkereskedésben nem jellemző, de néhány esetben előfordul, hogy egy kereskedés klubhálózatot hoz
létre. A klub tagjai vásárlóikkal működtetnek egy olyan központot, ahol a borok beszerzését végzik. Ez a
központ a klub tagjainak rendszeresen (évente pl. 4 alkalommal) színes borgasztronómiai magazint ad ki.
Minden egyes magazinban külön akciós kínálatot mutatnak be. Ehhez a borkínálathoz csatlakozik a
magazinban az adott borvidék történelmének, szőlőtermelésének, borainak, borászatainak,
vendéglátóhelyeinek és a borvidék körüli természeti és épített környezetnek a bemutatása. A klubtagok
megrendeléseiket személyesen a klubáruházban, vagy elektronikus formában a klubáruház honlapján tehetik
meg.

Jó példa erre:
− www. domwina.pl
− www.terroirclub.hu
A borválaszték mindig és folyamatosan változik, a rendelés honlapon, illetve a webáruházakon keresztül
történik. A borok beszállítása a klubáruház központi raktárára történik, onnan a kiszállítást csomagküldő
szolgálat végzi. A promóciót a klub saját magazinja és honlapja jelenti. Az értékesítés folyamatos. A
klubáruház működtetéséhez magas képzettségű borértőkre, borbloggerrekre van szükség, olyanokra, akik
ismerik a világ borait.

13.4 A BOLT NÉLKÜLI KISKERESKEDŐK
A világon, így Magyarországon is gyorsan növekvő tevékenység. Annak ellenére az úgynevezett
hagyományos boltnélküli kiskereskedelem visszavonulóban van. Ezt ellensúlyozza, sőt túlnövi az
elektronikus bolt nélküli kiskereskedelem rendkívül gyors növekedése.

13.4.1 A közvetlen értékesítés vagy a „szemtől szembe” borértékesítés egy az egynek vagy egy a soknak értékesítés.
Néhány elsősorban Észak-Amerikai bortermelő vagy kis- és nagykereskedő által alkalmazott módon. A
nem túl széles 6–12 borválasztékot ügynökökre bízzák, akik „házalnak” a borokkal. Személyesen
otthonokban vagy munkahelyeiken csoportosan keresik meg a potenciális vásárlókat. sokan a poharat is
magukkal viszik és a borválasztékból bemutatót tartanak. Az ilyen típusú borkereskedő vagy „házaló
ügynököt” jellemzője elsősorban a finom agresszivitás, emellett a borszakértés kissé háttérbe szorul és
leginkább csak az aktuális választék ismeretekre korlátozódik. Az esetleges sikeres kóstolásnál azonnal
átadják a bort vagy borokat a vásárlónak.
Az online borkereskedés
Mozgóképes borkereskedés az interneten
− A borászok reklámcsatornája!
Internetes TV reklámcsatorna lehetőségei, amely bemutatja a pincészeteket és értékesíti boraikat.
Céljai:
− a bor eladások növelése
− a bormarketing működtetése az interneten
− ismertebbé tenné a pincészetet a nagyvilág előtt
− több látogatója lenne a pincészetnek és annak a honlapjának
− egy időben tudná tájékoztatni partnereket akcióiról
Milyen előnyöket nyújt egy internetes TV?
Az internet fejlődése lehetővé tette a videók általános mindenkit elérő közzétételét és így az internetezők
nagy számban már csak „videót fogyasztanak”.

