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1. BEVEZETÉS 

 

1.1.  Bevezetés, a téma aktualitása 

 

Az élelmiszerek piacán belül a borok speciális kategóriát töltenek be.  

A szőlő és a bor számos területen bizonyult és bizonyul ma is az emberi létezés fontos 

tényezőjének. Közvetlen gazdasági haszna mellett nem elhanyagolható az egyetemes emberi 

kultúrák fennmaradásában betöltött szerepe. A tudomány által bizonyított pozitív élettani hatásai 

alapján pedig egyre inkább az egészséges, kiegyensúlyozott életmód mindennapi velejárójává válik. 

Magyarországról elmondható, hogy igen jelentős, tradíciókban gazdag szőlő- és 

borkultúrával rendelkezik. A kiváló klimatikus feltételek eredményeként a sokféle mikroklíma 

sokszínű bortermelést tesz lehetővé.  

Több kutatás megállapítja, hogy a világ szemében a magyar termékekről kialakult egy olyan 

kép, miszerint olcsóak, közepes minőségűek és gyenge a csomagolásuk. Ez a kép sajnos a magyar 

borokra is vonatkozik. Az elmúlt húsz évben a nagy nemzetközi borversenyeken szép sikereket 

érnek el a magyar borok, sok érmet kapnak. Mindezek ellenére sem sikerült az áttörés, mert sok 

esetben ezek a borok kisebb mennyiségben készülnek, mint hogy fajsúlyosan meg tudjanak jelenni 

bármilyen exportpiacon. A Magyarországon megtermelt bor nagyobb hányada viszont valóban nem 

éri el azt a minőségi küszöböt, ami pozitív visszacsatolást váltana ki a külföldi fogyasztókból, vagy 

szakértőkből.  

A bormarketing feladata hogy ezt a képet megváltoztassa és javítson a magyar bor 

megítélésén. A termelőknek be kell bizonyítaniuk, hogy a magyar borok minősége kiváló és áruk 

arányos az értékükkel. Ennek legfontosabb „eszköze” a Tokaji bor lehet, melynek világpiaci 

pozícionálása nagymértékben hat a többi magyar bor megítélésére, sikerére.  

 

Egy tokaji pincészetnél szerzett több éves személyes tapasztalatom is azt mutatja, hogy 

nagyon nehéz megfelelő ár-érték arányon értékesíteni a Tokaji bort mind a belföldi, mind az export 

piacokon, mert rossz a tokaji borok pozícionálása.  

A rendszerváltást megelőző több évtizedben csak hazánkban és a KGST országokban volt 

ismert a tokaji bor. Ma is elmondható, hogy csak Magyarországon gondoljuk, hogy a Tokaji bor 

világhírű, de sajnos az értékesítésben ez nem tapasztalható. Elsősorban a szakemberek ismerik a 

tokaji bort a hagyományosnak mondható külföldi piacainkon (Németország, Lengyelország, 

Oroszország, stb.). A fogyasztók talán hallottak róla, de sosem kóstolták, és nem vásárolják, pedig a 
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vásárlóerő ezen országok nagy részében meglenne. A hazai piacon is nagyon szerények az 

értékesítési eredmények.  

 

A helyzetet tovább rontja, hogy sok a kétes eredetű tokaji termék, sokszor az aszú borok 

kategóriájában is. A hipermarketek polcain ezer forint alatt is található tokaji aszú nevű termék. 

Gazdasági szempontokat figyelembe véve érthetetlen, hogy hogyan képesek ennyiért előállítani 

egyesek a világ egyik legnemesebb italát. 

A szlovák tokaji problémája még mindig nincs megoldva.  

Hiányosak a kommunikációs eszközök, nem átláthatóan használják az értékesítési 

csatornákat, stb. Az ismert piaci nehézségek ellenére alig-alig tapasztalható, hogy a termelők 

tudatosan használnák a teljes marketing eszköztárat.  

 

Gyakorlati tapasztalataim során arra jutottam, hogy a fenti probléma okai a szükséges 

ismeretek, gyakorlati tapasztalatok hiányára vezethetők vissza. Nehezíti a hiányosságok 

felismerését a borászok innovatív szemléletének hiánya ezen a területen és a szakmai környezet sem 

tud megfelelő segítséget adni. A marketing eszközök integrált használatát sok esetben az anyagiak 

hiánya is okozza. 

A hagyomány és az innováció a tokaji borkészítés technológiájában is kényes kérdés, nehéz 

egyeztetni az egymással szemben álló igényeket. 

 

A dolgozatomban vizsgáltam a világ és a magyar bortermelést, illetve marketing 

szempontból értékeltem a tokaji borok piacát. A magyar borpiacot és a tokaji borok helyzetét sok 

szakértő régóta elemzi. Röviden összefoglalom a legfontosabb kutatások eredményét, amikhez a 

saját kutatási eredményeimmel csatlakozni kívánok oly módon, hogy az eddigi eredményeket 

kiindulási alapként kezelem. 

 

Munkámban kifejtem, hogy a bortermelők első lépése a marketing feladatok terén, illetve a 

marketing eszközök integrált használata felé az kell, legyen, hogy a lehető legalaposabban 

megismerjék a piaci igényeket. A visszafogott sikerű értékesítési tendenciákból arra lehet 

következtetni, hogy a termelők és a fogyasztók tokaji borokról alkotott képe kisebb-nagyobb 

mértékben eltér egymástól. Rést, angol kifejezéssel élve gap-et tapasztalhatunk. 

 

  A dolgozatom logikai felépítése az 1. ábrán látható. 



 7

 
1. ábra: A dolgozatom elvi felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A hipotézis megfogalmazása 

Ágazati elemzés 

A magyar borágazat és a tokaji 
borvidék bemutatása 

 

A világ borpiacának és a világ 
édes borainak bemutatása 

A tokaji borok és a tokaji 
borvidék marketing 
szempontú elemzése 

A tokaji borvidék és a borok 
elemzése a marketing mix 7P-je 

alapján 

A fogyasztói magatartás 
és a Mo-i borfogyasztói 

modellek 

Fogyasztói primer kutatás (saját) 

Termelői primer kutatás (saját) 

A tokaji borpiac 
fogyasztói klasztereinek 

meghatározása 

A hipotézisek 
megerősítése vagy 

megcáfolása 

Tokaji borpiaci modell 
kidolgozása a GAP 

csökkentésére 
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1.2. Célkitűzések, várható eredmények  

 

Célom, annak vizsgálata, hogy jelenleg a tokaji bortermelők milyen marketingmix elemeket 

és marketing eszközöket használnak a tokaji borok pozícionálásában. Bizonyítani kívánom, hogy az 

eszköztár kiterjesztésével és azok tudatos használatával jelentős javulást tudnak elérni a termelők a 

piaci értékesítés során.  

