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I. Kutatási elızmények és a téma indoklása  

 

Magyarországon a rendszerváltás során teljesen átalakult a szılı- és bortermelés struktúrája: Az 

Európai Unióhoz történı csatlakozás és a bortermelés minıségi differenciálása egyre inkább 

rávilágítanak a szılı-borágazatban alkalmazott irányítási struktúrák hatékonyságának, és ezen 

keresztül az ágazat versenyképessége elemzésének jelentıségére. 

A kutatás során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

− Hogyan alakultak át az irányítási struktúrák a minıségi alapanyag-termelés tekintetében a 

magyar szılı- és borágazatban? 

− Mennyire töltik be szerepüket a vertikális koordinációk a szılı- és bortermelésben? 

− Mennyire hatékonyak a jelenleg alkalmazott megoldások (irányítási struktúrák)? 

 

Tekintettel arra, hogy a minıségi bortermelés alapja a minıségi szılıtermesztés, ezért a doktori 

értekezés a szılıtermelık és a szılıfelvásárló/feldolgozó borászatok közti vertikális kapcsolat 

elemzésére terjed ki. A minıségi alapanyag beszerzésének biztosítására az Új Intézményi 

Közgazdaságtan irányítási struktúrák (Williamson, 1985) adja az elemzés kereteit, amelynek 

központi elemét a tranzakciós költségek elmélete jelenti. Az említett gazdasági elmélet segítségével 

vizsgáljuk meg a legnagyobb magyar borászatok által alkalmazott alapanyag-ellátási stratégiákat és 

elemezzük az általuk kötött szılıfelvásárlásra irányuló szerzıdéseket: hogyan ösztönzik a minıségi 

alapanyag-termelést, hogyan kontrolálják az alapanyag minıségét, melyek azok a motiváló 

tényezık, amellyel képesek hosszú távú kapcsolatot kialakítani a szılıtermelıkkel? Ehhez számos 

hazai borágazat szereplıivel irányított, nyílt kérdések alapján folytatott interjúkat, és 

esettanulmányokat használjuk fel. 

 

Az említett kérdések megválaszolásához elemeztük a magyar borok piaci környezetét és 

pozícionálását a világ, Európa és Magyarország borpiacán, a kereslet és a kínálati oldal bemutatásán 

keresztül. Részletesen megvizsgáltuk a bortermelés jogszabályi környezetét, különös tekintettel az 

EU jogszabályokra és a minıségi bortermelést, valamint az eredetvédelmet meghatározó 

szabályokat. Az irányítási struktúrák bemutatásához ugyancsak vizsgálat tárgyává tettük a 

borágazatban jellemzı vertikális koordinációkat. A borágazatban jellemzı szılıfelvásárlási 

szerzıdéseket nemzetközi és hazai példákon keresztül mutatjuk be. Érdemes összehasonlítani a 

vertikális koordináció hazai megoldásait és hatékonyságát más Európai Uniós tagországban – így 
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Franciaországban – található példákkal, hiszen ez számos, a magyar szılı- és borágazat számára 

hasznos következtetéssel és a jövıben a versenyképesség növeléséhez alkalmazható megoldással 

szolgálhat. 

 

A témaválasztásban fontos szerepe volt annak, hogy Francia Kormány Ösztöndíj segítségével három 

évet tölthettem Franciaországban az INRA kutatóintézet Montpellier-i központjában, ahol 

megismerkedtem az új intézményi közgazdaságtan elméletével és a hozzákapcsolódó empirikus 

kutatási módszerekkel. A doktor iskolai képzés és kutatói gyakorlat keretében lehetıségem nyílt 

arra, hogy megismerhessem a hatékonyan mőködı hosszú távú vertikális koordinációkat és a 

hozzákapcsolódó szılıfelvásárlási szerzıdéseket a Vins de Sables borvidéken. A kutatói projektek 

keretében, amelyekben személyesen közremőködtem valamint az egyetemi oktatói tevékenységem 

során, részletesen megismerhettem a borpiaci tendenciákat és a szereplık stratégiáját, a borászati 

szakmaközi szervezetek mőködését, a különbözı disztribúciós csatornák jellemzıit, a bor-

eredetvédelmi rendszer elméleti hátterét és gyakorlatát, valamint a közös borpiaci szabályozás 

gazdasági hatásait. 

 

A téma kidolgozásában meghatározó szerepe volt annak is, hogy négy éve dolgozom a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál, ami lehetıvé tette számomra, hogy az értekezésben tárgyalt 

kérdéseket mélyrehatóan tanulmányozhassam, és a szükséges adatokat beszerezhessem. A 

borpiacok, a borpiaci szereplık, a szılıtermelık és a felvásárlók közti kapcsolatok, valamint a 

bortermeléshez kapcsolódó szabályozáspolitika ismerete pedig lehetıséget teremtett arra, hogy az 

irányítási struktúrákat ne csak elméleti, hanem gyakorlati és szakmai szempontból is elemezzem. 

 

A doktori értekezés tárgyául választott vertikális koordinációk elemzése azért válik indokolttá, mivel 

a rendszerváltás és privatizáció következtében a szılıtermesztés és a szılıfeldolgozás folyamata 

igencsak elvált egymástól, és a korában viszonylag kevés piaci szereplıbıl álló ágazatban több ezer 

borkészítéssel foglalkozó vállalkozás jelent meg, ami maga után vonta a vertikális kapcsolatok 

újraszervezıdését is. A kérdés másrészt azért fontos, mert a megváltozott minıségi és fogyasztói 

igények egyre magasabb követelményeket támasztanak a bortermelıkkel szemben, aminek egyenes 

arányú következménye a piaci igényeknek megfelelı minıségő és mennyiségő alapanyag (szılı) 

elıállítás. Harmadrészt a nemzetközi piac telítıdése, a kiélezett versenyhelyzet, a boreladásnál 

jelentkezı egyre szőkülı árrés, mindinkább rávilágítja a figyelmet az irányítási struktúrák 

hatékonyságára. Végül pedig a téma fontosságára az is ráirányítja a figyelmet, hogy az EU-

csatlakozás következtében igénybe vehetı támogatások hatékony felhasználása eredményesen 
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mőködı irányítási struktúrákat, hatékony vertikális koordinációt kíván meg szılıtermelı és 

feldolgozó (felvásárló) borászat között, ami a két oldal közti hozzáadott érték megosztásában 

nyilvánul meg. 

 

A minıségi szılı- és bortermelésben a vertikális koordináció jelentıségére az a probléma irányítja 

rá a figyelmet, hogy a piaci szereplık milyen beruházásokat hajtanak végre a minıségi termelés 

érdekében. Ugyanis a szılıtermelı nem lehet biztos abban, hogy a minıségi alapanyag termelés 

érdekében tett erıfeszítései (fajtaváltás, hatékony növényvédelem, terméskorlátozás, védett eredető 

bor készítésére alkalmas szılı elıállítása stb.) megtérülnek-e, ha a piacon adja el termékét, hajlandó-

e a felvásárló a piacon többet fizetni ezért a termékért. A másik oldalon pedig a 

felvásárló/bortermelı/borkereskedı hezitálhat a minıségjavító befektetések megvalósításán, 

(feldolgozás és borkészítési technológiákat fejlesztésén, kereskedelmi és marketing beruházásokon), 

hiszen nem lehet biztos abban, hogy elegendı mennyiségő és megfelelı minıségő szılıt talál a 

piacon. Ezért abban az esetben, ha az alapanyagra vonatkozó tranzakció a piac, mint irányítási 

struktúra keretében zajlik le, a minıségjavítás érdekében végrehajtott beruházások mind a 

szılıtermelı, mind a felvásárló borászat oldalán alul finanszírozottak, és alacsony hatékonyságúak 

lesznek, ami a minıség rovására megy. Éppen ezért olyan bortermelı országokban – így 

Magyarországon is –, ahol a minıségjavítás egyre nagyobb hangsúlyt kap, a figyelem egyre inkább 

arra irányul, hogy a piacon kívül milyen más, a piacnál hatékonyabb irányítási struktúrák és milyen 

vertikális kapcsolatok tudják megoldani a minıségjavítás és a minıségi alapanyag termelés 

problémáját. 