− Internet marketing – hogy a vevők rátaláljanak a borászatra
− Videó marketing – hogy személyesebb legyen a kapcsolat a vevőkkel
− Direkt marketing – hogy látogatók, vásárlók reklámozzák pincészetet
− Pince és borbemutató videó filmek készítése
− Online és élő adások borrendezvényekről
− Informatikai segítségnyújtás
Lehetőségek:
Pince bemutató filmek készítése:
Bor bemutató filmeket készítése
− amelyben a borász bemutatja saját borait.
Webshopok fenntartása:
− amellyel növelheti eladásait.
Internet marketing tevékenységek folytatása:
amellyel reklámozni lehet a borokat és a pincészet egyéb értékesíthető termékeit és tevékenységeit.
Az online borkereskedés
Az informatika fejlődésével párhuzamosan egyre-másra „nyitottak és nyitnak” ki a különböző WEB
áruházak. Ezek vegyes üzemeltetésűek. A hagyományos kereskedők fejlesztései nyomán hoztak és hoznak
létre WEB áruházakat. A világhálón megrendelt árut csomagküldő szolgálatok segítségével juttatják el a
vevőkhöz. A vevő különböző formában fizetheti és fizeti ki az áru ellenértékét. (Megjegyzendő, hogy
szolgáltatást pl. személyszállítást is lehet ilyen módon rendelni és fizetni.)

A leggyakoribb forma a bankkártyával előre történő kifizetés. A csomagküldő szolgálatok
igénybevételével sokszor előfordul, az áru átvételkori készpénzes fizetése. A borkereskedés ilyen formáját
hasonlóan az általános kereskedelemhez először és elsősorban a különböző borkereskedések leginkább
borszaküzletek valósítják meg. Árukészletüket színes formában, a borok, a borászat bemutatásával együtt
kínálják a WEB SHOP-jukban.
Lásd: www.borudvar.hu
www.bor-bolt.hu
www.bortarsasag.hu
www.radovin.hu
www.aborklub.hu
A fogyasztók nagy többsége még kétkedve fogadja az interneten keresztüli borvásárlás lehetőségét. Sok
online kereskedéssel foglalkozó vállalkozás rövidebb-hosszabb ideig szünetelteti tevékenységét vagy teljesen
fel is számolta azt.

Sikereseknek azok a borkereskedések bizonyultak, melyek saját raktárkészletükből Magyarország
területére bárhová elszállítják a bort saját járművükön
a) Borválaszték
A WEB áruház jellegétől függően nagyon széles áruválasztékkal rendelkezhet. Általában a médium
kategóriától a TOP borokig.
b) szállítási módok
A raktárral és készlettel rendelkező vállalkozások a bort a termelők szállítják vagy szállíttatják be a
raktárba.
A kiszállítás általában saját autóval történik. A raktárral nem rendelkező online kereskedéseknél a vevő
rendelése után a kereskedő értesíti a termelőt. A termelő visszajelez hogy milyen határidővel tudja elvállalni
a bor csomagolását és a számla (készpénzfizetéssel) kiállítását. Az online kereskedő ezután vonalkóddal
ellátott igazolást küld. Ugyanezt elküldi vele szerződéses jogviszonyban álló csomagszállító szolgáltatást
végző vállalkozásnak (pl. Gartrans, DHL, MPL, DELACHER stb), akinek a borászat telephelye szerinti
település a gyűjtőjárműve útvonalára esik és felveszi a csomagot. Jobb esetben átrakodás nélkül kiszállítja a
megrendelőnek a bort, átadja a számlát, átveszi a borért járó pénzt. Rosszabbik esetben gyűjtőraktárra
szállítja a bort és az illetékes útvonal szerinti jármű viszi ki a bort a vásárlónak. A csomagküldő szolgálat az
online borkereskedésnek a megállapodásuk szerinti időben kifizeti a borokért kapott összeget, leszámlázza a
„fuvardíját” az online borkereskedés pedig kifizeti azt és a termelőt a megállapodás szerinti időszak végén
Ellenőrző kérdések:
1. Mi jellemzi a termelői borkereskedés csomagolását?
2. Milyen PR tevékenységeket végez általában egy termelői borkereskedés?
3. Mi jellemzi a TOP minőségű borok kereskedésével foglalkozó kereskedések arculatát?
4. Melyek a módjai és eszközei a borkínálásnak a borszaküzletekben?

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lehet-e promóció egy borvacsora?
Mi jellemzi a borszaküzletek borkínálatát?
Mi jellemzi a szuper- és hipermarketek borkínálatát?
Több vagy kevesebb borféleséget kínálnak az OM diszkont áruházakban mint a szupermarketekben?
Melyik a legdrágább kereskedési gyakorlat?
Mi jellemzi a borozók eladóterének kialakítását?
Mi a Catering?
Soroljon fel néhány online borkereskedést!

