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ELŐSZÓ 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) – mint a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezete –

elkészítette a 2018. évi szüretre vonatkozó borszőlő átlagár előrejelzését. Az elmúlt évitől eltérően ez 

az előrejelzés már nem csak régiós szinten, hanem borvidéki bontásban tartalmazza az adott 

borvidéken meghatározó fajták várható átlagárát (középárát). Az előrejelzés az elmúlt évi 

felvásárlások adataira, a 2018. júniusában elvégzett országos termésbecslés és készletfelmérés 

adataira, valamint a kedvező export-import folyamatokra alapozva készült, az MNB 3% feletti 

inflációs várakozásának figyelembevételével.  

 

A várható szüreti árakra vonatkozó előrejelzés közzététele része annak a piacszervezési 

intézkedéscsomagnak, amelyet a HNT a szüreti feszültségek megelőzése, illetve enyhítése érdekében 

léptet életbe. A piacszervezési intézkedéssel a szőlész-borász szakmai önkormányzat ezekkel az 

intézkedésekkel a szőlőpiac átláthatóságát kívánja növelni.  

 

 

Az átlagár-prognózis a várt, nettó összegben kifejezett – azaz az ÁFA, illetve a kompenzációs 

felár nélkül számított – felvásárlási középárakat tartalmazza. Nem a szőlőfelvásárlásnál 

kötelezően alkalmazandó ár meghatározására szolgál, hanem az adott borszőlőfajtából a szüret 

során felvásárolt teljes mennyiség átlagárának várható összegét jelzi!  

 

 

A kereslet mértékét erősen befolyásoló borkészlet-nagyságra vonatkozóan a HNT országos 

készletfelmérést végzett el. A várható terméshozam felmérése érdekében minden hegyközségre 

kiterjedő termésbecslés készült. A szőlőágazat azonban még más mezőgazdasági ágazatokhoz képest 

is rendkívüli módon kitett az időjárás hatásainak. A terméshozam várható mennyiségét és minőségét 

nagyban befolyásolja a késő nyári és őszi időjárás. Az átlagár-prognózis elkészítésénél a júniusi 

termésbecslés eredményeit vették figyelembe, azonban még a tényleges termés-nagyság is csak egy 

azon számos tényező közül, amelyek a tényleges értékesítési árakat meghatározzák. A borszőlő 

árának tényleges alakulására a borpiaci kereslet is meghatározó befolyással bír, mivel a borászatok 

az előállítandó bor minősége és célpiaca szerint eltérő igényekkel jelennek meg a szőlőpiacon.  

 

Amint 2017-ben, úgy a 2018. évi szüret alkalmával is a HNT a piacszervezési intézkedésének központ 

elemét képezi egy olyan szerződés-minta közzététele is, amely elősegíti a felek közötti hosszú távú, 

szerződéses kapcsolatok kialakítását. Ebben a rendszerben a felvásárlók gyakrabban fizetnek a 

termelőknek az árprognózisban megjelöltnél magasabb átvételi árat, mivel lehetőségük van az 

ültetvények, illetve a szőlőtermelés rendszeres ellenőrzésére. A prémium minőségű, pl. 

hozamkorlátozott vagy dűlőszelektált, egyedi borokhoz szükséges szőlőt egyedi termeltetési 

szerződés alapján szállító termelők ugyancsak jóval az átlagár felletti árat kaphatnak. 

 

Mindezek következtében egy adott borvidék egy adott szőlőfajtájánál is jelentős eltérések voltak 

kimutathatók a tényleges ügyleti árakban, és hasonló jelenség várható a 2018. évi szüret árai 

tekintetében is. Ennek ellenére a szőlőtermelők döntő többsége, valamint számos felvásárló is fontos 
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piaci információként tekint a szőlész-borász szakmai önkormányzat által közzétett átlagár-

prognózisra. (Az előrejelzés szerinti árakat azonban kizárólag azoknál az ügyleteknél kell ténylegesen 

figyelembe venni, ahol nem a HNT által meghatározott szakmaközi szerződés-mintát, vagy a 

nyilvános ajánlattételi eljárást alkalmazzák!) 

 

Az átlagár-prognózisban visszatükröződő várható árnövekedésnél figyelembevételre került a 

termelési költségek jelentős növekedése. Ezek közül kiemelkedik a bérnövekedés hatása: egy hektár 

szőlő élőmunkaerő-igénye legalább 400 munkaórát tesz ki évente, miközben az elmúlt 2 év során a 

minimálbér összességében 23% feletti, a garantált bérminimum 37% feletti mértékben nőtt. A 

bérnövekedéshez kapcsolódóan a foglalkoztatás közterhei az elmúlt 7 év során 66%-kal emelkedtek. 