 

Az említett alapanyag beszerzési problémák megoldására a Williamson (1985) által kidolgozott, az 

új intézményi közgazdaságtanhoz tartozó tranzakciós költségek elmélete ad magyarázatot, amit a 

kiválasztott téma elemzéséhez mobilizáltunk. Felhasználtuk továbbá azokat az elméleti munkákat, 

amelyek a Williamson-féle modellt továbbfejlesztették, így támaszkodunk Ménard (2000) 

szervezetelméletére, North (1991) elméletére, ami szerint a jogszabályi környezet befolyásolja az 

irányítási struktúrákat és Brousseau (1993) szerzıdéskötések gazdaságelméletére. A minıségi 

bortermelés alapanyag beszerzésének kérdéskörével több külföldi tanulmány foglalkozik 

(Chambolle, Saulpic, 1999, Gaucher et al. 2000, Giraud-Héraud, Sauler, 2003, Goodhoe et al, 2000, 

Saulpic, Tanguy, 2002). 

 

Magyarországon csak néhány mezıgazdasági ágazat versenyképességének és a rendszerváltás utáni 

átalakulásának elemzéséhez, így a zöldség-gyümölcs ágazat (Fertı, 1996; Juhász, 1999; Szabó G., 
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2001; Szabó, Fertı, 2001; Fertı et al. 2004) a tejgazdaság átalakulása (Szabó, 1999) és a tejtermelık 

szerzıdéses kapcsolatai (Szabó, Bárdos, 2005, 2007), húsmarha szektor vertikaális kapcsolatainak 

(Bárdos, 2004), a baromfihús-termelés modernizációjának (Sipos A. 1996 cit. in Fertı, 1996) 

elemzéséhez alkalmazták az új intézményi közgazdaságtan elméleteit az agrárgazdaság kérdéseivel 

foglalkozó kutatóintézetek (elsısorban az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és az AKII). 

Ugyanakkor a szılı- és borágazatról szóló tanulmányok (Radóczné, Györe, 2006) a bortermlés 

alapanyagbeszérzését ezzel a módszerrel még nem vizsgálták. 

 

II. Anyag és módszer 

 
Vizsgálatunkban arra keressük a választ, hogy a magyar szılı- és borágazatban kialakult vertikális 

koordinációk milyen hatékonysággal mőködnek. Megvizsgáljuk, melyek a jellemzıi és milyen 

tényezık befolyásolják a szılıtermesztık és a felvásárlók között kialakuló vertikális kapcsolatokat 

és a termékértékesítési szerzıdéseket, valamint hogyan ösztönzik a felvásárlók a minıségi alapanyag 

termelést, illetve az alkalmazott irányítási struktúráknak milyen a hatékonysága a borászati 

vállalkozások jövedelmezısége tekintetében. 

 

A szılıtermelés és a borászat közti koordináció elemzése az irodalmi áttekintésben felvázolt 

gazdasági elméletek mobilizálásával az alábbi séma alapján végezhetı el, ami az irányítási 

struktúrák, koordinációs formák kialakulását és változását befolyásoló tényezıket foglalja össze, 

amelyek egyben a vizsgálatunk tárgyát is képezik. 

 

 

(Williamson, 1985, Barzel, 1982, North, 1990, Brousseau, 1993, Ménard, 1997, Chambolle-Saulpic, 
1999, Gaucher et al. 2000, Laport, 2000 felhasználásával) 

Irányítási 
struktúrák (piac, 
szervezet, hibrid): 

− Szerzıdések 

Termelési tényezık 
specifikussága (specifikus 
beruházások) 

Bizonytalanság 

Tranzakció gyakorisága 

Minıség 

Minıségi jellemzık 
mérése, mérési hiba 

Standardok 

Jogszabályi környezet Tulajdonjog 

Piaci környezet 
Piaci pozícionálás 

(stratégiai cél)  
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Az alábbi táblázat pedig a kutatás során elvégzett vizsgálatok anyaga és módszereit foglalja össze 

Elemzett 
témakörök 

Vizsgált 
résztémák Vizsgálat típusa Minta nagysága 

Felhasznált 
adatok 

Adat és 
információ- 

elemzési 
módszerek 

A világ és az EU 
borpiacának 
elemzése 

Szekunder 
kutatás, meglévı 
statisztikai 
adatok, 
adatsorok 
felhasználása, 
elemzése 

A világ és az EU 
legjelentısebb 
bortermelı 
borexportáló, 
borimportáló és 
borfogyasztó 
országai 

OIV, FAO, DG 
Agri, ONIVINS, 
Ernst&Young 
Hazai piac:  

Leíró statisztika, 
összehasonlító 
elemzés 

A hazai borpiac 
elemzése 

Szekunder 
kutatás, meglévı 
statisztikai 
adatok, 
adatsorok 
felhasználása, 
elemzése 

A magyar 
borpiac 
szereplıinek 
90%-át lefedı 
adatbázis 

HNT, KSH, 
VPOP, Kopint-
Datorg 

Leíró statisztika, 
összehasonlító 
elemzés 

A magyar borok 
piaci környezetének 
elemzése és a 
magyar borok 
pozícionálása 

A magyar borok 
pozícionálása a 
belföldi piacon 

Szekunder 
kutatás (a 
közvetlen 
megfigyelést a 
HNT végeztette) 

15 hiper- és 
szupermarket 
lánc 35 üzlete 

HNT Leíró statisztika, 
összehasonlító 
elemzés 

Az EU és a hazai 
jogszabályok és 
azok változása, 
hatása a magyar 
borászatra 

 Eur-Lex jogtár 
Complex Jogtár 

Tartalomelemzés, 
összehasonlító 
elemzés 

A bortermelés 
jogszabályi 
környezetének 
elemzése 

A minıségi 
borokra vonatkozó 
szabályozás 
elemzése 

 

112 közösségi 
44 hazai 
jogszabály Legifrance 

Complex Jogtár 
Tartalomelemzés, 
összehasonlító 
elemzés 

Az irányítási 
struktúrák a magyar 
szılı- és 
borágazatban 

A vertikális 
koordinációk 
elemzése 

Esettanulmány, 
strukturált 
mélyinterjú a 
borászatokkal (a 
menedzsment 
tagjával vagy a 
tulajdonossal) és 
az ágazat 
képviselıivel 

12 mélyinterjú 
borászatokkal 
 
5 mélyinterjú a 
szakmai 
szervezetek 
képviselıivel 

 Tartalomelemzés, 
összehasonlító 
elemzés, szintézis 
készítése 

Nemzetközi példák Esettanulmányok 2 francia példa 
(Champagne és 
Vins de Pays des 
Sables du Golfe 
du Lion) 

CIVL 
Sabledoc 
Pinceszövetkezet 
ONIVINS 

Tartalomelemzés 
(Brousseau-féle 
modell), 
összehasonlító 
elemzés, szintézis 
készítése 

A szılıfelvásárlási 
(termékértékesítési) 
szerzıdések 
elemzése a 
borágazatban 

Hazai példák Esettanulmányok
, közvetlen 
megfigyelés 

8 szerzıdés 
minta 

 Tartalomelemzés 
(Brousseau-féle 
modell), 
összehasonlító 
elemzés, szintézis 
készítése 

Az irányítási 
struktúrák 
eredményessége 

A hazai borászatok 
gazdasági 
eredményeinek 
értékelése 

Szekunder 
adatok elemzése 

40 db hazai 
borászat 

AMADEUS 
adatbázis 

Leíró statisztika, 
gazdasági mutatók 
elemzése 
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III. Kutatási eredmények 

 

1. A magyar borok piaci környezetének és a versenytársak elemzése során megállapítottuk, hogy a 

rendszerváltás óta eltelt idıszakban tapasztalható óriási minıségi fejlıdés és termék differenciálódás 

ellenére a magyar borok döntı hányada – 75%-a – a „basic wine” kategóriában kerül eladásra a 

legfontosabb export piacainkon. A magyar borok 20%-a a „popular prémium” és csak 5%-a kerül 

ennél magasabb, tehát a szuper prémium, az ultraprémium és az ikon kategóriában eladásra. 

Függetlenül attól, hogy export termékeink fele a jogszabályok értelmében minıségi bor, ezt a 

nemzetközi piac nem ismeri el, ezeknek a termékeknek a jó részét nem tudjuk a basic wine 

kategóriánál magasabb értékő kategóriában pozícionálni. Így az említett kategóriában a magyar 

borok kiváló minıség ár arányt érnek el, de ez egyben azt is jelenti, hogy a minıségbıl fakadó 

hozzáadott érték nem érvényesíthetı, mivel a piacon a minıségükhöz képest ezek a borok 

alulpozícionáltak. 