 

Fő cél: A tokaji borpiaci szegmentációt alárendelni a tokaji bormarketing hatékonyságának 

növelésére. Az eddigi kutatások fő célja a borpiaci szegmentálás volt. Fontosnak tartottam, hogy a 

munkám során a módszeren keresztül továbblépjek, ne csak a szegmentálás legyen a cél. A korábbi 

kutatások alapján nem történt meg az iránymutatás a piaci és marketing feladatok tekintetében, 

amire a piaci szereplők várnak. Ezeknek a megtehető és megteendő piaci aktivitások irányába kell 

mutatniuk. 

A kutatás során feltárt gap-ek és tipizált klaszterek kapcsolatát egy stratégiai 

kommunikációs eszközrendszer modelljében kívánom egyesíteni. Mintarendszert, eszközrendszert, 

modellt kívánok létrehozni, amit elméleti benchmarkként alkalmazhatnak a gyakorlatban a tokaji 

bortermelők a meglévő gap csökkentésére, kiindulási alapnak tekintve a saját helyzetüket. 

 

Ennek elérésére érdekében feltáró helyzetelemzést végzek, amelynek elemeit a lenti alcélok 

tartalmazzák. 

 

1. táblázat: Kutatási céljaim 
C1 A tokaji borvidék és a tokaji borok marketing szempontú elemzése.  
C2 Elvégezni a tokaji borpiac szegmentálását, meghatározni a tokaji borfogyasztói klasztereket. 
C3 Megismerni a fogyasztók és a termelők tokaji borpiacról alkotott elképzeléseit Feltárni a GAP-eket.. 
C4 A GAP elemzés eredményeire alapozva egy stratégiai kommunikációs eszközrendszer modelljét 

kidolgozni a tokaji borászatok számára, amely a piaci tevékenység során adaptálható. 
C5 Megvizsgálni, hogy mit jelent a magyar vásárlók számára a tokaji név.  
C6 Meghatározni a promóciós eszköztár fejlesztési lehetőségeit. 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 

 

1.3. Hipotézisek 

 

 A hipotézisek megalapozásához összegyűjtöttem és feldolgoztam a hazai publikált 

szakirodalmat, a borral, borpiaccal, tokaji borpiaccal kapcsolatos publikációkat.  
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H1: Az eddigi borpiaci kutatások fő célja kizárólag a szegmentálás volt és nem adtak 

iránymutatást, mintarendszert, eszközrendszert a marketing eszközök használata területén 

amire a piaci szereplők várnak. 

H2. A termelők többsége csak a termék alapú piacszegmentálást használja, a fogyasztói 

magatartás alapján végzett szegmentálást nem, vagy nem tudatosan és következetesen 

alkalmazzák. 

H3. Jelentős a rés a termelőknek és a fogyasztóknak a tokaji piacról alkotott elképzelései 

között. (pl. a tokaji borok fogyasztásának gyakorisága, árszintek, stb.) 

H4. A feltárt rések és a borpiaci klaszterek mellé lehet rendelni olyan marketing módszereket 

és eszközöket, amelyeket integráltan használva a rés csökkenthető. 

H5. Valójában a Tokaj/tokaji név mögöttes tartalmának nincsenek stabil, mindenki által 

pontosan azonosítható elemei a fogyasztók számára. 

H6. A tokaji bor esetében a szájreklám szerepe a legnagyobb, mivel megállapítható, hogy az 

ATL kommunikációs csatornákban a tokaji termelők alig jelennek meg. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A tokaji borvidék bemutatása 

 

A szocializmus második felében folyamatosan csökkent a szőlőterületek nagysága 

hazánkban. Az 1980-as évek végére kialakult helyzetet tovább rontották a rendszerváltás 

következményei, így 2009-ben a teljes szőlőtermő terület 52000 hektárra esett vissza. (HNT, 2010) 

A termelés a rendszerváltás utáni hatalmas csökkenést követően az elmúlt években körülbelül 350 

millió liter/év szinten stabilizálódott. Az ültetvények hozama 45000 liter/ha köré tehető. A minőségi 

és az asztali/tájborok a termelés 50-50%-át teszik ki. Továbbra is a fehérbortermelés a jelentősebb 

69%-al, de az utóbbi években növekedett a vörösborok aránya. 

 Magyarországon, éves szinten kb. 2,5 millió hl-es a borforgalom, az éves egy főre eső 

borfogyasztás pedig 30-32 liter körül mozog, miközben felmérések szerint a magyar lakosság fele 

egyáltalán nem fogyaszt bort. Magyarországon, történelmi okokra visszavezethetően jelentős az 

önfogyasztás. 2007-ben a teljes bormennyiség 27%-a származott közvetlenül termelőtől vagy saját 

termelésből. 

Hazánk borexportja 2007-ben 684 ezer hl volt, amely alig fele az 1998-ban kivitelre került 

mennyiségnek. Az okok között találjuk az exporttámogatás megszűnését, a hatékony közösségi 

marketing hiányát, valamint a magyar bor egyre romló világpiaci versenyképességét.  

Az import mennyisége 2007-ben 257 ezer hektoliter volt, amely 42%-os mennyiségi 

növekedést jelent az előző évihez képest, és csaknem ötszöröse a 2004-ben importált 

mennyiségnek. (GfK Hungária Piackutató Intézet, 2008) 

 

Magyarország különleges természeti kincse, az itt élő emberek alkotóerejének csodálatos 

kifejeződése a tokaji bor. A tokaji évszázadok óta a magyar bor zászlóshajója, az ország képének 

fontos alkotórésze, a külföld csodálatának, a magyarok büszkeségének a forrása. (Zilai, 2003a) 

A tokaji a legtökéletesebb meditációs bor, a leghatékonyabb imabor és a legideálisabb 

kapcsolatteremtő bor Isten transzcendentális világával. (Cey-bert, 2001) 

A Tokaji borvidék a Zempléni- hegység déli oldalán a Sátoraljaújhelyi Sátorhegy, az 

abaújszántói Sátorhegy és a tokaji Kopasz hegy közötti háromszögben terül el („Incipit in Sátor, 

definit in Sátor”, azaz „Sátornál kezdődik, Sátornál végződik”). 

A Tokaji borvidék összes termőterülete 5700 ha. 6 hektár kékszőlőt is termesztenek, de 

természetesen a fehér szőlő a domináns. Az engedélyezett, és Tokaji névvel forgalomba hozható 

szőlőfajták: furmint (67%), hárslevelű (19%), sárgamuskotály (9%), zéta (2%), kövérszőlő (0,7%), 
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kabar (0,2%). Érdemes megemlíteni, hogy bár összesen 2%-ot tesz csak ki, de további 17 féle 

fehérszőlőt termesztenek Tokajban. A fajta feltüntetése minden Tokaji termékkategória és 

terméktípus esetében lehetséges.  