A szakmaközi szervezet álláspontja szerint a szőlőár-növekedésnek együtt kell járnia a borárak 

növekedésével is: amennyiben a borok átvételi ára nem követi termelési költségek, illetve a szőlőár 

növekedését, abban az esetben megtörhet a szőlő-bor ágazat eddigi fejlődési pályája. A termelési 

láncban a szőlőtermelők és a borászatok egyaránt egymásra utaltak, ezért mind a szőlő-, mind a 

bortermelő abban érdekelt, hogy partnere pénzügyileg is eredményes, jövedelmező és ezáltal 

fenntartható gazdálkodást folytasson. 

 

2018. július 20. 
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Badacsonyi borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Olasz rizling 115 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 128 Ft/kg 

fehér Rizlingszilváni 107 Ft/kg 

fehér Kéknyelű 158 Ft/kg 

kék Kékfrankos 128 Ft/kg 

kék Pinot noir 124 Ft/kg 

fehér Ottonel muskotály 139 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

 

Balatonboglári borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Irsai Olivér 129 Ft/kg 

fehér Chardonnay 114 Ft/kg 

kék Merlot 108 Ft/kg 

fehér Zöld veltelini 114 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 142 Ft/kg 

fehér Királyleányka 109 Ft/kg 

kék Pinot noir 105 Ft/kg 

fehér Ottonel muskotály 116 Ft/kg 

kék Kékfrankos 110 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Balatonfelvidéki borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Olasz rizling 104 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 121 Ft/kg 

fehér Chardonnay 104 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 118 Ft/kg 

fehér Sauvignon 105 Ft/kg 

kék Kékfrankos 105 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

 

Balatonfüred-Csopaki borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Olasz rizling 115 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 127 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 110 Ft/kg 

kék Merlot 113 Ft/kg 

kék Kékfrankos 132 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Bükki borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Leányka 94 Ft/kg 

kék Blauburger 103 Ft/kg 

kék Kékfrankos 106 Ft/kg 

kék Medina 92 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 104 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 106 Ft/kg 

fehér Zengő 80 Ft/kg 

fehér Chardonnay 88 Ft/kg 

kék Kékoportó 81 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

 

Csongrádi borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

kék Kékfrankos 97 Ft/kg 

fehér Rajnai rizling 100 Ft/kg 

kék Zweigelt 86 Ft/kg 

fehér Kövidinka 71 Ft/kg 

fehér Cserszegi fűszeres 86 Ft/kg 

fehér Zalagyöngye 81 Ft/kg 

kék Cabernet franc 107 Ft/kg 

fehér Bianca 57 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Egri borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

kék Kékfrankos 107 Ft/kg 

kék Merlot 111 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 109 Ft/kg 

kék Blauburger 105 Ft/kg 

fehér Hárslevelű 85 Ft/kg 

fehér Rizlingszilváni 79 Ft/kg 

fehér Olasz rizling 96 Ft/kg 

fehér Ottonel muskotály 96 Ft/kg 

kék Zweigelt 105 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

 

Etyek-Budai borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

kék Pinot noir 150 Ft/kg 

fehér Zöld veltelini 100 Ft/kg 

fehér Chardonnay 108 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 101 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 118 Ft/kg 

fehér Királyleányka 89 Ft/kg 

fehér Zenit 83 Ft/kg 

fehér Juhfark 88 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Hajós-Bajai borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Cserszegi fűszeres 82 Ft/kg 

kék Kékfrankos 94 Ft/kg 

fehér Bianca 70 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 74 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 103 Ft/kg 

kék Zweigelt 96 Ft/kg 

fehér Aletta 75 Ft/kg 

fehér Olasz rizling 93 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 88 Ft/kg 

fehér Chardonnay 98 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

Kunsági borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Bianca 68 Ft/kg 

fehér Cserszegi fűszeres 83 Ft/kg 

fehér Aletta 71 Ft/kg 

kék Kékfrankos 95 Ft/kg 

fehér Kunleány 71 Ft/kg 

fehér Zalagyöngye 70 Ft/kg 

fehér Rajnai rizling 86 Ft/kg 

fehér Kövidinka 65 Ft/kg 

fehér Arany sárfehér 72 Ft/kg 

fehér Chasselas 68 Ft/kg 

fehér Generosa 78 Ft/kg 

kék Zweigelt 96 Ft/kg 

fehér Ezerjó 77 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 141 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Mátrai borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Szürkebarát 121 Ft/kg 