 

2. A nemzetközi piaci tendenciák elemzése rámutat arra, hogy az Újvilág és az Óvilág piaci 

részesedésért vívott harcban, ahol az Újvilág piaci részesedése folyamatosan nı az Óvilág nagy 

bortermelıinek piaci részesedése rovására, a legnagyobb vesztesek a közép-kelet európai országok, 

köztük Magyarország, amelyek piaci részesedése a hagyományos piacokon (Nagy-Brittania, 

Németország, Oroszország) 1% alá csökkent. Ráadásul az EU-csatlakozással kibıvült piaci 

lehetıségeket és az asztali borokra igénybe vehetı export visszatérítési támogatás nyújtotta 

lehetıségeket sem tudtuk hatékonyan kihasználni. A csatlakozás után szignifikánsan csökkent a 

borkivitelünk. 

 

3. A borok piaci pozícionálásának vizsgálata rámutat arra, hogy az Újvilág és az EU nagy 

bortermelıi egyre inkább kivonulnak a basic és popular premium kategóriából a dinamikusan fejlıdı 

és nagy értéket hordozó piacokon (Nagy-Britannia, USA), így ebben a kategóriában találnak helyet a 

közép-kelet európai országok minıségi boraik jelentıs részének. 

 

4. A nemzetközi összehasonlításból kiderül, hogy Magyarország drágán termel bort. Az asztali 

borok ára lényegesen magasabb (70%-kal), mint az olasz vagy a spanyol asztali borok átlagára és 

erıteljesen közelít a francia asztali borok árához. Ugyanakkor a jövedelmezıség tekintetében a 

magyar bortermelés messze elmarad a franciától. Így a korábban versenyelınyként számon tartott 
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(vagy inkább hitt) alacsony termelési költségek és olcsó asztali borok, mint versenyképességi 

tényezık mára eltőntek. 

 

5. A hazai piacon a hiper- és szupermarketek borkínálatának elemzése alapján a következıket 

állapíthatjuk meg: 

• a hazai termeléső borok és pezsgık dominanciája a kínálatban (91%), ugyanakkor a külföldi 

termékek a általában a hazai piachoz képest (ahol 3%-ot tesznek ki a külföldi borok és 

pezsgık) nagyobb arányban vannak jelen (9%); 

• a növekvı vörösbor kereslet miatt a kínáltban a vörös és roséborok aránya (52%) meghaladja 

a fehérborok arányát (48%), ami teljes átrendezıdést jelent a korábbi polcképhez képest; 

• a kínálat erıteljesen a száraz borok felé tolódik; 

• a minıségi borok (86%) és az eredetmegjelölés (90%) erıteljesen dominálnak a kínálatban; 

• a magas minıség kialakításában, a termékdifferenciálódásban élen járó borvidékek (a védett 

eredető szabályozás úttörıi) rendelkeznek a legszélesebb kínálattal: Villány, Tokaj, Eger, így 

a borvidék méretét tekintve viszonylag kis borvidékünk (3%) áll az élen a borkínálat 

referenciáit tekintve. 

• A borkínálat jelentıs részét (62%) 800 Ft/liter átlagár felett pozícionálják, ugyanakkor a 

boreladást tekintve ez a piaci szegmens csak 10%-ot tesz ki. Egyidejőleg az alacsony, 300 

Ft/liter átlagárú termékek a kínálatban csak kevés referenciával rendelkeznek (5%) viszont a 

boreladásból 32%-kal részesednek. A közép árkategóriás termékek (300-800 Ft/liter) 33%-

kal részesednek a kínálatból, ugyanakkor domináns szerepet töltenek be az eladott 

mennyiségben 58%-os piaci részesedésükkel. 

• A borok árpozícionálása nem tükrözi egyértelmően a borok minıségét, a termékminıség és 

árhierarchia nem alakult még ki egyértelmően, a fogyasztók döntését megnehezíti: az ár 

alapján nem azonosítható a termék minısége. Hasonló minıségi kategórián belül is 

szignifikáns eltérés mutatkozik (5 puttonyos tokaji aszú ugyanabban az üzletben 1000-7500 

Ft/palack áron is megtalálható). 

 

6. A bortermelés jogszabályi környezetének változására irányuló vizsgálataink az alábbiakra 

mutattak rá: 

• A közös borpiaci szabályozás keretében nyújtott támogatások közül a szılıültetvények 

szerkezetátalakítási támogatása (évi 10 millió €, kb. 2,5 milliárd Ft) az EU-csatlakozás utáni 

két évben nem járult hozzá hatékonyan a szılıültetvények minıségi javulásához és a 

minıségi ültetvények újratelepítésekhez, holott a minıségi bortermelés alapja a megfelelı 
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minıségő ültetvény. Mára a minıségi bortermelés szők keresztmetszete a szılıtermı-felület 

lett. Az EU-csatlakozás után drasztikusan csökkent az új telepítések nagysága, ugyanakkor a 

végleges kivágás támogatásának megnyitásával tovább csökken Magyarország szılıtermı 

felülete. 

• Az EU-csatlakozás miatt a minıségi borok szabályozása új alapokra helyezıdött, ahol 

elsıdleges lett a termıhely sajátosságaiból adódó minıség elismerése (meghatározott 

termıhelyrıl származó minıségi borok, védett eredető borok fogalmának és egyedi 

szabályozásának bevezetésével), a korábbi, inkább az analitikai paraméterek alapján 

megállapított minıség helyett. 

• Egyre nagyobb az igény a borok megkülönböztetésére és védett eredetővé tételére, 

ugyanakkor a védett eredető borok szabályozásának egységes modellje nem alakult ki. Nem 

jellemzı más EU-tagországban, hogy borvidékenként eltérı védett eredető modellt 

alkalmaznának. 

• A piac sok esetben nem ismeri el a védett eredető borokat. Védett eredető borok asztali bor 

áron történı pozícionálása ellentmond azoknak az alapelveknek, amelyek a védett eredető 

borok kategóriáját jellemzik: erıteljes terméskorlátozás, magas minıség, mesterséges 

hiánykeltés, magas hozzáadott érték, magasabb termelési költségek, a magasabb ár 

kompenzálja a terméskorlátozásból fakadó alacsonyabb termésmennyiséget. 

 

7. A szılı borágazat vertikális koordinációjának vizsgálata alapján, Magyarországon három 

csoportot különböztetünk meg: szılıültetvény tulajdonosok és márkaépítık, koordinátorok és 

szövetkezetek, kis és középvállalkozások vagy „függetlenek”. A kialakuló vertikális kapcsolatokat 

alapvetıen a szılıültetvények és a borászati üzemek tulajdonviszonyai, valamint a borászati 

termékek piaci pozícionálása határozzák meg. Minél magasabb minıségő terméket, specialitást állít 

elı egy borászat, vagy erıteljes márkaépítést folytat, annál inkább a szılıtermesztés teljes 

integrációjára vagy a kvázi-integrációra törekszik. A borászatok piaci stratégiája egyértelmően 

meghatározza alapanyag-beszerzési politikájukat. 

 

8. A magyar és a francia borágazatban található vertikális koordinációk és szerzıdések 

összehasonlítása alapján a következıket állapíthatjuk meg: 

• A tranzakciós költségek elmélete értelmében Franciaországban valódi közép vagy hosszú 

távú szerzıdések által keretbe foglalt együttmőködésekkel találkozunk, addig 

Magyarországon néhány eset kivételével leggyakrabban csak együttmőködési 

szándéknyilatkozatokról van szó. 
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• Magyarországon a vertikális együttmőködéseknek több olyan eleme is hiányzik, amely a 

hibrid irányítási struktúrákra jellemzı: 

� hiányzik a minıségi alapanyag termelés fejlesztéséhez az ösztönzı rendszer, 

� a fı motivációs tényezıt a szılıtermelık számára, az együttmőködésen keresztül 

biztosnak vélt felvevı piac jelenti, 

� az esetek többségében hiányzik a szerzıdésbıl az ármeghatározás, ami lehetıvé tenné 

azt, hogy az együttmőködésbıl fakadó kvázi-jövedelmet egymás közt megossza a 

szılıtermelı és a felvásárló, 

� az ármeghatározás alapvetıen a spot piaci árakat jelenti, ennek következtében az 

irányítási struktúra a piachoz áll közelebb, 

� gyakorlatilag hiányzik a szerzıdésbıl a vállalt kötelezettségek betartására irányuló 

garanciarendszer, 

� hiányzik a szerzıdés feltételeinek újratárgyalása, különösen az ármeghatározás 

tekintetében. 