A tokaji borkülönlegességeket, egyéb tokaji borokat és tokaji pezsgőt fajtafeltüntetéssel legalább 85 

%-ban az adott szőlőfajtából kell készíteni. (Tokaji borvidék termékleírása, 2011) 

 

Furmint:  a borvidék fő fajtája. Tőkéje erős növekedésű, viszonylag kevés zöldmunkát igényel, az 

aszályos időjárási körülményeket jól tűri. Túlérése esetén ízanyagokban rendkívül gazdag. Jó 

aszúsodó és savmegtartó képességei miatt a borvidék fő fajtájává vált. Bora jellegzetes és jól 

tárolható. Állandó és magas savtartalma miatt az aszúborok alapborként döntően a fajta mustját 

vagy új borát használják. A termőhely és a fajta kiváló interakcióját mutatja. 

 

Hárslevelű: tokaji termőhely másik meghatározó szőlőfajtája. Nevét a hársfa levelére emlékeztető 

alakja miatt kapta. A tőkéje erős növekedésű, fürtje nagy, hosszú válla gyakran elágazik. Bogyói 

kisebbek a furminténál és kevésbé rothadékony, melynek következtében kevesebb az aszútermése 

is. Szárazságra érzékeny. Bora fajtajelleges, finom hársméz, időnként bodzavirág illatú. Savtartalma 

megfelelő, de alacsonyabb a furmintnál, ezért gyengébb évjáratokban azt jól kiegyenlíti. 

 

Sárga muskotály: középérésű fajta, és termése is közepesnek mondható. Környezetre és talajra 

igényesebb a két fő fajtánál. A téli fagyra érzékeny. Tömött fürtjei miatt rothadékony, kivételes 

évjáratokban aszú is szedhető róla. Bora finom muskotályos illatú. 

 

Zéta: 1951-ben nemesítéssel bouvier és furmint keresztezésével létrehozott fajta. Sűrű lombozata 

gondosabb zöldmunkát igényel.  Fürtje kúpos, tömött, közepes nagyságú, jó cukorgyűjtő 

képességgel rendelkezik. Érése a furmintot két-három héttel megelőzi. Bogyója vékony héjú, ezért 

nagyon jó aszútermő képessége miatt került a Tokaji Borvidékre. Borának savtartalma hosszabb 

tárolás során csökken, a kisebb oxidációs lehetőséget biztosító borkészítési technológia terjedése, 

valamint a késői szüretelésű borok forgalmazásának növekedése miatt további elterjedése várható.  

 

Kövérszőlő: hagyományos fajta, amelyet újra termesztésbe vontak. Kiegészítő szerepet tölt be. 

Kései érésű, de a hárslevelűt és a furmintot egy-két héttel megelőzi. Nagyon jól aszúsodik, de az 

ültetvény fekvésére érzékeny, mert hosszan tartó párás körülmények között a termése nagyon 

gyorsan tönkremegy. Bora behízelgő, harmonikus, általában maradék cukrot is tartalmaz, 

savtartalma tartós, és kielégítő finom összetétellel rendelkezik. 
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Kabar:  Bouvier és hárslevelű szülőktől származó hibrid, tőkéje kevés hajtást nevel, ebben a 

hárslevelű fajtához hasonlít, levele haragos zöld, a zétával egy időben érik, ám attól kevesebb 

termést hoz. Jó cukorgyűjtő képességgel rendelkezik, jól aszúsodik, ám vastagabb bogyóhéja miatt 

a kész aszúszemek a későbbi csapadékosabb időjárásra kevésbé érzékenyek. Aszúszedésben 

hátrányt jelent kis bogyómérete, ám ezt ellensúlyozza aszúhozamának nagyobb tömege. (Tokaji 

borvidék termékleírása, 2011) 

 
 

Összesen 7845 szőlőtermelő dolgozik a borvidéken. A termőterület rendkívüli módon 

elaprózódott, amit a 2. ábra is jól szemléltet. 6209 szőlőtermelőnek van maximum 1 hektár szőlője. 

Az ő területük összesen a borvidék 85%-át adják. 

 

 
2. ábra: A Tokaji borvidéken a szőlőtermő terület megoszlása Forrás: HNT (2010) 

 

 Több mint ezer borászat létezik a tokaji borvidéken, de csak 277 pincészet palackoz bort, a 

2. táblázat adatai szerint. 644 pincészet vásárol fel szőlőt, kész bort pedig 181 borászat.  

  

2. táblázat: A tokaji borvidék termelői oldalának szereplői 
Tevékenységi kör db 
Szőlőtermesztők száma 7845 

Borászok száma 1014 

Szőlőfeldolgozással foglalkozók 950 

Borkészítéssel foglalkozik 847 

Tokaji bort érlelők 247 

Pezsgőkészítéssel foglalkozók 22 

Kannatöltéssel foglalkozók 122 

Palackozással foglalkozók 277 
Forrás: HNT (2010) 
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3. táblázat: A tokaji borvidék történelmének főbb eseményei 
 A szőlőművelés Tokajban ősidők óta jelen van. A leletek tanúsága szerint a szőlő e 

tájon endemikus (őshonos) növényfajta: itt került elő a mai szőlőfajták közös 
ősének tekinthető miocén kori ősszőlő (vitis tokaiensis) levelének lenyomata. A 
vitis sylvestris ősszőlő mind a mai napig vadon él Tokajban. 

XIII. sz . Tokaj szőlőtermesztési hagyományairól már a XIII. századtól rendelkezésre állnak 
írásos emlékek. A borvidéken ekkor kezdik el a sajátos földalatti pincék építését is, 
amelyekről szintén írásos emlékek maradtak fent, így az olaszliszkai és tolcsvai 
pincékről. 

XIV. sz. A XIV. században a földalatti pincék építése kiteljesedik, számuk jelentősen 
megnő, ekkor építik ki a Tokaji borvidékre jellemző többemeletes 
pincelabirintusokat. 

XV. sz. 1494. Az első írásos említés a tokaji borokról (Istvánffy M.: Regni Ung. Historia, 
Köln,1724) 

XVI. sz. A tokaji borok népszerűsége megnő. Ekkortájt háromféle bort készítenek: „tiszta 
bort” első taposással, „préselt bort” második sajtolással és „l őrét” a harmadik a 
törkölyre öntött víz erjesztésével. A szőlősgazdák a mezővárosokban lakva növelik 
birtokaikat, közülük több úri birtokká fejlődött. A Tokaji borvidéknek ez az 
időszak az egyik legvirágzóbb periódusa. 