14. A BORTURIZMUS, MINT A BORÉRTÉKESÍTÉS EGYIK LEGGAZDASÁGOSABB
FORMÁJA
Mit értünk a borturizmus alatt: A borturizmus a borok kóstolása, fogyasztása, készítésének megismerése
által motivált utazás. A borturizmus sokrétű fogalom, a pincelátogatásoktól, borkóstolástól a szüreti
eseményekig, borfesztiválokig.
A borturizmus jelentőségét Magyarországon több tényező is alátámasztja. Egyrészt jelentős
hagyományokkal büszkélkedhetünk a borkultúra terén. Másrészt alig ismert a magyar bor a világ borpiacán.
Termelésünk mennyiségileg elenyésző. Az európai termelés kb. 2%-át teszi ki. Ezért lehetünkturisztikai
desztinációként sikeresebbek, mint borexportőrként. Ennek következtében a magyar bor megismertetésének,
a bormarketingnek a leghatékonyabb formája éppen a borturizmus lehet. Ez természetesen pozitívan hathat a
turizmus egészére, hiszen a turisztikai kínálatot szélesíti.
A borászati ágazat számára a borturizmus az egyik leghatékonyabb árupálya. A helybeni értékesítés a
legkisbb ráfordításokkal, az árbevétel maximalizálását eredményezheti. Van olyan borász, aki a teljes
termelését ennek segítségével adja el, és ezzel kiiktatja a lánckereskedelmet. A turizmusban a bor a
vendéglátásban mindig is kitüntetett szereppel bírt. Ez a bor és a kultúra, valamint a bor és a gasztronómia
speciális viszonyából következik. A borturizmus sikerének továbbfejlesztésének gazdasági okai is vannak:
pl. széles árkategóriában találhatunk borokat. Az évjárat, termőhely, fajta, az emberi tényezők, az
alkalmazott szőlészeti és borászati eljárások sokfélesége, sokszínűsége, ezek hangsúlyainak eltérő volta a bor
termelése folyamán eltérő karakterű és értékű borokat eredményez. Így a bor kiválóan alkalmas a különböző
fizetőképességű (illetve fizetési hajlandóságú) vendégek keresletének kielégítésére.

14.1 A BORTURIZMUS TARTALMA, LEHETSÉGES FAJTÁI
Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes típusokat, melyek legfontosabbjai közvetlenül vagy közvetve a
bor kóstolásához kötődnek.
− pincelátogatás, borkóstoló
− borút kialakítása, borkóstoló túra
− borászok szálláskínálata, vendéglátása
− borvendéglők borvidékeken
− bor és egyéb turizmus összekapcsolása (pl. wellness)
− bortrezor, vendégek pincészetekhez kötése
− borfesztivál – helyi
− borfesztivál – több borvidék (bárhol)

4. kép

Budai borfesztivál

− szüret, szüreti fesztivál
− borértékelés, borvásár kereskedőknek
− borral foglalkozó civil és szakmai szervezetek utazásai
− gasztronómia – borest, esetleg kulturális programmal, borbál
− az újbor ünnepe (Beaujolais nouveau, Márton nap)
− konferenciák, borakadémia, oktatás
Ezek közül a legtöbb borturizmus-fajtához társul, vagy társítható a gasztronómia is. Egy gasztronómiai
estnek is elengedhetetlen eleme az ételekhez illő borok jelenléte, de ezeket többnyire a helyi lakosoknak
szervezik, csak ritkán jelentenek turisztikai eseményt. A borturizmus révén azonban a turistáknak is
bemutathatók a borokhoz illő gasztronómiai termékek.

5. kép

Szegedi borfesztivál

Ki kell emelni, hogy egyre több borfesztivál egyben vendéglátósok bemutatkozó-helyéül is szolgál.
Hazánkban erre a legjobb példa a Bikavérünnep Egerben, ahol az egyes borászatokhoz egy-egy étterem
társul, és a borhoz hasonló módon lehet ételkóstolást is választani.
Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy a borturisztikai kínálat gyakran csak másodlagos az elsődleges
vonzerő mellett. Erre jó példa 2010-ben Pécs, ahol az Európa Kulturális Fővárosa cím hatására fellendült a
borturisztikai kínálat, a borkultúra is.