• A magyar borágazatban található vertikális együttmőködések – ellentétben a francia 

gyakorlattal – nem nyerı-nyerı típusúak, így nem alakul ki optimális helyzet minıségi 

alapanyag termelésbe történı beruházások esetében sem, ami hosszútávon a bortermelés 

minıségére is negatívan hat. 

• Magyarországon az együttmőködések és a szerzıdések nem küszöbölik ki az áringadozás 

kockázatát és a rendelkezésre álló alapanyag mennyiségének fluktuációjából adódó 

kockázatot, így a felek opportunista magatartásának kockázatát sem, ami az alapvetı célja a 

hibrid irányítási struktúrának. 

 

9. A magyar nagy borászatok gazdasági eredményeinek vizsgálata rámutat arra, hogy a 40 

legnagyobb borászat adja a magyar bortermelés értékének 70%-át és a magyar borexport értékének 

77%-át. Gazdasági eredményeiket összehasonlítva a francia pinceszövetkezetekével és a francia 

borfelvásárló/kereskedı cégekével megállapítható, hogy a magyar borászatok teljesítménye a francia 

pinceszövetkezetekéhez áll közel, ugyanakkor messze elmarad a felvásárló/kereskedıkétıl. 

 

10. Tekintettel a magyar borászatok gazdasági mutatóira (eladósodottság, csökkenı bevételek, 

magas beruházási igény, magas forgótıke igény az értékteremtéshez, csökkenı rentabilitás stb.), 

valamint a disztribúciós csatornák által támasztott követelményekre (különösen a hiper- és 

szupermarketekben, ahol a nagy borászatok a legjelentısebb beszállítók) és a csökkenı árrésre, a 
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borászatok olyan szılıfelvásárlási politikát alkalmaznak, amivel csökkenteni tudják költségeiket, 

ami pedig a spot piaci irányítási struktúrához áll közel. 

 

IV. Új tudományos eredmények 

 

1. Elıször került sor magyar szılı és borágazat vertikális kapcsolatainak vizsgálatára az új 

intézményi közgazdaságtan módszereivel. 

2. A termelési tényezık tulajdonviszonya (szılıültetvény és borászati kapacitás) alapvetıen 

meghatározza az alkalmazott irányítási struktúrát. A rendszerváltás után kialakult elaprózódott birtok 

szerkezet, valamint a szılıtermesztés és feldolgozás különválása miatt a piaci és a hibrid irányítási 

struktúrák igen nagy jelentıséggel bírnak. Ugyanakkor a szılıtermesztés jövedelmezıségének 

csökkenése miatt a tevékenységgel felhagyók szılıterületeit azok a borászatok vásárolják fel, 

amelyek a teljes vertikális integrációra törekednek. 

3. A beruházások specifikus jellege szintén befolyásolja a magyar borágazatban kialakuló irányítási 

struktúrákat. Minél intenzívebb a beruházás, a feldolgozás, a borkészítés és a kereskedelem oldalán, 

annál inkább ellenırizni szeretné a borászat az alapanyag termelést, annál szorosabb 

együttmőködésre törekszik a szılıtermelıkkel (kvázi-integráció) vagy teljesen integrálja a 

szılıtermesztést (megvásárolja, vagy hosszútávra bérli a szılıültetvényt). 

4. A termeléshez szükséges tényezık specifikussága különösen a szılıterület fekvését tekintve 

jelentıs befolyásoló tényezı. Egy-egy értékes földrajzi jelzıt jelentı borvidéken (pl. Tokaj, Eger, 

Villány), vagy jelentıs piaci értéket képviselı márka esetében a teljes integráció vagy a szoros 

együttmőködést jelentı hibrid irányítási struktúrák jellemzıek az alapanyag-termelést illetıen. 

5. Magyarországon a szabályozási kategóriák értelmében nagyrészt minıségi bort állítunk elı, 

ugyanakkor ezt az arányt nem tükrözi vissza a termékek piaci pozícionáltsága. Mind a hazai piacon, 

mind a nemzetközi piacon az eladott mennyiség tekintetében a termékeket többségében az 

alacsonyabb árú basic wine és popular prémium kategóriában adják el. 

6. A termékek piaci pozícionálása egyértelmően meghatározza az alkalmazott irányítási struktúrát. 

Nem a szabályozási értelemben vett minıségi bor elıállítása, mint stratégiai cél, hanem a piacon 

ténylegesen elismert árkategória alapján megállapítható minıség, illetve a célként kitőzött piaci 

szegmensben történı pozícionálás határozza meg az alapanyag-elıállítás irányítási struktúráját. A 

borászat minél magasabb áron pozícionálja termékét, ahhoz annál inkább az alapanyag-termesztés 

teljes integrációját, vagy a lehetı legszorosabb együttmőködést (kvázi-integrációt) alkalmazza. 

Abból, hogy egy termék rendelkezik pl. védett eredető szabályozással nem következik egyértelmően 

az, hogy integrációt vagy hibrid irányítási struktúrát alkalmaznak a piaci szereplık, ha a terméket 
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egyébként asztali bor áron pozícionálja a felvásárló/kereskedı borászat. Ebben az esetben a piac, 

mint irányítási struktúra kerül elıtérbe. 

7. Mivel a magyar borok nagy részét az alacsonyabb árkategóriában adják el (függetlenül attól, 

hogy ezek jó része a szabályozás értelmében minıségi termék), így magyarázatot kapunk arra, hogy 

miért alkalmazzák a borászatok az együttmőködési szerzıdések ellenére a piacot, mint irányítási 

struktúrát. 

8. A francia és a magyar borászatban vizsgált szerzıdések összehasonlítása alapján 

megállapítottuk, hogy Magyarországon a közép vagy hosszú távú együttmőködések érdekében 

szerzıdéseket alkalmazó borászatok jelentıs részénél a tranzakciós költségek elmélete értelmében a 

szerzıdések nem valódi szerzıdések, inkább együttmőködési szándéknyilatkozatok. A magyar 

szerzıdések esetében általában hiányoznak azok az elemek, amelyek a hibrid irányítási struktúra 

jellemzıi: így a minıségi alapanyag-termelés ösztönzése, a kötelezettségvállalás garanciarendszere, 

az ármeghatározás, az együttmőködés során keletkezı kvázi jövedelem megosztása, az újratárgyalás 

és az adaptáció lehetısége a megváltozott piaci igényekhez. 

9. A Magyarországon alkalmazott szerzıdések nagy része nem küszöböli ki az információ 

aszimmetriából és a felek opportunista magatartásából eredı kockázatot. Hatékonyságát tekintve 

pedig nem nyerı-nyerı típusú szerzıdésekrıl van szó. Hosszú távon mindkét fél veszíthet, a 

borászat azért, mert az együttmőködés ellenére és a minıségi borkészítésre és az eladásra fordított 

beruházások ellenére amennyiben magasabb árat kínáló felvásárló jelenik meg, a szılıtermelı annak 

adja el a szılıt, tehát nem biztosított az alapanya-ellátás. A szılıtermesztı pedig, ha nem honorálják 

a minıségi alapanyag-termelésre irányuló erıfeszítéseit, nem végzi el a megfelelı beruházást vagy 

terméskorlátozást a megfelelı minıségő szılı termeléséhez. 

10. A magyar nagy borászatok gazdasági helyzetének elemzése alapján kimutattuk, hogy a 

borászatok nyeresége csökken, ingadozó a hozzáadott érték nagysága, a mőködéshez szükséges 

magas forgótıke igény. A csökkenı rentabilitás és ezzel párhuzamosan a csökkenı árrés miatt a 

borászatok arra törekszenek, hogy a költségeiket csökkentsék, ami hatással van az alapanyag 

felvásárlásra, és a borászatokat olyan irányítási struktúra felé orientálja, ami sokkal közelebb áll a 

piachoz, mint a hibrid irányítási struktúrák szerzıdéseihez. 

