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1. A magyar bor-
 

és pálinkapiac 
bemutatása



1.
 

Nagy pincészetek (1)
– Alsó

 
és középkategóriás borok ipari mennyiségben

– Jellemzően vásárolt szőlő, illetve bor (import)
– Fontos szerepet töltenek be a szőlőtermelők 

koordinációjában
– Főként hazai, kisebb mértékben külföldi tőkével 

működnek

A magyar bor ágazat piaci szereplői (1)



2.
 

Nagy pincészetek (2)
– Prémium-, felső-

 
és középkategóriás borokat termelnek

– Márkát építenek, nevük egyben védjegyükké
 

is válik
– Számos közülük külföldi (német, francia, spanyol) tőkével 

működik, más részük hazai befektetőcsoportok 
tulajdonában van

– Az ide tartozó
 

cégek akár több borvidéken is rendelkeznek 
ültetvénnyel

– Jellemző
 

a jelentős és rendszeres beruházás a 
szőlőültetvényekbe, a minőségfejlesztésbe a technológiai 
modernizációba és a bor piacra juttatásába

A magyar bor ágazat piaci szereplői (2)



3.
 

Kis és közepes borászatok 
– Az 1990-es évek elejétől kezdve lépésről lépésre 

fejlesztették borászataikat 
– Saját tulajdonukban lévő

 
szőlőterületek, amelynek 

legnagyobb részéhez a kárpótlás útján jutottak 
– Üzemméretük néhány hektártól akár 120 hektárig terjed
– Szinte teljes mértékben megőrzik függetlenségüket az 

alapanyag-termelés tekintetében
– Magas minőségű

 
borokra specializálódnak

– Sok esetben a családi típusú
 

borászat fejlődése már 
meghaladja a családi méreteket

A magyar bor ágazat piaci szereplői (3)



Ország Piacvezető
 

vállalat Tulajdon TOP 4 (%)
Argentína Fecovita szövetkezet 30%

Ausztrália
Treasury Wine 

Estates (Foster's)
részvénytársaság 61,1%

Chile Concha y Toro
családi / 

részvénytársaság
85,8%

Franciaország Groupe Castel családi 15,7%
Olaszország Caviro szövetkezet 7,6%

Spanyolország Garcia Carrion családi 17,6%

Új-Zéland
Brancott Estate 
(Pernod Ricard)

részvénytársaság 80%

USA E&J Gallo Winery családi 50,2%

Magyarország
Törley 

Pezsgőpincészet Kft.
részvénytársaság 30%

Forrás: Coelho és NAV

A 4 legnagyobb borászat piaci részesedése (2012)



1.
 

Kereskedelmi főzdék
– A kiskereskedelemben kapható

 
pálinkákat nagy 

részben ők állítják elő
– Számuk 86 db (2013)
– Az elkészített pálinka mennyisége 1,5 millió

 
liter 

(2013)
– Az elmúlt években értékesítésük visszaesett

A magyar pálinka ágazat piaci szereplői (1)



2. Bérfőzdék
– Megbízásra készítenek pálinkát
– Számuk 550 db (2013)
– Az elkészített pálinka mennyisége 15 millió

 
liter 

(2013)
– Mivel az itt főzött pálinkáért –

 
egy bizonyos 

mennyiség alatt –
 

nem kell fizetni, egyre nő
 

a 
jelentőségük

A magyar pálinka ágazat piaci szereplői (2)



3. Otthoni főzdék
– Saját fogyasztásra készített pálinkák készülhetnek
– Mivel statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, 

ezért nagyságukat csak megbecsülni lehet
– Kb. 4-5 millió

 
liter pálinka készülhet így évente

A magyar pálinka ágazat piaci szereplői (3)



-
 

Az egy főre jutó
 

borfogyasztás 25 l/év, a 
pálinkafogyasztás kb. 2-2,5 l/év

-
 

Egyre divatosabb a fiatalok körében a borok 
és pálinkák fogyasztása

-
 

Fogyasztói asszociációk: barátok, jó
 

kedv
-

 
A fogyasztók a minőségi termékeket kedvelik

Fogyasztói attitűdök



Értékesítési csatorna 2011. július – 2012. június 2012. július – 2013. június

Hipermarket 28% 31%

Szupermarket 14% 16%

Diszkont 30% 24%

Hazai láncok 9% 9%

Független kisboltok 6% 9%

Egyéb csatorna 13% 11%

Forrás: GfK, Háztartáspanel (2013)

Értékesítési csatornák aránya a borértékesítésben 
Magyarországon



13

Az egyes borászatok lehetséges fejlődési alternatívái

A borászatok értékesítési csatornaválasztása



2. A magyar borok és pálinkák 
értékesítés ösztönző

 
eszközei



-
 

Jelenleg több mint 40 borút és közel 10 
pálinkaút található

 
Magyarországon

Borutak és pálinkautak



-
 

Jelenleg több mint 40 borút és közel 10 
pálinkaút található

 
Magyarországon

Borutak és pálinkautak 



-
 

Több száz borral és pálinkával összefüggő
 rendezvényt rendeznek évente

Bor-
 

és pálinkanapok, fesztiválok



-
 

Bor és pálinkakóstolók
-

 
Bor és pálinkavacsorák

-
 

Pince és 
üzemlátogatások

-
 

Más rendezvényeken, 
vásárokon történő

 megjelenés
-

 
Város bora, pezsgője

Egyéb alkalmak, rendezvények



3. Egyéb lehetőségek, jó
 

gyakorlatok



-
 

helyi gyógynövények felhasználása 

Gyógyfüves borok készítése



-
 

Helyi gyümölcsök feldolgozása:

Gyümölcsbor készítése



-
 

magas antioxidáns tartalom

Szőlőmag felhasználása (1)



- szőlőmag párna –
 

pl. melegterápiához 
használható

Szőlőmag felhasználása (2)



- Szőlővenyige:
-

 
zöldenergia termelése

Melléktermék felhasználás



-
 

helyi gyógynövények felhasználása 
(borsikafű, boróka, citromfű)

Ízesített pálinkák készítése



- erdőben gyűjthető
 

termésekből pálinka 
készítése

Erdei pálinka készítése



-
 

biomassza: gyümölcsmag
-

 
élelmiszeripar: epermag

Pálinkakészítés melléktermékének felhasználása 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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