
A magyarországi szőlő-bor ágazat stratégiája 

(összefoglaló) 

 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Földművelésügyi Minisztériummal kötött Együttműködési 

megállapodásnak megfelelően elkészítette a teljes magyar szőlő-bor ágazatot átfogó stratégiát, 

melynek első, nem végleges, egyeztetésre szánt változatát széleskörű szakmai vitára bocsájtja. 

 

A stratégia megalkotását többkörös egyeztetés sorozat előzte meg a termékpálya szereplőivel 

(szaporítóanyag termelőktől a borkereskedőkig). Ennek érdekében az ország 6 pontján, Keszthelyen 

(Balaton borrégió) Egerben (Felső-Magyarországi borrégió), Tokajban (Tokaji borrégió), Pécsett 

(Pannon borrégió), Soltvadkerten (Duna borrégió) és Pannonhalmán (Felső-Pannon borrégió) régiós 

megbeszéléseket tartott a HNT, ahol a borvidéki küldöttek, termelők fogalmazták javaslataikat az 

ágazati stratégia tartalmával kapcsolatban. Ezen túl a HNT konzultált a Földművelésügyi Minisztérium, 

a Magyar Marketing Szövetség, a Junibor, az MSZBSZ, a Hangya Szövetkezetek Együttműködése, a 

Vindependent, az MSZSZT, a NAK és a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége 

képviselőivel is. 

 

 

A CÉL: PIACKÉPES, FENNTARTHATÓ SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉS 

 

Jelen ágazati stratégia fő célja az, hogy a magyarországi szőlő-bor ágazat piacképes legyen, és 

fenntartható módon működjön. A fő cél érdekében az anyag olyan részcélokat és feladatokat fogalmaz 

meg, amelyek végrehajtásával az egész ágazat versenyképessége javítható, jövője biztosabb alapokra 

helyezhető. 

 

1. A közösségi bormarketing operatív programjának és szervezeti rendszerének kialakítása 

 A bormarketing aktivitások koordinációja és az irányítás összpontosítása egy szervezetbe. 

 A magyar bor lehetséges piacainak felkutatása – különös tekintettel az exportpiacokra. 

 Piackutatás, a piaci változások folyamatos követése, a termelők informálása. 

 A közösségi márkaépítés, a magyar közösségi bormarketing fókuszának meghatározása a 

fentieket követően. 

 

2. Piacilag átgondolt eredetvédelmi rendszer (termékleírások, termékpozícionálás) 

 Olyan eredetvédelmi rendszer kialakítása, amely képes borvidékeink, termőhelyeink 

változatosságát megfelelő hangsúllyal kommunikálni.  

 Jelenleg majdnem minden termék „belefér” az összes, adott területen elérhető földrajzi 

árujelző szabályozásába, a sztenderdek túl alacsonyan vannak meghatározva. Ezen változtatni 

kell. 

 Minden termőhelyen meg kell határozni azon szőlőfajtákat és borstílusokat (minőségi 

szinteket), amelyek nemzetközi szinten is versenyképesek (tudatos pozícionálás). 

 A termékleírások olyan irányú módosítása, amely a fenti célok megvalósítását lehetővé teszi, 

ehhez ajánlások (HNT, FM) megfogalmazása a borvidékek számára. 

 Minden régióban olyan menüt kell kínálni a gazdálkodók részére, amelyből minden termékük 

esetében kiválaszthatják az ideális földrajzi árujelzőt (amelynek üzenete, tartalma vagy piaci 

pozícionálása az adott termékhez megfelelő). 

 

3. Vertikális koordináció, integráció és piacépítés 

 A szaporítóanyag felhasználás koordinációja: az oltványiskolák kapacitásainak megtervezett 

kihasználása, hogy a szőlőtelepítést tervező és végző termelők olyan szaporítóanyaghoz 

jussanak hozzá, amire valóban szükségük van. 
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 A szőlőpiac koordinációja: a szőlőtermelőknek és a felvásárlóknak is kiszámítható viszonyokra 

van szükségük. A HNT aktívan szervezze és lássa el információval a szőlőpiacot piacot: adjon ki 

termésbecslést és árprognózist. 

 Az értékesítés koordinációja a borpiacon is. 

 A termeléshez kapcsolódó szolgáltatások, segédanyagok, alapanyagok közösségi 

megszervezése a HNT szervezésében. A hegyközségi rendszer segítse a termelők működését 

azzal, hogy folyamatosan figyeli azok beszerzési igényeit, és együttesen fellépve tárgyal a 

szolgáltatókkal, alvállalkozókkal. 

 A hegyközségi rendszer segítse a termelők együttműködését, szervezze meg a már meglévő 

kapacitások jobb kihasználását. 

 

4. Pénzügyi fenntarthatóság biztosítása 

 A kárenyhítés és a kockázatkezelés speciális, kifejezetten a szőlészetre optimalizált formáinak 

kidolgozása (biztosítások). 

 Ágazatspecifikus hitelkonstrukciók kidolgozása (pl. a szőlőfelvásárlások finanszírozására). 

 Segítségnyújtás, tájékoztatás a termelőknek pénzügyi-vállalkozásvezetési kérdésekben. 

 

5. A termőterületek csökkenésének megállítása  

 Az ültetvényterület nagyságának fenntartása, növelése önmagában is fontos cél, mert bizonyos 

pozitív externáliák, hálózati hatások csak egy kritikus területmennyiség, illetve a termelők 

bizonyos területi koncentrációja felett érvényesülhetnek. 

 Felelős telepítési politika a borpiac ismeretében (ld. közösségi marketing). 

 A szőlőpiac ingadozásainak kisimítása (szerződésminta, árprognózis, termésbecslés – ld. 3. 

pont). 