1550-1560 A tokaji borok döntő áttörése a hazai és a nemzetközi piacokon, a minőség 
javulásának időszaka. Lengyel kereskedők megjelenése a borvidéken. Az osztrák 
császári udvar a XVI. század közepétől évtizedeken keresztül vásárolta a tokaji bort.  

1565 Lazar Schwendi szőlővesszőket visz Tokajból Elzászba. 
1571 Az aszúbor első írásos említése a Garay család május 15-én kelt leltárában. 
1589 Főbornak nevezik a válogatás nélkül készült, jó minőségű tokaji borokat. 
1590 Szikszay Babricius Balázs Nomenklatura című művében a „Vinum passum-aszu 

szeőleő bor” kifejezés szerepel. 
XVII. sz. A Tokaj név egyre jobban terjed a borpiacon. A bortermés csaknem egyharmada 

került export piacra. A lengyel és az orosz export fokozatosan nőtt, lassan 
meghatározóvá vált a borvidék számára. 

1616-1660 A Rákóczi-korszak. Ebben az időben vette fel a tokaji szőlőtermesztés máig 
jellemző arculatát és ekkor élte legvirágzóbb korszakát. Rákóczi fejedelem számos 
pincét tartott fenn, több kastélyt is építtetett a borvidék területén. 

1631  Szepsi Laczkó Máté református lelkész (1576-1632) elkészíti az első aszút a 
sátoraljaújhelyi Oremus-dűlő szőlő terméséből Lórántffy Zsuzsanna 
fejedelemasszony részére. 

1655 Az országgyűlésben rendelet születik az aszúválogatással elvégzett szüretről. 
XVIII. sz. XV. Lajos francia király II. Rákóczi Ferenctől kapott aszúval kínálja Madame 

Pompadour-t az, azóta elhíresült mondás kíséretében: „C’est le roi des vins, et le 
vin des rois” „Ez a borok királya és a királyok bora”. Ekkor kezdik el Tokaj-
hegyaljának nevezni a területet, a bort pedig a könnyebb érthetőség kedvéért tokaji 
bornak. A század utolsó éveiben, nagy számban települtek be sziléziai és galíciai 
zsidók, akik néhány évtized alatt a kereskedelem irányítóivá váltak. Ettől 
függetlenül ezen időszakban nőtt meg a tokaji borok hamisítása. 

1707 A Rákóczi-szabadságharc államapparátusa a magyar borvidékek részére országos 
minősítést rendel el. Öt csoportba sorolva a területeket első osztályú besorolást 
csak Tokaj-hegyalja kapott. A dűlő szerepe ekkor kezdett tudatosodni a minőség és 
a kereskedelem területén.  

1720 Az újabb szőlőterületi minősítés alapján három osztályba sorolták az ország 
területeit, Tokaj-hegyalja nagyobbik része az első osztályba került. A 
dűlőcsoportosítás alapját a termőhelyi szempontok mellett az akkori termések és 



 15

azok minősége jelentette. 
1723 Törvényi szabályozás a tokaji szőlő- és bortermelésre. 
1729 Újabb törvényi szabályozás a tokaji szőlő- és bortermelésre. 
1733-1798 Orosz borvásárló bizottság gondoskodik a cári udvar tokaji borral való ellátásáról. 
1737 Tokaj szabályozása, kialakul a borvidék lehatárolása valamint az eredetvédelem 

alapja a világon először kerül meghatározásra. Ezzel elkészül Európa és a világ 
első eredetmegjelölésre vonatkozó szabályozása. 

1741 Újabb törvényi szabályozás a tokaji szőlő- és bortermelésre. 
1759 A máslás (mászlás) első említése különböző dokumentumokban megtalálható. 
XIX. sz.  
1826 A fordítás (másodaszú) elnevezés első említése 
1853 Mádon megalakul a „hegyaljai részvénytársaság”, a tokaji borok piaci 

érdekképviseletére.  
1857 A testület „Tokaj-hegyaljai Bormívelő Egyesülés” névvel átalakul, elsősorban a 

szőlőtermesztés és a borkészítés szervezeteként, érdekképviseleteként. 
1886 Megjelenik a filoxéra, és 10 év alatt a szőlők 90 %-át elpusztítja. Ekkor volt az első 

nemzetközi per, ahol a tokaji termelők a Tokaj név védelmét érték el a bíróságon. 
1898 A borvidék területét újraszabályozzák 
XX. sz.  
1922 A trianoni békeszerződés az országhatárok módosításával a borvidéktől elszakítja 

Újhely, Szőlőske és Kistoronya településeit, valamint Sátoraljaújhely egy részét és 
szőlőskertjeit. 

1920-1950 A gyógyszerkönyvekben a tokaji aszúbort gyógyszernek tüntetik fel. 
1928 A Tokaj-hegyaljai Hegyközségi Tanács megalakulása. 
1936 Az aszúbor-készítés technológiájának pontosítása törvényi úton. 
1949 Megalakul a borvidéki kutató bázis Tarcalon. 
1950-1990 A borvidéken több állami gazdaság és állami pincegazdaság egyesülésével létrejön 

a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát, a Tokaj Kereskedőház 
jogelődje. Az állami borászat felvásárolja a kistermelők szőlőit, szervezi a 
termelést és a borkereskedelmet.  

1982 
 

A szőlő termőhelyi minősítésének, a termőhelyi kataszter rendszerének elkészítése 
országosan és a Tokaji borvidékre. 
Tokaj név nemzetközi lajstromozása a Lisszaboni Megállapodás alapján 

1990 A privatizáció kezdete a Tokaji borvidéken. 
1993 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között a bormegnevezések 

kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről szóló megállapodás megkötése (1993. 
november 23-i tanácsi határozat) többek között az eredetmegjelölések kölcsönös 
védelméről, benne a „Tokaj” név és származtatott formáinak Magyarország részére 
szóló kizárólagos névhasználatáról valamint a „Tokaj” név védelméről az 
Elzászban és a Venezia-Friuli-Gulia tartományokban használt Tocai és Tokay 
írásmódú fajtanévvel elnevezett borok ellenében, 2007. március 31-ig tartó 
moratóriummal. 