 

V. Következtetések és javaslatok 

 

1. A nemzetközi borpiaci tendenciák elemzése rávilágít arra, hogy az európai piacokon egyre 

növekszik a verseny az Újvilág elıretörésével, valamint a hagyományos nagy bortermelı országok 

piaci részesedésének megtartására irányuló törekvései következtében. Ebbıl a versenybıl a közép-
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kelet európai országok, így Magyarország is egyre inkább kiszorul és a kiélezett verseny vesztesei 

közé tartozik. A hagyományos európai bortermelı országok hagyományos piacain egyre nagyobb 

részt elfoglaló újvilági országok stratégiájával az európai országok is nehezen tudják felvenni a 

versenyt. Az újvilági szereplık olyan stratégiát dolgoznak ki, ami igen hatékonyan mőködik a 

piacszerzés területén, a stratégiák megvalósításához pedig, jelentıs forrásokat mobilizálnak. Az 

európai bortermelık közül csak néhányan állják a versenyt: Spanyolország és Olaszország jobban 

bírja az árharcot a prémium és a szuper-prémium kategóriában, mint Franciaország. Franciaország 

inkább az ultraprémium kategóriában versenyképes, Németország és Magyarország pedig 

visszaszorul a nemzetközi piacon: Ugyanakkor az újvilági országok rendületlenül hódítják meg az új 

borfogyasztó országok piacát, legyen szó a legnagyobb újvilági bortermelıkrıl (Ausztrália, USA) 

vagy a kisebbekrıl, mint Dél-Afrika vagy Új-Zéland. (Ez utóbbi kisebb termıfelülettel és 

bortermeléssel rendelkezik, mint Magyarország, ugyanakkor a nemzetközi jelenléte igen 

dinamikusan fejlıdött az elmúlt 10 évben.) 

 

Az európai piacon összességében beszélünk a magyar borok versenyhátrányáról, ugyanakkor vannak 

olyan hazai export orientált vállalkozások, amelyek az újvilágihoz hasonló stratégiát alkalmazva 

szép sikereket érnek el a nemzetközi piacokon. Ezek a vállalkozások fajtaborokat (világfajtákat, mint 

Chardonnay, Sauvignon, Pinot gris, Cabernet, Merlot, és hazai fajtákat, mint az Irsai Olivér vagy a 

Cserszegi főszeres) hoznak forgalomba, márkanév alatt, kiváló minıség-ár aránnyal pozícionálnak 

fıként az angol és a német piacon. Ugyanakkor az ı esetükben a magyar eredet inkább negatív, mint 

pozitív tényezıként hat, ezért a származás sokszor csak másodlagos szerepet tölt be. A 

kommunikáció alapvetıen a fajtára és a márkára épül. 

 

A másik szintén sikeresnek bizonyuló stratégia a specialitásokhoz kötıdik, de ezekbıl jelenleg 

elenyészı mennyiséget tud Magyarország eladni a nemzetközi piacokon. A magyar specialitások 

sokszor nem ismertek, összekeverik más termékekkel (ld. Tokaji borok az USA piacán, ahol még a 

borbeszerzéssel foglalkozó szakemberek sem tudják, hogy termıhelyrıl, fajtáról vagy márkáról van-

e szó, összekeverik a Tokay Pinot gris-vel és a Tocai friulano fajtával), nem ismerik, és nem ismerik 

el igazán a specialitásainkat. Ez különösen az újabb védett eredető és számos m.t. minıségi borunkra 

igaz. A hazai és európai szabályozás szerint hiába számítanak minıségi terméknek, ha a bor árában 

ez nem tükrözıdik vissza és a fogyasztó sem hajlandó érte magasabb árat adni (kiviteli átlagár 1 

€/liter), sajnos nem beszélhetünk a piaci megítélés szempontjából minıségi borról. Ugyanakkor azt 

is meg kell állapítanunk, hogy borászataink sokszor kényszerülnek arra, hogy a bor minıségéhez 

viszonyítva lényegesen alacsonyabb áron adják el termékeiket, hiszen bevételt kell realizálniuk, 
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illetve sokszor olyan termékekrıl van szó, amit egy éven belül el kell adni. Ez a kényszer pedig 

negatívan hat a vertikális együttmőködésekre és az alapanyag felvásárlási árára. 

 

Így az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg: 

• A magyar borok pozíciójának javítása a nemzetközi piacon : Magyarországnak két 

kategóriában vannak lehetıségei, egyrészt a specialitások területén olyan fogyasztók 

számára kellene a borainkat pozícionálni, akik nem a tömegterméket keresik, szeretik 

megismerni az újdonságokat, a különleges, még nem ismert fajtákat, nyitottak az import 

borokra és a különlegességekre, de ebben a szegmensben is egyértelmően kiegyenlítetten, 

magas minıséget kell tudni produkálni. Itt elsısorban az éttermek, étteremláncok, bárok, és 

szaküzletek, borszaküzlet hálózatok jöhetnek számításba. A másik lehetıségként pedig a 

megfelelı minıség-ár arányú nagy mennyiségben eladható borokat érdemes elıtérbe 

helyezni, szintén állandó minıséget és viszonylag nagy mennyiséget igénylı piaci 

csatornákat megcélozva. 

• Néhány stratégiailag fontos és dinamikusan fejlıdı célpiacot érdemes kiválasztani : így a 

fıként tömegbor-piacnak számító Németország és Oroszország, illetve a kifinomultabb 

kategóriából származó Nagy-Britannia mellett érdemes olyan piacokat is hatékonyabban 

megcélozni, mint az USA, Japán, Kína, illetve Európában a skandináv országok, valamint 

Csehország és Lengyelország piacait, ahol a tömegbor mellett egyre jobban érzékelhetı az 

igényesebb borkereslet megjelenése. 

• Nagyobb termelési struktúrák kialakítása : a birtok koncentráció elıtérbe helyezése, illetve a 

stratégiai alapon szervezıdı termelıi csoportok, pinceszövetkezetek kialakítása, ahol a 

telepítéstıl a feldolgozáson keresztül a piacra jutásig átgondolt és keresletvezérelt módon 

történik, megfogalmazott politika mentén szervezıdik a bortermelés. 

• A hegyközségi szervezet szakmaközi szervezetté történı alakítása, hasonlóan más EU 

tagország szılı-borágazatában mőködı modellhez (ld. Olaszország, Spanyolország, 

Franciaország szılészeti-borászati szakmaközi szervezetit), aminek kiemelkedı feladata 

lenne az eredetvédelem (külföldön is a névhasználati visszaélések felderítésére és ellenük 

történı fellépésre), a minıségjavítás és a kiemelkedı minıségő borok esetében a szakmaközi 

keretszerzıdések létrehozása lenne. A magas minıségő borok esetében olyan minimum ár 

meghatározása lenne a feladata a szakmaközi megállapodás keretében, ami alatt nem 

pozícionálható a termék. Ezzel elkerülhetı lenne az a jelenség, hogy védett eredető borokat 

asztali bor áron pozícionáljanak a piac szereplıi. 
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• A közösségi marketing tevékenység javítása, összetett és nagyobb (2-3- millió € 

összértékő) marketing programok kidolgozása a hazai piacon, más EU tagországokban, és a 

harmadik országokban. Ehhez évente 1-2 pályázatot érdemes benyújtani az EU 

mezıgazdasági termékek promóciójának és információs kampányának intézkedésére, hiszen 

ezekhez a programokhoz 50%-os EU-támogatás pályázható. Ezeket a programokat érdemes 

más tagország más borvidékeivel összefogva megpályázni (a különbözı borvidékek egymást 

kiegészítı termékeinek összekapcsolásával), mivel így a költségeket megosztva több szereplı 

együtt lényegesen több marketing eszközt tud mobilizálni és sokszorosára növelhetı az 

akciók hatékonysága ahhoz képest, mintha csak egy magyar borvidék pályázna EU-

támogatásra. 

• A fejlesztési típusú Európai Uniós programokhoz (ld. Vidékfejlesztési programok) és 

marketing programokhoz elengedhetetlen a nemzeti önrész biztosítása, sokszor ezek hiánya 

hiúsítja meg a pályázatokat és hozza versenyhátrányba a magyar termelıket más EU 

tagország termelıivel összehasonlítva. Ezért célszerővé válik egy termelıi önrész 

biztosításához szükséges alap felállítása. 

• A 2007-2013 EU költségvetési idıszak vidékfejlesztési támogatásának szılı-borágazat 

specifikus jogcímek meghatározása a minıségfejlesztés érdekében, ami elısegíti a 

szılıtermesztés és borkészítés modernizációját, a technológiai fejlesztést, a környezetkímélı 

technológiák elterjesztését, a kínálat koncentrációját, a piacra jutás elısegítését, a 

szakképzést és a rendszeres továbbképzést, a szakmérnökök alkalmazását. 

A termelıi önrész biztosítása a programokhoz : így a 8 Ft/liter forgalomba hozatali járulék tisztán 

szakmai befizetés típusú járulékká történı alakítása (állami költségvetési tétellé nyilvánítása, majd 

állami támogatásként történı kifizetése helyett). 