14.2 AZ EGYES BORTURIZMUS-FAJTÁK RÖVID LEÍRÁSA
Pincelátogatás, borkóstoló
A klasszikus borturizmus, amikor a vendégek meglátogatják a pincét, és megkóstolják annak borait.
Jelentősége miatt külön fejezetben tárgyaljuk. Bort természetesen nem csak pincében, illetve nem csak a
termőhelyen lehet kóstolni – bármilyen szervezett borkóstolás a borturizmushoz sorolható, amely olyan
turistáknak szól, akik elsősorban ezért látogatnak az adott helyre
14.2.1 borászok szálláskínálata, vendéglátása
A fejlett turizmushoz elengedhetetlenek a komplex szolgáltatások. Ezek közül a szállásadásnak és a
vendéglátásnak a borturizmuson belül különösen nagy jelentősége van.

6. kép

Vendéglátás borpincében

A borfogyasztás általában esti program, ami után a vendégek nem szívesen utaznak, illetve autóval nem is
tudnak utazni. Így adódik, hogy a borászok, vagy a közelben élő helyiek szállást is biztosítsanak a
turistáknak. A borászok, pincészetek vendéglátói tevékenysége még kézzelfoghatóbb: egyrészt egy hosszabb
kóstoló alatt természetes igény jelentkezik az étkezésre, másrészt célszerű a kóstolás helyén a bor ízét,
zamatát kiemelő gasztronómiai szolgáltatást is biztosítani.
14.2.2 Borvendéglők borvidékeken
A bor és a gasztronómia szinergikus kapcsolata miatt a vendéglátásnak egy speciális szegmensét képezik
a borvendéglők. Amennyiben ezek borvidéken találhatók, akkor a vendégek többségének elsődleges

motivációja a borokkal kapcsolatos, így a borvendéglőt a borturizmus körébe soroljuk. A nagyvárosi
borvendéglőket általában a helyiek, és nem a turisták látogatják, és az ide való betérés motivációja az étkezés
és a borfogyasztás együtt.
14.2.3 Bor és egyéb turizmus összekapcsolása (pl. wellness)
elsősorban a ma kifejezetten divatos wellness turizmussal kapcsolódik össze a borturizmus, kihasználva
azt, hogy a borfogyasztást egészségesnek tartják, illetve a szőlő mint alapanyag a wellness kezelések
segédanyagainak alapanyaga is lehet. Elsősorban a wine spa hotelekről és a szőlő és bor alapú spa
kezelésekről lehet beszélni – ezek közül az elsőt sorolhatjuk a borturizmus körébe.
14.2.4 Bortrezor, vendégek pincészetekhez kötése
A bortrezor egy nyilvános helyen másoknak a bor tárolásán alapuló szolgáltatás. A nyilvánosság úgy
értendő, hogy az adott hely – amely lehet pince vagy vendéglő - több külső vendégnek is nyújt ilyen
szolgáltatást, és gyakran a szolgáltatást igénybe nem vevő vendégek is láthatják a trezort, ezzel az a hely
design-jához, imázsához is hozzájárul.
14.2.5 Borfesztivál – helyi
A termőhelyen tartott borfesztivál, amely általában többé-kevésbé kötődik a helyi hagyományokhoz,
kultúrához.
14.2.6 Borfesztivál – több borvidék (bárhol)
Nem a termőhelyen tartott borfesztivál, amely kevésbé kötődik a helyi hagyományokhoz, kultúrához, és
kifejezetten a borra, vagy a bor segítségével elérhető profitra koncentrál.
14.2.7 Szüret, szüreti fesztivál
A bortermelés technológiai folyamatának legfontosabb, leglátványosabb eseménye, amelyhez helyi
hagyományok is társulnak. Éppen ezért a borral kapcsolatos eseményturizmus egyik legfontosabb fajtája.
14.2.8 borértékelés, borvásár kereskedőknek
A borkereskedelem utazással járó szakmai szakasza, tulajdonképpen a borturizmus hivatás-turizmus
jellegű része. A borértékelések, borversenyek egyben akár a szakembereken, kereskedőkön túli érdeklődést
is generálhat. Erre kiváló példák a nagy borvásárok:-Vinova, Bécs, Ausztria
-London International Wine & Spirits Fair, Anglia,-Vinexpo, Bordeaux,-Global Wineries Wine Village,
Antwerpen, Belgium -Hongkong International Wine & Spirits Fair-Vinitaly Verona