 A szőlőtermelők jövedelmének biztonságát növelő eszközök használata (termelésbiztosítási 

rendszer kialakítása – kockázatkezelés, ld. 4. pont). 

 A jó termőhelyek fenntartása a szőlőtermesztés számára. A szőlő kultúrtáj alkotó és regionális 

identitásképző elem, ezért az ültetvények védelme túlmutat a termelők érdekein. 

 

6. Hiteles minőség 

 Új program indítása a borászati termékek piaci ellenőrzésére az Országos Borszakértő 

Bizottság (OBB) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közreműködésével. 

 A hegybírói tevékenység fókuszát a terepen való ellenőrzésre kell helyezni. 

 A borok érzékszervi bírálatában résztvevők folyamatos képzése. 

 

7. Öngondoskodás 

 A hegyközséget olyan fórummá kell alakítani, ahol a tagság gondjainak, ötleteinek és 

javaslatainak hangot adhat. Ehhez a hegyközségi rendszer működését, a tagság előremutató 

kezdeményezéseit kifejezetten támogató irányba kell alakítani, fejleszteni. 

 Kizárólag támogatásokra nem építhető egy ágazat: a támogatások ésszerű felhasználásával 

kell a működéshez és a további üzemfejlesztéshez szükséges tőkét megteremteni. 

 Tudásátadás: a HNT feladata a termelők folyamatos informálása, a piacra termelő, hosszútávon 

fenntartható gazdálkodói magatartás ösztönzése. 

 

8. Önszabályozás 

 Az ágazat önszabályozásának szakmaközi szervezetekre épülő rendszere a Közösségi 

Agrárpolitika legutolsó reformját követően még több hangsúlyt kapott. Egy elismert 

szakmaközi szervezet a reprezentativitásának köszönhetően legitim képviselője egy ágazatnak, 

a döntéshozatalhoz szükséges információt is könnyebben beszerezheti tagjaitól, és gyorsan 

képes reagálni amennyiben piaci beavatkozásra van szükség. 
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 Az adatszolgáltatás rendszerének hatékonyabbá, az adminisztráció egyszerűbbé tétele. Az új 

jövedéki törvény végrehajtási szabályainak kialakítása során olyan rendszert kell bevezetni, 

amelyben a termelők kevés időt és energiát igénylő módon adhatják meg a szükséges 

adatokat. 

 Egyablakos rendszert kell kiépíteni, hogy a termelőknek ne kelljen a különböző szervezetek 

részére (adott esetben eltérő módszertannal) ugyanazokat az adatokat szolgáltatni. Ennek 

működtetésekor ki kell használni a kor technológiáját, ezért ösztönözni kell a számítástechnikai 

fejlesztéseket (és az eszközök használatát) a termelők körében. 

 

9. Oktatás és továbbképzés színvonalának, hatékonyságának javítása 

 Az oktatás, valamint a termelés intézményesített koordinációjának a megteremtése (oktatók 

szemléletének közelítése a piac igényeihez, a tananyag felülvizsgálata) 

 A gyakorlatorientált képzés erősítése minden szinten: sok, gyakorlati ismeretekkel is 

felvértezett, de elméleti szinten is jól képzett szakemberre van szükség. 

 A külföldön töltött szakmai gyakorlat ösztönzése. 

 Meg kell szüntetni a szőlészet-borászat oktatásának kettéválasztását, vissza kell térni az 

szőlészet-borászat egységes, egy szakon belüli oktatáshoz felsőfokon is.  

 

10. A kutatási témákban a termelés és a piac igényeinek megjelenése 

 A kutatásoknak közelebb kell kerülnie a termelőkhöz és választ kell adnia a mindennapi 

szőlőtermesztés gondjaira is. A szakmaközi szervezetet be kell vonni a kutatási programok 

kialakításába. Ezért meg kell teremteni a kutatás, valamint a termelés intézményesített 

koordinációját. 

 Közös kutatásokban való részvétel által bekerülni a nemzetközi kutatási vérkeringésbe. 

 Az éghajlatváltozás hatásainak kezelése legyen hangsúlyosabb a kutatási programokban. 

 Az ökológiai termelés és a környezetvédelem kapjon nagyobb hangsúlyt a kutatási 

programokban. 

 Az innovatív kutatási eredmények átültetése a gyakorlatba a szakmaközi szervezet 

közvetítésével (tudásátadás). 

 

11. Élő kapcsolatok kialakítása a társszakmai szervezetekkel és a kormányzati szervekkel 

(hazai és nemzetközi) 

 Folyamatos egyeztetések a Szakmaközi Bizottságba meghívott érdekképviseleti szervezetekkel 

az egységes ágazati álláspont kialakítása érdekében. 

 Kapcsolattartás a nemzetközi társszervezetekkel. 

 A szakmaközi szervezet és a kormányzati szervek aktív szakmai együttműködése. 

 

12. Regionális gondolkodás erősítése az intézményrendszeren keresztül 

 A hegyközségi rendszernek közösen megszervezett szolgáltatásokat kell nyújtania a termelők 

számára. 

 Ennek ellátásához a kritikus méretet meghaladó méretű szakigazgatási és szakmai 

önkormányzati egységeket kell kialakítani. A jó gyakorlatok azt mutatják, hogy bizonyos méret 

felett tud csak jól működni egy borvidék. 

 A borvidékek ösztönzése a társulásra, egyesülésre. 

 

13. Az általános magyarországi borkultúra színvonalának emelése 

 A kulturált borfogyasztás propagálása nemzetközi összefogással (csatlakozás a Wine in 

Moderation programhoz). 

 Közösen felvilágosító programok (HNT és oktatási intézmények) a kulturált bor- és 

alkoholfogyasztásról, valamint a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről, már a középiskolában. 