XXI. sz.  
2002 Tokaji borvidéket az UNESCO Világörökség Bizottsága, mint kultúrtájat felvette a 

Világörökségek Listájára. 
2004 A bortörvény az aszúbort kizárólagosan a Tokaji borvidék számára engedélyezi. A 

borvidék neve „Tokaj-hegyaljai borvidék”-ről „Tokaji borvidék”-re változik. 
2004 A Tokaji Borbíráló Bizottság munkáját megkezdte 
2011 Megszületik a Tokaji borvidék termékleírása 

Forrás: Tokaji borvidék Hegyközségi Tanácsa (2011) 
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3. ábra: A tokaji borvidék térképe 
Forrás: Royal Tokaj Pincészet képarchívuma (2010) 

 

A Tokaji bortermelés történeti áttekintéséből jól látszik, hogy a tokaji borok egyedisége és 

kiválósága már évszázadokkal ezelőtt elismert volt. Tokaji bor ajándékozása vagy a Tokaji 

borvidéken szőlőültetvény birtoklása mindig is értéket jelentett, amelyet a diplomáciai 

kapcsolatokban is felhasznált Magyarország. Egy gönci hordó aszú anyagi és eszmei értéket is 

jelentett. Erre jó példa, hogy II. Rákóczi Ferenc diplomáciai céllal ajándékozott bort az orosz cári 

udvarnak, a Borvásárló Bizottságot Tokajba telepítette, az osztrák császár a Rákóczi szőlőkből 

kincstári birtokot alapított, ajándékozással jutott a tokaji bor XIV. Lajos udvarába is. 

Magyar Himnusz – nemzetközileg egyedülállóan – bort is említ, mégpedig a tokaji nektárt, vagyis 

aszút, ami azt bizonyítja, hogy a tokaji borkülönlegességek a leginkább egyedi és speciális magyar 

terméknek számítanak. 
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Továbbá a tokaji borok és különösen az aszúk elismert gyógyító hatással rendelkeznek. A 

tokaji borok még 80 évvel ezelőtt is szerepeltek a Magyar gyógyszerkönyvben. Ez a gyógyhatás a 

könnyen felvehető cukroknak, a szerves savaknak, a bor magas kálium- és magnézium tartalmának, 

valamint a Botrytis működése révén létrejövő anyagoknak, az antioxidánsok egészségre gyakorolt 

pozitív hatásának köszönhető. 

A Tokaji borkülönlegességek és borok jelenleg is elismertek mind a hazai, mind a nemzetközi 

piacon, ezt bizonyítják a nemzetközi borversenyen elért eredmények, valamint a borszakértők és 

szakújságírók által készített nemzetközi minősítések. A Tokaji borkülönlegességek és borok 

továbbra is Magyarország ikon és imázs termékeinek számítanak. (Tokaji borvidék termékleírása, 

2011) 

 

2011-ben megszületett a Tokaji borvidék termékleírása, az EU borreform előírásainak 

megfelelően. A borvidéken készült legmagasabb minőségű borok az Oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléses (OEM) kategóriába tartoznak. 

 

A „Tokaji OEM” jelölés mellett meghatározták azon településeket és dűlőket, amelyek neve 

feltüntethető a címkén. A tokaji borok, melyeknek színe kizárólagosan fehér, a következők lehetnek 

a leírás szerint: 

Tokaji borkülönlegességek: 
− Tokaji eszencia 
− Tokaji aszú 

o 3 puttonyos 
o 4 puttonyos 
o 5 puttonyos 
o 6 puttonyos 
o Aszúeszencia (Vinum Tokajense Passum) 

− Tokaji szamorodni 
o száraz / édes 

− Tokaji fordítás 
− Tokaji máslás 

Egyéb tokaji borok: 
− Tokaji bor: száraz, félszáraz 
− Tokaji késői szüretelésű bor 

Min őségi pezsgő 
− Tokaji  pezsgő 

 

• Egyéb korlátozottan használható kifejezések: 
- borkülönlegesség 
- késői szüretelésű bor 
- küvé vagy cuvée 
- muzeális bor 
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Az előírás meghatározza a szőlőtermesztés körülményeit, a szüret módját, a tokaji borok és 

pezsgő paramétereit, az aszúkészítés technológia menetét, a borok analitikai és érzékszervi 

paramétereit. 

 

Tokaji szamorodni 

A Botrytis cinerea hatására tőkén aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó, válogatás nélkül szedett 

szőlőfürtök feldolgozásával, száraz szamorodni esetén legalább 230 g/l, édes szamorodni esetén 

pedig legalább 256 g/l természetes eredetű cukrot tartalmazó mustból alkoholos erjedéssel 

előállított tokaji borkülönlegesség, amit a forgalomba hozatal előtt legalább két évig, ebből legalább 

egy évig fahordóban érlelnek a Tokaji lehatárolt termőhelyen található pincében. 

 

Tokaji aszú 

Tokaji aszú (3-6 puttonyos) Botrytis cinerea hatására tőkén aszúsodott, szüretkor külön szedett 

szőlőbogyók feldolgozott anyagára öntött, a tokaji lehatárolt termőhelyről származó legalább 205 

g/l cukortartalmú musttal, vagy ezzel megegyező cukortartalmú mustból erjesztett, azonos évjáratú 

borral áztatott, alkoholos erjedéssel előállított tokaji borkülönlegesség, amelyet a forgalomba 

hozatal előtt legalább három évig, ebből legalább két évig fahordóban érlelnek, a Tokaji lehatárolt 

termőhelyen található pincékben. 

 

Tokaji aszúesszencia, Vinum Tokajense Passum 

A Botrytis cinerea hatására tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett szőlőbogyóknak 

feldolgozott anyagára öntött a tokaji lehatárolt termőhelyről származó musttal vagy azonos évjáratú 

borral áztatott, szeszes erjedés útján készült, jellegzetes aszú- és érlelési illattal, valamint zamattal 

rendelkező aszúbor, amely literenként legalább 180 gramm természetes cukrot tartalmaz, és amelyet 

a forgalomba hozatal előtt legalább három évig, ebből legalább két évig fahordóban érlelnek. Az 

aszúeszencia készítésének utolsó éve a 2010. évi szüret. 

A terméktípus elnevezése 2011. augusztus 01.-től ,,Vinum Tokajense Passum,,-ra változik. 

 

Tokaji eszencia 

A Botrytis cinerea hatására tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett szőlőbogyókból préselés 

nélkül, saját súlyának nyomására kiszivárgott, mustból minimális erjedés útján keletkező tokaji 

borkülönlegesség, amely az aszúra jellemző különleges illattal és zamattal rendelkezik. 
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Tokaji fordítás 

A kipréselt aszútésztára felöntött a tokaji lehatárolt termőhelyről származó mustból vagy azonos 

évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült, a forgalomba hozatal előtt legalább két évig, ebből 

legalább egy évig fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és 

zamattal rendelkezik. 

 

Tokaji máslás 

Az aszúbor seprőjére felöntött tokaji lehatárolt termőhelyről származó mustból vagy azonos 

évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési 

illattal és zamattal rendelkezik és a forgalomba hozatal előtt legalább két évig, ebből legalább egy 

évig fahordóban érlelték. 

 

A tokaji múzeális borokat legalább 10 évig,  ebből legalább 5 évig fahordóban kell érlelni. 

(Tokaji borvidék Hegyközségi Tanácsa, 2011) 

 
4. ábra: A tokaji borkülönlegességek készítésének technológiai ábrája 

Forrás: http://pannontokaj.hu/borkeszites.html 
 

A Tokaji borkülönlegességek kiszerelése csak üvegpalackban történhet. 