kék Kékfrankos 99 Ft/kg 

fehér Rizlingszilváni 82 Ft/kg 

fehér Ottonel muskotály 96 Ft/kg 

fehér Tramini 125 Ft/kg 

fehér Olasz rizling 96 Ft/kg 

fehér Sauvignon 87 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 106 Ft/kg 

fehér Chardonnay 96 Ft/kg 

fehér Zenit 78 Ft/kg 

fehér Zöld veltelini 94 Ft/kg 

kék Zweigelt 91 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 130 Ft/kg 

fehér Leányka 97 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

Móri borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Szürkebarát 127 Ft/kg 

fehér Tramini 95 Ft/kg 

fehér Sauvignon 117 Ft/kg 

fehér Chardonnay 117 Ft/kg 

fehér Ezerjó 100 Ft/kg 

fehér Királyleányka 99 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Nagy-Somlói borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Szürkebarát 134 Ft/kg 

fehér Juhfark 99 Ft/kg 

fehér Olasz rizling 108 Ft/kg 

fehér Furmint 186 Ft/kg 

fehér Pinot blanc 178 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó 
(azaz kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat 

jelzi! 

 

Neszmélyi borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Irsai Olivér 180 Ft/kg 

fehér Chardonnay 135 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 165 Ft/kg 

fehér Tramini 165 Ft/kg 

fehér Sauvignon 136 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó 
(azaz kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat 

jelzi! 

 

Pannonhalmi borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Olasz rizling 105 Ft/kg 

fehér Rajnai rizling 123 Ft/kg 

fehér Tramini 85 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 147 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 



1117 BUDAPEST,  WWW.HNT.HU FACEBOOK: HEGYKOZSEG 

BUDAFOKI ÚT 111. HNT@HNT.HU TEL 06-1/413-75-27 

 

 

 

Pécsi borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Chardonnay 88 Ft/kg 

fehér Zöld veltelini 85 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 93 Ft/kg 

fehér Sauvignon 119 Ft/kg 

kék Zweigelt 84 Ft/kg 

fehér Olasz rizling 91 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

 

 

Szekszárdi borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

kék Kékfrankos 123 Ft/kg 

kék Merlot 120 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 131 Ft/kg 

kék Cabernet franc 130 Ft/kg 

kék Pinot noir 123 Ft/kg 

fehér Olasz rizling 110 Ft/kg 

kék Kadarka 121 Ft/kg 

kék Kékoportó 96 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Soproni borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

kék Kékfrankos 100 Ft/kg 

fehér Zöld veltelini 97 Ft/kg 

kék Zweigelt 95 Ft/kg 

kék Pinot noir 93 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 100 Ft/kg 

kék Merlot 101 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

 

 

 

Tokaji borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Furmint 120 Ft/kg 

fehér Hárslevelű 109 Ft/kg 

fehér Sárga muskotály 130 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Tolnai borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

kék Kékfrankos 90 Ft/kg 

fehér Chardonnay 89 Ft/kg 

kék Zweigelt 87 Ft/kg 

fehér Zöld veltelini 93 Ft/kg 

kék Merlot 95 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 109 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 123 Ft/kg 

fehér Cserszegi fűszeres 95 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 113 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 

 

 

Villányi borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

kék Cabernet sauvignon 202 Ft/kg 

kék Kékoportó 149 Ft/kg 

kék Merlot 192 Ft/kg 

kék Kékfrankos 175 Ft/kg 

kék Cabernet franc 227 Ft/kg 

fehér Olasz rizling 128 Ft/kg 

kék Pinot noir 182 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 
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Zalai borvidék 

Borvidéki várható nettó átlagár (középár) - 2018 

fehér Rajnai rizling 79 Ft/kg 

fehér Tramini 107 Ft/kg 

fehér Zöld veltelini 79 Ft/kg 

fehér Szürkebarát 124 Ft/kg 

kék Cabernet sauvignon 118 Ft/kg 

fehér Irsai Olivér 114 Ft/kg 

Figyelem! Az előrejelzés nem az egyes ügyeletek során 
kötelezően alkalmazandó árak meghatározására szolgál, 
hanem a szüret teljes időszakában felvásárlásra kerülő 

mennyiségek összességére vonatkozó várható nettó (azaz 
kompenzációs felár, illetve ÁFA nélküli) átlagárat jelzi! 

 