 

2. A magyar borok pozícionálásának elemzése a hazai piacon rávilágított arra, hogy a hiper- és 

szupermarketekben kínált termékek ára nem tükrözi egyértelmően a minıségüket (találunk védett 

eredető Debrıi hárslevelőt 179 Ft/palack áron, 3 puttonyos Tokaji aszút 599 Ft/palack áron, de 1200 

Ft-ért is, vagy 5 puttonyos Tokaji aszút 999 – 5000 Ft/palack áron). Így a borok ára nem ad 

megfelelı információt a fogyasztónak a bor minıségérıl. Ez a tény arra a problémára is rávilágít, 

hogy az a minıségjelzı rendszer, amit az m.t. minıségi borok vagy a védett eredető borok esetében 

alkalmaz Magyarország, szintén nem mőködik hatékonyan. Sok esetben a minıségi borok vagy akár 

a védett eredető borok, még a magyar piacon is a basic (vagy asztali) borok árkategóriájában 

kerülnek pozícionálásra. Ez egyben azt is maga után vonja, hogy a piac, a fogyasztók az árban nem 

ismerik el a minıségi vagy védett eredető borok hozzáadott értékét, a termelık pedig nem tudják 
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érvényesíteni az eladási árban a szabályozásból és a szigorúbb minıségi követelményeknek való 

megfelelésbıl adódó többletráfordításokat (pl. terméskorlátozás). A borok minıségi vagy védett 

eredető megkülönböztetésének csak akkor van értelme, ha a bor árában a piac is elismeri azok 

minıségét. 

 

Éppen ezért a borok ár/érték arányának meghatározása lehet az egyik legfontosabb feladat az ágazat 

szereplıi számára, amit csak összefogással lehet megvalósítani. Ez biztosítaná a kínálat 

átláthatóságát, az ágazat letisztulását és a szereplık piaci jelenlétének stabilizálását. Mivel az 

importborok, prémium palackos borok formájában egyre nagyobb mértékben vannak jelen a magyar 

piacon, ezért a hazai fogyasztók számára is összehasonlíthatóvá válik a külföldi és a hazai borok 

minıség/ár aránya. Az ágazat számára a lehetı legfontosabb feladattá válik a hazai árszegmensek 

megfelelı kialakítása, annak érdekében, hogy egyrészt a termelıknek is legyen viszonyítási alapjuk 

arra vonatkozóan, hogy saját termékeiket hol pozícionálják. Ez különösen a termelıi stratégia 

kialakítása szempontjából fontos: át kell gondolniuk, hogy az adott árszegmenshez milyen minıségő 

alapanyag felvásárlására van szükségük, és hogyan koordinálják az alapanyag beszerzést (saját 

termés, piacról történı vásárlás, vagy hosszú távú koordinációk kialakítása keretében). A 

megfelelıen kialakított hazai árszegmens másrészt a fogyasztó számára nyújt egyértelmő 

információt a termékrıl. 

 

Elemzésünk arra is rámutatott, hogy mára a nemzetközi kereskedelmi láncok és a vásárlási szokások 

átalakulásának következtében a bor esetében a hiper- és szupermarketek váltak Magyarországon is a 

legjelentısebb disztribúciós csatornává. Az üzletláncokban való jelenlét a minıségi és a magas 

minıségi borok esetében is megkerülhetetlen. 

 

Így az alábbi javaslatokat tartjuk célszerőnek megfogalmazni a hazai piacon történı 

borpozícionálással kapcsolatban: 

• A hazai fogyasztók és a fogyasztói magatartások megismerése és idıben történı követése. 

Számos, igen hasznos, prompt jellegő kutatás és vizsgálat létezik ezen a területen (Botos, 

Szabó 2003; Hoffmeister, Totth 2006), de rendszeres idıközönként végzett panel jellegő, 

átfogó felmérés hiányzik. Ezek az információk olyan alapinformációt jelentenek a termelık 

számára, ami nélkül igen nehéz a vállalkozások stratégiájának kialakítása mind az eladás, 

mind a felvásárlás és alapanyag termelés irányában. 

• A disztribúciós csatornák részletes megismerése (eladott mennyiségek, minıségi kategóriák, 

földrajzi árujelzık, márkák, fajták, védett eredető termékek, átlagárak stb. tekintetében) és a 
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jellemzıik idıben történı alakulása, illetve az ide vonatkozó vizsgálatok megismertetése a 

piac szereplıivel szintén elengedhetetlen a termékek megfelelı pozícionálásához. 

Ezt a két feladatot alapvetıen országos szinten célszerő megoldani hasonlóan ahhoz, ahogy más 

bortermelı országok nemzeti szintő marketing és kutatási alapból finanszírozzák az ilyen jellegő, 

közhasznú információk beszerzését, tanulmányok és kutatások elkészítését. 

3. A bortermelés jogszabályi környezetének elemzéséhez kapcsolódóan megállapíthatjuk, hogy az 

EU-csatlakozással a bortermelésre és borpiac szabályozásra vonatkozó intézkedések magyarországi 

bevezetésével, lényeges támogatáshoz jutott a borágazat, 2004/2005-os borpiaci évben 4,2 milliárd 

Ft, 2005/2006-os borpiaci évben 5,1 milliárd Ft (+21%) EU-támogatást vett igénybe az ágazat. A 

növekedés alapvetıen abból adódik, hogy bevezetésre került a szılıültetvények végleges kivágási 

támogatása. A jelentıs támogatás ellenére a támogatás felhasználásának hatékonysága erıteljesen 

kritizálható. Az új intézkedések bevezetésének drasztikus hatása volt a csatlakozás utáni elsı két 

évben különös tekintettel a szılıtermı potenciál alakulására, ami a borászatok alapanyag-ellátásának 

és a minıségi szılıtermesztés szők keresztmetszete. A jelentıs mértékő szerkezetátalakítási 

támogatás ellenére szignifikáns minıségjavulás és telepítés nem indult meg, mivel a támogatás 

konstrukciója nem volt kellıen ösztönzı az újratelepítésekhez és az áttelepítéshez. Az EU-

csatlakozás után jelentısen visszaesett a szılıtelepítés, sıt a szılıtermesztés kedvezıtlen 

jövedelmezıség miatt felerısödött az igény a szılıültetvények végleges kivágására. Tekintettel az 

egyébként is nagyarányú elöregedett, nagy tıkehiánnyal rendelkezı szılıültetvényekre, a magyar 

szılıtermı potenciál állapota az EU-csatlakozást követıen nemhogy javult, de inkább romlott. Ezen 

hivatott segíteni az új szerkezetátalakítási modell 2007-ben történt bevezetése, ami az elırejelzések 

szerint a telepítések szempontjából lényegesen sikeresebbnek tőnik, a korábbi évekhez képest. 

 

A szılıtermı potenciál tekintetében, a jelenleg folyamatban lévı borpiaci reform sem hordoz 

magában pozitív kilátásokat. A reform tervezet elsı változata szerint 400 000 ha szılıültetvény 

végleges kivágását szeretné elérni az EU, a jelenlegi támogatási szint duplájának megfelelı 

támogatási összeggel, mindenféle korlátozás nélkül, szabadon igényelhetik a termelık, annak 

érdekében, hogy a borpiaci egyensúly visszaálljon az EU borpiacán. Mára a Bizottság javaslata 

annyiban változott, hogy 175 000 ha-ra csökkent a kivágandó terület nagysága. A kivágás a 

hegyvidéki területeken és környezetvédelmi okokból a kivágás a borvidék területének 8%-áig 

limitálható. 

 

Magyarországon az alapanyag ellátás szempontjából a borpiaci reform óriási veszélyeket hordoz 

magában. Egyrészt – az általánosan elterjedt nézetekkel ellentétben – nincs szılı és bor túltermelési 
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válság, nincsenek strukturális borfeleslegek a piacon, sıt szılıbıl inkább hiány várható. Ugyanakkor 

a szılıtermesztés alacsony jövedelmezısége miatt sokan fel szeretnének hagyni a termeléssel, amit 

igen vonzóvá tehet a tervezett kivágási támogatás. Éppen ezért a következık javaslatokat tesszük: 

• Magyarországnak nem kivágásra, hanem a szılıültetvények szerkezetátalakítására van 

szüksége a borászatok megfelelı minıségő alapanyaggal történı ellátásának biztosításához, 

ezért a kivágás ösztönzését nem szabad tovább folytatni Magyarországon, helyette a 

szılıültetvények szerkezetátalakítására és modernizációjára kell több hangsúlyt fordítani. 