7. kép

Tematikus borkóstoló

14.2.9 Borral foglalkozó civil és szakmai szervezetek utazásai
Tekintettel arra, hogy a bortermelés általában a helyi kultúra része, a borászoknál jóval nagyobb számú
helyi lakos érintett. Ők gyakran civil szervezetekbe tömörülnek, és rendszeresen látogatnak hasonló
szervezeteket, más borvidékeket. Emellett üzleti alapon is szerveznek a borászoknak és az egyéb
érdeklődőknek borkészítéssel kapcsolatos szakmai tanulmányutakat.
14.2.10 Gasztronómia – borest, esetleg kulturális programmal, borbál
Olyan borral kapcsolatos esemény, ahol a bor mellett az ételfogyasztásnak ugyanolyan jelentősége van.
Amennyiben egy esemény szervezésénél a bor a hívószó (pl. egy borbál), akkor ezt is a borturizmus keretébe
sorolhatjuk. Az ilyen eseményekre egyébként más rendezvényeknél nagyobb számban szoktak turisták
érkezni.
14.2.11 Újbor (Beaujolais, Márton nap)
Speciális borturisztikai esemény az újbor ünnepe, illetve az újborhoz kapcsolódó események, melyről a 6.
fejezetben részletesebben is szó lesz.
14.2.12 borakadémia, oktatás ,borismerei oktatás
A borokkal, borkészítéssel kapcsolatos tudás a társasági műveltség része, és egyre több olyan embert is
érdekel, akik nem akarnak a borokkal hivatásszerűen foglalkozni. A részükre szervezett képzések,
tanfolyamok, gyakran borkóstolással egybekötött rendezvények szintén a borturizmus keretébe sorolhatók.
Tág értelembe ide sorolhatók a borturizmushoz kapcsolódó graduális oktatások, szaktanfolyamok is.

14.3 TEMATIKUS BORÚT KIALAKÍTÁSA, BORKÓSTOLÓ TÚRA
A borút egy olyan speciális tematikus út, ahol egy jól körülhatárolt kisebb földrajzi területen pincéket,
kóstolóhelyeket, a borkészítéssel, borkultúrával kapcsolatos látnivalókat és egyéb turisztikai szolgáltatásokat
kínál a látogatóknak rövid utazási idővel. A tevékenység oldaláról közelítve a borút lényegében egy több
pincét érintő borkóstoló túra komplex kínálata. A borospincékentúl tartalmazhatja és általában fel is sorolja a
turizmus többi helyben működő ágai által felkínált lehetőségeit is. Ilyenek pl.: műemlék, lovas,
wellness,természetjárás,gyógyvíz , vallási,konferencia stb. turisztikai kínálatok. A terület egy nap alatt
bejárható, egy borvidéket, vagy annak egy részét fogja át. A borútsikeres működtetése hatással van a helyi
gazdaság fejlődésére, gazdasági-társadalmi helyi közösségek szervezésére és a minőségi bortermelésre is.

A tematikus borutakkal részletesen Tóthné Igó Zsuzsanna foglalkozik az általa írt elektronikus
tananyagban.

14.4 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mi a borturizmus fogalma?
Soroljon fel néhány helyi borfesztivált!
Soroljon fel néhány országos borfesztivált!
Mi jellemzi a tematikus borutakat?
Mi a lényege az „ új bor” fesztiváloknak?
Soroljon fel néhány borkiállítást és vásárt a legjelentősebbet a világból!