A tokaji palacktípus: 

1. Egyenes hengeres testű, hosszú nyakú, színtelen üvegpalack, a következő méretarányokkal: 

a) hengeres rész magassága/teljes magasság: 1:2,7 
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b) teljes magasság/alapátmérő = 3,6:1 

2. A palackon saját anyagából pecsét elhelyezhető, mely tartalmazhatja a Tokaj/Tokaji nevet, a 

cég márkanevét, cégemblémát vagy más információt. A palack űrtartalma elsősorban 0,5 liter, de 

engedélyezett a 0,375 literes, 0,25 literes, 0,1875 literes vagy 0,1 literes űrtartalmú üvegpalack. 

 

A tokaji palacktípus használata kizárólag a Tokaji borkülönlegességekre vonatkozik. A Tokaji 

Hegyközségi Tanács külön engedélyével más típusú üvegbe is tölthető Tokaji borkülönlegesség (pl. 

porcelán). A Vinum Tokajense Passum megnevezésű tokaji borkülönlegesség a hagyományos tokaji 

palackforma mellett a kialakult hagyományoknak megfelelően külön engedély nélkül tölthető 

úgynevezett gyógyszeres üvegbe. 

Kötelező az évjárat feltüntetése, amelynek tokaji borkülönlegességek esetében 100 %-ban, egyéb 

tokaji borok és késői szüretelésű borok esetében 85 %-ban meg kell egyeznie a címkén feltüntetett 

évjárattal. Tokaji pezsgő esetében az évjárat feltüntetése nem kötelező. 

(Tokaji borvidék termékleírása, 2011) 

 

 A világban kevés az olyan borvidék, bortermő hely, ahol csak fehérszőlőt termesztenek és 

fehérbort készítenek. Tokaj abból a szempontból is egyedi, hogy nagy száraz bort is lehet készíteni, 

ugyanakkor a világ egyik legértékesebb természetes édes borát is.  Tokaj, mint egységes 

származáshely, kvázi egy ernyőmárka, több különböző borstílussal.  

Más borvidékekhez képest lényeges eltérés, hogy a teljes termékszerkezet, mint azt a 

termékleírásban is láthattuk, meglehetősen összetett, elsősorban a külső szemlélő számára lehet a 

kép túl bonyolult. Sok termék van, amelyek azonban logikailag összekapcsolódnak. Létezik 

egységes tokaji származáshely, amit a termékek finomítanak, illetve oda-vissza hat egymásra a 

termék és a borvidék. 

A borsor szereplői gazdasági és marketing szempontból nagyon eltérőek, amit az. 5. 

fejezetben részletesen tárgyalok. 

 

 Tokaj szerepe mindenképp kiemelkedő és egyedi, ugyanakkor kétarcú is. Tokaj integráló és 

egyben újító szerepe szemben áll egymással. Rendkívül szigorú hagyományok határozzák meg a 

termelési oldalt, pl. a fajtahasználat és a technológiai lépések. Másrészről az újító szerep is 

megjelenik: új birtokok jönnek létre, új borstílusok, kategóriák lépnek színre (pl. késői szüretelésű 

borok), a régi stílussal szakító divatosabb, fiatalosabb címkék jelennek meg. 
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2.2. A tokaji bormarketing jellegzetességei (makro-, és mikrokörnyezeti elemzés) 

 

A marketing korunk egyik jelentős és önálló tudománya. A marketing azonban a borpiacon 

– a borpiac és a bornak, mint terméknek az ismerete nélkül – szinte egyáltalán nem használható. A 

bormarketing tehát nem két független tudomány egymáshoz illesztése, hanem egy teljesen önálló 

szakterület, amely a borpiac, a bor és a marketingismeretek integrálásával jön létre. (Botos, 2001) 

 

 A fenti gondolattal ért egyet Gaál (2009) is: a bormarketing nem egyenlő a bor(ászat) és a 

marketing mechanikus összeolvasztásával. Sokkal felelősségteljesebb és stratégiai lépések sora 

hozhatja meg az elvárt eredményt, mint pl. imázs növekedést, a piac bővülését.  

 

A bor számos egyedi sajátossággal rendelkezik, ami speciális megközelítést igényel. Hajdú 

(2004) a következőképpen foglalja össze ezen jellemzőket: 

� A szőlő ültetvénynövény, ami több évtizedet él, a termelési ciklusa egy év. Emiatt 

rugalmatlan a piaci hatásokra. 

� A bor lassú termelési ciklusú termék. 

� A borpiaci változások felgyorsultak. A déli félteke bekapcsolódásával fél évre csökkentek a 

borpiaci ciklusok a világpiacon. 

� Nincs még egy olyan élelmiszer, ahol ennyire fontos lenne a földrajzi eredet. (pl. AOC, 

illetve hazánkban OEM jelölések) 

� A bornál nagyon fontos a fajta, amit a címkére is ráírnak. 

� A bornál nagyon sokféle és legtöbbször nagyon kicsi márkákkal találkozhatunk. Az 

élelmiszer ágazat egyetlen másik ága sem ennyire elaprózódott. 

 

 A magyar bormarketingnek sokirányúan lehet megfogalmazni a szükségleteit. Gyakorlatilag 

minden általánosan megfogalmazott teendő azt erősíti, hogy a magyar bormarketing élén a 

tokajinak kell állnia, ez kell legyen a borértékesítés zászlóshajója, hiszen legalább névről ismerik a 

világban. (Galambosné, 2003) 

 

A bormarketing szintek feladatukban, céljukban végrehajtójukban, célcsoportjaikban 

jelentősen különböznek egymástól. Ideális esetben ezek a szintek egymásra épülnek. (Botos, 2005)  

 

A Botos (2005) által felállított rendszert a tokaji borokra adoptáltam (4. táblázat) 
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4. táblázat: A bormarketing szintjei a tokaji borokra adoptálva 

Szint Példa programra Jellege Célcsoport Végrehajtó 
Nemzetközi Francia paradoxon Közösségi Általában a borfogyasztó Nemzetközi szervezetek 
Régió Közép-európai borok Közösségi Általában a borfogyasztó Regionális szervezetek 
Nemzeti Hungarikum borok Közösségi Az ország borait fogyasztók Nemzeti közösségi marketing 

műhelyek 
Borvidék Tokaji borok Közösségi A borvidék borait fogyasztók Borvidék 
Körzet Mádi borok Közösségi A körzet borait fogyasztók Borvidéki körzet 
Borászat Disznókő pince borai Egyéni A borászat borait fogyasztók borászat 
Márka Hattyús borok  Egyéni A márka fogyasztói borászat 
Termék Úrágya Furmint Egyéni A bor fogyasztói borászat 