• Mivel a szılıültetvények szerkezetátalakítási támogatása a reform elképzelések szerint 

átkerül a tagállamok számára nyújtott nemzeti borítékba (más piaci intézkedésekkel együtt), 

ezért a hazai szakmai szervezeteknek ki kell dolgozniuk azt a koncepciót, ami alapján a 

nemzeti boríték egyes intézkedései elosztásra kerülnek, de a leginkább preferált 

intézkedésnek a szılıültetvények modernizálásának és minıségjavításának kell lenni. 

 

Az EU-csatlakozás alapjaiban változtatta meg a minıségi borok szabályozásának koncepcióját, a 

meghatározott termıhelyrıl származó minıségi borok fogalmának és szabályozásának 

bevezetésével. A minıségi borok kétszintő szabályozásnak kialakításával m.t. minıségi bor és védett 

eredető bor kategóriájának bevezetésével megindult a minıségi borokon belül is a 

megkülönböztetés. Ugyanakkor az EU-szabályozásban és a hazai szabályozásban alkalmazott 

kategória: a meghatározott termıhelyrıl származó minıségi bor fogalma kis mértékő konfúziót 

okoz, mivel a fogalmi kategóriák közötti különbség bár elvileg tisztázott, a gyakorlatban elmosódik. 

A védett eredető borok szabályozásánál pedig azzal a problémával találkozunk, hogy nem alakult ki, 

illetve nem került kidolgozásra egy irányadó modell a védett eredető borok szabályzatának 

kialakításához, ezért az eddig megalkotott szabályozások jelentıs eltérést mutatnak.  

 

Szintén a nem kellıen letisztult koncepciót mutatja a kis borvidékek esetében alkalmazott védett 

eredető szabályozás kidolgozása, így a Somlói borvidék esete, ahol a közel 500 ha-os borvidéken két 

minıségi kategóriát lehet elıállítani: m.t. minıségi bort Nagy-Somlói jelöléssel és védett eredető 

bort Somlói jelöléssel, ami igen nehézkessé teszi a két kategória közötti különbségtételt és a 

különbség érzékeltetését a fogyasztók számára. Hasonlóan bonyolítja az eredetmegjelölések 

használatát az is, hogy a 22 borvidék neve közül 13 lajstromozott eredetmegjelölés (köztük a Somlói 

is), illetve az, hogy egyébként védjegyként bejegyzett jelölések kerülnek kihirdetésre védett eredető 

bor szabályozásában (ld. Somlói Nászéjszakák bora), mint használható jelölések. Ráadásul a 

lajstromozott jelölések és a védjegyek mindig erısebb védelmet jelentenek a termelı, vagy a 

termelık számára (mivel magánjogról van szó), mint a védett eredető borok szabályozása, 



   23 
 

ugyanakkor érthetı, a termelık igénye a differenciálásra. Így felmerül az a probléma, hogy a 

megkülönböztetésre irányuló törekvések egymást oltják ki.  

 

Szintén problémát jelent, ha a védett eredet és a termék piaci elismerése között nincs összefüggés. 

Csak azért nem célszerő védett eredető szabályozást létrehozni, hogy egy borvidék (vagy egy 

termék) rendelkezzen ilyen szabályozással, ugyanakkor a piacon nem ismerik el a magasabb 

követelményeket, és a magasabb minıség érdekében tett plusz ráfordításokat nem honorálja a piac 

magasabb árral, vagy akkor, ha a védett eredető bort asztali bor áron pozícionálják. 

 

Az eredetvédelem tekintetében fontos kérdést jelentenek a névhasználati visszaélések, különösen a 

nemzetközi piacokon, és elsısorban azokban a harmadik országokban, ahol az EU-nak nincs 

kétoldalú megállapodása a borokra vonatkozóan. Ugyanakkor az EU-nak és Magyarországnak is az 

egyik legfontosabb versenyképességi tényezıjét jelentik a védett eredető borok és a hagyományos 

jelölések (nem véletlenül próbálják imitálni ezeket a termékeket az újvilági országokban is). A 

magyarországi eredetvédelmi rendszer egyik nagy problémája, hogy igen nehezen tud fellépni a 

külföldön történı névhasználati visszaélésekkel szemben. Bizonyos tekintetben és ügyekben eljár a 

szaktárca vagy a külképviselet, az OBI-nak (MgSzH Borminısítési Igazgatóságának) viszont nincs 

ráhatása, a nemzetközi piacon történı visszaélésekre és a jogszabályok sem fogalmazzák meg 

egyértelmően az eljárásrendet ilyen esetekben (Gonda 2005, Szabó, 2005). 

 

Ezért az anomáliák elkerülése érdekében a következı javaslatokat tesszük: 

• egységes koncepció kidolgozása a védett eredető borok szabályzatára, így szükségessé válik 

a borok eredetvédelmérıl szóló 97/2004 FVM rendelet módosítása; 

• a védett eredető borok szabályzatának kidolgozásához célszerő egyeztetni a Magyar 

Szabadalmi Hivatallal, annak érdekében, hogy elkerülhetık legyenek a névhasználati 

problémák, és a késıbbi jogviták arra vonatkozóan, hogy ki az eredetmegjelölés jogosultja; 

• a védett eredető szabályozáson kívül a megkülönböztetéshez érdemes megismerniük a 

termelıknek a védet eredető borok miniszteri rendeletben történı kihirdetésen kívül más 

eszközöket, mint a védjegyet, a hegyközségek, vagy a hegyközségi tanácsok által 

bejelenthetı közös védjegyeket; 

• külön forrást lenne célszerő biztosítani (egy alapot elkülöníteni) a magyar 

eredetmegjelölésekkel kapcsolatos névhasználati visszaélések kezelésére, az 

eredetmegjelöléshez kapcsolódó minıségi követelményeknek nem megfelelı borok piacról 

történı kiszorítására. Erre a célra szolgálhatna a borok forgalomba hozatali járulékának 
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minıségellenırzésre fordítandó részének egy bizonyos hányada, ami egyértelmően pozitívan 

hatna a borok piaci helyzetére. 

• Az EU borpiaci szabályozásának reformja kiváló apropót ad a magyar borpiac szereplıi 

számára, hogy egy egységes koncepció kerüljön kidolgozásra az eredetvédelem és 

szabályozás tekintetében. Emellett közösségi szinten is erısíteni szükséges a magyar borok 

eredetvédelmét. 

Ahhoz, hogy a szılıtermelık és a felvásárlók között kialakuló együttmőködések mindkét fél 

számára elınyösen alakuljanak, alapfeltétel a kiszámítható és a minıségi bortermelést ösztönzı 

szabályozási környezet kialakítása. 

 

4. Magyarországon az irányítási struktúrák kialakulásában több tényezı is döntı szerepet játszik:  

• az a stratégiai cél, amit a termelı a minıség tekintetében megfogalmaz, illetve ennek 

megfelelıen a termék pozícionálása a piacon: minél inkább egyéni stílust dolgoz ki a 

borászat, annál szorosabbra főzi az együttmőködést a szılıtermelıkkel vagy annál inkább a 

szılıtermesztés integrációja kerül elıtérbe. Ez a jelenség abban is megnyilvánul, hogy 

számos borászati vállalkozás (mérettıl függetlenül) a szılıfelvásárlásról vagy termelıi 

szerzıdésrıl egyre inkább a saját szılıtermelésre tér át (saját maga által létrehozott, a piac 

igényeinek megfelelı minıségő szılıt adó új ültetvényeken) és szılıtermelésre alkalmas 

területeket vásárol fel, vagy hosszú távú földbérleti szerzıdést köt (az állammal vagy 

magánszemélyekkel), ami szintén biztosítja a borászat számára a szılıtermesztés feletti 

kontrollt. Ennek megfelelıen, ahogy termıre fordul a saját szılıültetvény, egyre kevésbé 

vásárolnak fel szılıt és folyóbort a spot piacról, vagy kötnek együttmőködési megállapodást 

a kistermelıkkel, annak érdekében, hogy az alapanyag minıségét érintı információ 

aszimmetriából adódó opportunizmus kockázatát kiküszöböljék. 

• A minıségi termeléshez kapcsolódó speciális beruházások (gépekbe, kereskedelmi 

kapcsolatokba, marketingbe) szorosan kapcsolódnak az elızı ponthoz, mivel a 

minıségjavítás érdekében elvégzett beruházások egyre inkább abba az irányba hatnak, hogy 

a borászat szorosabbra főzze a kapcsolatot a szılıtermesztéssel, és igen erıteljesen 

kontrolálja az alapanyag-termesztést. Az indokok hasonlóak az elızı ponthoz. 