Forrás: Botos (2005) Bormarketing szintek, 97-104. p. In: Hajdu, I-né. (szerk): Bormarketing, 
Budapest: Mezőgazda kiadó, 164 p.alapján saját adaptálás 
 

 

 Nemzetközi szinten a sörrel, égetett szesszel, üdítőkkel szemben harcol a borágazat. Az 

egyik legátütőbb program a „francia paradoxon” volt. Regionális szinten a közép-európai borok 

marketingje lehetne, de ehhez hiányzik az összefogás. A nemzeti marketing programok a teljes 

magyar borászatot népszerűsítik. A közelmúltig a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. koordinálta 

ezen megjelenéseket. A tokaji borvidék jelenleg nem jelenik meg egységesen. A Tokaj Renaissance 

vagy a Tokaj Vinum Hungarikum Egyesület a tagok borait népszerűsítik. A Mádi Kör egyesület 

kiváló példa egy körzet marketing aktivitására. A borászat-márka-termék szintek pedig a vállalati 

marketinghez tartoznak.  

 

Piskóti (2002) szerint a Tokaj-hegyaljai bormarketing a közösségi területi marketingbe is 

illesztendő, és ki kell alakítani a kapcsolatot a vállalati marketinggel is. A közösségi marketing 

szintjei a következők, amelynek végén eljutunk a vállalati szintig: 

Ország-marketing → régió-marketing → megye-marketing → borvidéki-marketing → kistérségi-

marketing → települési marketing →→ termelői, vállalkozói marketing  

  

A tokaji marketing stratégia magja a kiválóság, az egyediség, a különlegesség alapú 

pozicionálás. A tokaji bor egyértelműen a prémium, a legmagasabb, a különleges minőségű borként 

kell, hogy megjelenjen (Piskóti, 2002). Piskóti (2002) a tokaji bormarketing egy lehetséges 

modelljét mutatja be a 5. ábrán. A modell a tokaji bortermelő vállalkozást a mikro-, és makro 

környezeti szereplők viszonyrendszerébe helyezi. 
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5. ábra: A tokaji bormarketing működési modellje, Forrás: Miskolci Egyetem Marketing Intézet 

(2002): A tokaji-bor  marketingstratégiája, Tanulmány, PP prezentáció,  20p. 
 

 

A makro környezet elemzése 

A vállalatok akkor lehetnek sikeresek, ha a makro környezet kielégítetlen igényeit felismerik 

és nyereségesen kielégítik. A makro környezet elemzését vállalatok elemzésére alkották meg, de 

dolgozatomban kiterjesztem ezt a tokaji borvidékre. A térség szereplői egy szélesebb makro 

környezetben működnek, amelynek hatóerői és fejlődési irányai alakítják a régió és a tokaji bor 

lehetőségeit, valamint az ellene irányuló fenyegetéseket. Ezek az erők „ellenőrizhetetlenek”, csak 

megfigyelni, alkalmazkodni lehet hozzájuk.  

A környezeti tényezők mindegyikével kapcsolatban feltehetők a következő kérdések, 

melyeket érdemes tisztázni: 

� az adott tényező hat-e a marketingre? 

� ha igen, akkor milyen irányban kell módosítani a tényező változásakor a marketing 

cselekvési programját? (Józsa, 2003) 

A hat fő befolyásoló tényező, a demográfiai, a gazdasági, a természeti, a technológiai, a 

politikai-jogi, a természeti és a társadalmi-kulturális. (Kotler, 2002) Az angol kezdőbetűk alapján 

ezt STEPED elemzésnek nevezzük (6. ábra). 

 

Társadalmi-kulturális környezet: ezen faktor elemzésekor fontos figyelembe venni a 

múltban kezdődő, de ma is ható folyamatokat. A 20 évvel ezelőtti rendszerváltással teljesen 

átalakult a gazdaság és a társadalom szerkezete, újfajta „eredeti tőkefelhalmozás” ment végbe.  
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A vidéki ember élete egyre nehezebbé vált, a vidék megtartó ereje jelentősen csökkent. A 

tokaji borvidéken sok szőlőtermelő van, akik elsősorban alapanyaggal látják el a nagy borkészítő 

cégeket és csak kis mennyiségben készítenek saját részre bort. A szőlőtermesztés jövedelmezősége 

folyamatosan csökken, a növénytermesztési segédanyagok növekedése és a felvásárlási árak 

csökkenése miatt. Egyre kevesebb a tokaji lakosok közül, akik idénymunkásként a szőlőben 

képesek és hajlandók dolgozni. Más borvidékeken magasabb azok aránya, akik felhagynak a 

szőlőműveléssel. Tokajban is észlelhető a jelenség, de kisebb mértékben. 

 

Az élet minden területén felgyorsult a tempó, ami különösen a marketing területén 

látványos. Napjainkra az információ-túlterheltség a jellemző, hiszen ma már annyi információ éri az 

embereket egy nap alatt, mint a középkorban egy egész élet során. Az egyénnek védekeznie kell a 

rázúduló információkkal szemben, emiatt működik a szelektív figyelem, észlelés, és egyre 

kritikusabbakká váltak a reklámokkal szemben. A vállalatok feladata egyre nagyobb, amikor 

reklámjaikkal ki akarnak emelkedni a piaci zajból.  

Az élettempó nagymértékben felgyorsult, ugyanakkor fontossá vált a hedonizmus, a 

kényeztetés. Az egészséges életmód is nagy szerepet játszik az élelmiszerek fogyasztásánál. A 

nőknek egyre nagyobb szerepe van a vásárlási döntésekben, különösen igaz ez az 

élelmiszervásárlásra. Sok esetben a „családi bort” is ők veszik meg. A női vásárlók szerepének 

erősödése mellett az általános egészségtudatosság is az oka annak, hogy nő a gyümölcsös, alacsony 

alkoholtartalmú, rövidebb érlelésű borok népszerűsége. 

 

Technológiai környezet: erőteljes változások következtek be az elmúlt évtizedben. Azok a 

borászatok, amelyek a technológiai újdonságokat elsőként alkalmazzák, piaci előnyre tesznek szert, 

magas piacrészesedést érhetnek el. A szőlőtermesztésben elsősorban a növényvédelem területén 

jelentek meg az innovációk. A borkészítésben javult a technológiai fegyelem a rozsdamentes 

acéltartályok, a modern palackozók, a prések, a szűrők és a fajélesztők megjelenésével. Mindez a 

gyümölcsösebb, reduktív borok számára adott technológiai hátteret. Ezeknek az újításoknak az 

elterjedése és tömegszerű alkalmazása az uniformizált borok megjelenését is elősegítette. A 

különleges tokaji bor egyedi készítési technológiája a hagyományokban gyökerezik és kényes az 

egyensúly a technológiai innovációkkal.   