• Márka (védjegy), hírnév kialakulása szintén abba az irányba hat, hogy a borászatok 

kontrollálják a szılıtermesztést az alapanyag minıségének és a mennyiségének biztosítása 

érdekében. Amennyiben a hírnév a termıhelyhez tapad, a hozzáadott értékteremtés nemcsak 

a borászat érdeme, hanem a szılıtermesztıké is, így a jó minıség biztosítása elemi érdeke 

mindkét félnek, és az ebbıl származó plusz jövedelem a két fél közös eredménye. 
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Ugyanakkor ilyen esetekben is a teljes integrációk vagy a kvázi integrációk mőködnek 

hatékonyan. Ha a borászatnak nincs lehetısége ilyen kontrollra de együttmőködést alakít ki a 

szılıtermelıkkel, a magyar borágazatban az jellemzı, hogy a koordinációk nem mőködnek 

kellı hatékonysággal, az irányítási struktúra pedig gyakorlatilag a piacot jelenti, ami 

ellentmond az elméletnek és ilyen helyzetben más EU tagországban mőködı megoldásoknak. 

Ennek az a magyarázata, hogy: 

o  a borok nagy része minısége ellenére alacsony áron kerül pozícionálásra mind az 

export piacon, mind a hazai piacon, 

o a kiskereskedelmi oldalról a disztribúciós csatornák részérıl (különös tekintettel a 

hiper- és szupermarketekre, hard diszkontokra) óriási a nyomás az árak tekintetében, 

valamint egyre kiélezettebb a verseny a borpiacon, ami csökkenti az árrést. 

Értelemszerően a borászatok szeretnék megtartani a marzsot, ami viszont negatív 

hatással van a szılı felvásárlási árakra is; 

o a borászatok rentabilitása csökken, ami szintén negatív hatással van a 

szılıtermelıkkel kialakított kapcsolatra és a felvásárlási árak meghatározására, 

valamint a szılıtermesztés jövedelmezıségére. 

• A tulajdonviszonyok rendszerváltás utáni kialakulása, a szılıtermesztés, és a feldolgozás 

különválása teremtette meg azt a helyzetet, hogy a szılı jó részét a spot piacon, vagy 

együttmőködés keretében vásárolják fel a borászatok, hiszen a vállalkozások 1994. óta 

termıföldet nem vásárolhatnak, a birtokszerkezet átalakulása pedig jelenleg is folyamatban 

van. 

• Védett eredető borok esetében nem egyértelmő az együttmőködés szorosabbá válása, holott a 

védett eredet logikája a magasabb hozzáadott érték teremtése és a termékek magasabb áron 

történı értékesíthetısége. Mivel sokszor ez utóbbi feltételek nem teljesülnek, ezért az 

irányítási struktúra is közelebb áll a spot piachoz. 

 

A szılıtermelık és felvásárlók között létrejövı együttmőködések és szerzıdések összehasonlítása a 

magyar és a francia példákon keresztül rávilágítottak arra, hogy míg a francia szerzıdések az 

együttmőködésben keletkezı kvázi-jövedelem megosztására törekednek, ösztönzıen hatnak a 

minıségi alapanyag biztosítására és megpróbálják kiküszöbölni a felek opportunista magatartásának 

kockázatát, aminek következtében mindkét fél számára nyerı-nyerı típusú együttmőködés alakul ki, 

addig a magyar szılı-borágazatban mőködı szerzıdéses kapcsolatok közül csak kevésrıl mondható 

el, hogy megfelelnek a valódi hibrid irányítási struktúrák kritériumának. Többségében nem közép- 

vagy hosszú távú szerzıdésekrıl van szó, hanem együttmőködési szándéknyilatkozatokról, amelyek 
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nem tartalmaznak kikötést a szerzıdés nem teljesítésére vonatkozóan, hiányzik a garanciarendszer, 

hiányzik a kvázi-jövedelemre irányuló elosztás rendszere, a felvásárlási ármeghatározás az 

együttmőködés idejére, vagy egy bizonyos idıszakára, így tehát hiányoznak a kiszámíthatóság, az 

ösztönzés valamint az újratárgyalhatóság elemei, hiányoznak továbbá az opportunista magatartás 

kiküszöbölésére irányuló elemek. 

 

Ennek következtében ezek a megállapodások nem tekinthetık nyerı-nyerı típusú megállapodásnak, 

a minıségi alapanyag-termelésre irányuló beruházások nem hatékonyak, aminek következtében a 

felvásárló sem jut megfelelı minıségő alapanyaghoz. A szılıtermelık számára ezek az 

együttmőködések különösen túltermelési idıszakban elınyösek, hiszen ekkor biztos felvevı piaccal 

rendelkeznek. Ugyanakkor azokban az évjáratokban, amikor kevés a termés a felvásárló nem lehet 

biztos abban, hogy a szılıtermelı neki adja el a szılıt, hiszen ha magasabb árat kínáló felvásárló 

jelenik meg a borvidéken, a szılıtermelıket semmi nem tartja attól vissza, hogy neki adják le a 

szılıt. 

 

A nemzetközi példákon keresztül bemutatott szerzıdésekbıl az is kiderül, hogy a megkülönböztetés, 

a magasabb hozzáadott értékő termék elıállítása, a minıség biztosítása érdekében – és ezen 

keresztül a magasabb jövedelem elérése érdekében – önkéntesen alkalmazott, illetve diszpozitív 

szabályokban meghatározott minıségi standardokat alkalmaznak. Ugyanakkor a magyar 

borágazatban alkalmazott együttmőködési megállapodásoknál csak a jogszabályokban kötelezıen 

elıírt minıségi követelményekre térnek ki. 

 

Összességében tehát az együttmőködési szándéknyilatkozaton alapuló irányítási struktúrák nem 

küszöbölik ki a kockázatot, leginkább a piaci irányítási struktúrához állnak közel és nem tekinthetık 

hatékonynak a minıségfejlesztés és alapanyag-biztosítás szempontjából. Jelenleg Magyarországon 

az integrációk (tehát a szılıtermesztést kontroláló vállalkozások) és kvázi-integrációk mőködnek 

hatékonyan a minıségjavítás szempontjából. Ugyanakkor a szılıtermelés elaprózódottsága miatt 

illetve amiatt, hogy számos vállalkozás arra kényszerül, hogy beszállítók segítségével biztosítsa 

alapanyag-ellátását, ugyanakkor egyre inkább meg kellene különböztetnie magát a piacon, és egyre 

inkább a minıségi bor keresletet kellene kielégíteni, ezért a következı javaslatokat tesszük: 

• valódi stratégiai és marketing szövetségeket célszerő kialakítani a szılıtermelık és a 

felvásárlók között, 

• célszerő pontosan körül határolni, hogy mi a termelési cél (minıségi kategória, árszegmens), 
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• ennek megfelelıen célszerő kialakítani, vagy átalakítani a beszállító szılıtermelık ültetvény- 

és fajtaszerkezetét (szılıültetvények szerkezetátalakítása intézkedés és EMVA program 

segítségével), 

• célszerő rögzíteni az együttmőködés keretében a kvázi-vedelem elosztásának rendszerét és a 

felvásárlási ár kialakításának módszerét, valamint rögzíteni a garanciarendszer elemeit és az 

újratárgyalhatóság elveit, 

• a szılıtermelıknek célszerő érdekképviselet alakítani (ugyan a hegyközségi szervezetre 

testálták ezt a feladatot, de ezt egy olyan szervezet nem tudja eredményesen megoldani, 

aminek mindkét fél, tehát szılıtermelı és felvásárló is tagja), a szerzıdések létrehozásához 

és újratárgyalásához kialakítani, és hatékonyan képviselni a szılıtermelık álláspontját és 

érdekeit, 

• minıségi termékek, vagy valamilyen tekintetben speciális termékeknél, de különösen a 

védett eredető termékek esetében megoldást nyújthatnak a szakmaközi keretszerzıdések, 

amelynek alapelveit a hegyközségi szervezet dolgozza ki, 

• ehhez az is szükséges, hogy a hegyközségi szervezet olyan jogosultságokkal rendelkeznek, 

mint más EU tagországok szakmaközi szervezetei, ennek viszont meg kell teremteni 

Magyarországon is a törvényi feltételeit, hiszen jelenleg nincs az agrárágazatra vonatkozóan 

egységes szakmaközi törvény. 
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