A számítástechnika fejlődésével egyre nagyobb lehetőségek jelentek meg a DM eszközök 

előtt, valamint egyre népszerűbbek az elektronikus fizetési módok és a termékazonosítási 

technológiák (pl. vonalkódok). Az netshopok és a csomagküldő szolgáltatások száma egyre nő. 
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6. ábra: Makrokörnyezet – STEPED elemzés 

Forrás: Konkoly - Papp (2011) 
 

 

Politikai-jogi környezet: legfontosabb hatással a rendszerváltás után végrehajtott 

privatizáció volt. A piacot szabályozó új törvények születtek, amelyek közül a borpiacot leginkább 

a külföldiek magyarországi befektetetéseiről szóló törvény, a jövedéki törvény, a földtörvény, az 

élelmiszeripari törvény, a fogyasztóvédelmi törvény és a bortörvény érintette. Magyarország 2004-

ben az Európai Unió tagja lett, így az EU szabályozás az irányadó. 

Az Európai Unióban dél-felé haladva hét szőlőtermő övezetet különítenek el. A 

szőlőtermesztési zónabeosztásnak azért van jelentősége, mert az uniós szabályozás az egyes 

rendszerváltás 
→ vállalatok privatizációja  
→ új piaci szereplők 
(nyugati multinacionális 
cégek a kereskedelemben 
és termelésben is) 
→ piacreguláció 
→ törvények: 
-   EU szőlőövezeti      

besorolás 
- külföldiek mo-i 

befektetéseiről szóló 
törvény (1998. XXIV t.) 

- jövedéki törvény (2003. 
CXXVII. Tv) 

- élelmiszertörvény (1995 
XC. Tv) 

- fogyasztóvédelmi 
törvény (2008. XLII. 
Tv) 

- földtörvény (2007. 
CXXIV tv.) 

- bortörvény (2004. 
XVIII)  

- borvidéki termékleírás 
 

rendszerváltás → társadalom strukturálódása 
 → „eredeti tőkefelhalmozás” 

 
jellemzők: 
- a vidék szegényedik, megtartó ereje 

csökken 
- szőlőtermesztéssel Tokajban is sokan 

felhagynak, mert a jövedelmezősége 
csökken  

- kritika a reklámokkal szemben  → 
feladat: kiemelkedni a piaci zajból 

- információ-túlterheltség 
- trendek, ciklusok töréspontjai várhatók 
- a nők növekvő szerepe a borvásárlási 

döntésekben 
- kulturális hatások  
életmódban bekövetkező trendek: 
- felgyorsult élet 
- egészségtudatosság 
- hedonizmus 
fogyasztói szokások változásának 

következményei:  
- gyümölcsös borok 
- alacsony alkoholtartalmú borok 
- sok az uniformizált bor 
 

POLICITAL 
Politikai-jogi környezet 

SOCIAL 
Társadalmi-kulturális környezet 

- természeti 
erőforrásokkal való 
ellátottság (klíma, 
mikroklíma, 
földminőség, speciális 
természeti erőforrások 
elérhetősége) 
→ termelhető termékek 
köre, minősége, 
gazdaságossága 

- általános felmelegedés 
problémái 

- törekvés a csökkenő 
vegyszerhasználatra 

- Tokaj speciális 
mikroklímája  → aszú 
képződés 

ENVIRONMENTAL 
Természeti környezet 

ECONOMICAL 
Gazdasági környezet 

DEMOGRAFICAL 
Demográfiai környezet 

- Mo. népessége 
9.999.000 fő (2010) 

- Mo. lakosságának száma 
csökken 

- lakosság elöregszik →   
összkereslet csökken 

- Vásárlóerő csökken. 
 

• modern technológiákra 
való áttérés: 

• technológiai fegyelem 
javítása → piaci előny 
(magas piacrészesedés) 
- rozsdamentes 

acéltartályok 
- modern prések, 

palackozók, stb. 
- speciális fajélesztők 
- rövidebb hordós 

érlelés, ha van. 
→ reduktív, gyümölcsös, 
piacos borok 
• E-kereskedelem 
• E-fizetési módok 
• direkt marketing 
• termékazonosítási 

technológiák 
 

TECNOLOGICAL 
Technológiai környezet 

- élelmiszerek árrugalmassága 
alacsonyabb 

- a jövedelem növekedésével csökken az 
inferior jószágok fogyasztása,  
az összkiadáson belül csökken az 
élelmiszerekre költött arány, nő a 
luxuscikkek aránya 

- rohanó életforma → jelentősen 
csökkent szabadidő → nincs idő „egy 
jót borozni, beszélgetni”  

- lakosság jövedelemi helyzete javult 
→ vásárlóerő növekedett 
→ egészségtudatosság → 
élelmiszerfogyasztásban szerkezeti 
átrendeződés 

- Legújabban: általános gazd-i recesszió 
- Hipermarketek jelentősége egyre nő 
- a magyar borpiac árérzékeny 
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borászati eljárásokat (mustjavítás, savazás, savtompítás) az övezeti besorolástól függően különböző 

határértékek mentén határozza meg. 

Magyarországot az EU a C I b szőlőtermő övezetbe sorolta, ahol csak abból a mustból lehet 

bort készíteni, amelynek minimális természetes alkoholtartalma asztali borok esetében 8 térfogat %, 

minőségi boroknál 9 térfogat %. Magyarország a csatlakozást követő 10 éves időszakban felmentést 

kapott az asztali borok minimális természetes alkoholtartalmára vonatkozó határérték betartása alól, 

helyette a jelenlegi hazai szabályozásban szereplő értéket (7,6 térfogat %, azaz 13 mustfok) 

használhatja. Az egyéb határértékek tekintetében a C I b övezet szabályai érvényesülnek. Az EU 

engedélyezte Magyarország számára a répacukor mustjavításra történő használatát, de a természetes 

alkoholtartalom növelése nem haladhatja meg a 1,5 térfogatszázalék. A rendkívül kedvezőtlen 

időjárású években a tagállamok kérhetik, hogy ezt az értéket 2%-al növeljék.  

Az alkoholtartalom növelő eljárások nem növelhetik a bor teljes alkoholtartalmát 12,5%-nál 

magasabbra.  

Az EU borreform keretében 2011-re elkészült a Tokaji borvidék termékleírása, új borkategóriák 

jelentek meg.  

 

Természeti környezet: a mezőgazdasági termelés során a legfontosabb elem az 

erőforrásokkal való ellátottság. Ide tartozik a klíma, a mikroklíma, a földminőség és a speciális 

természeti erőforrások elérhetősége. Hazánk természeti adottságai kiválóak a szőlőtermesztésre, 

borkészítésre, akár több százezer hektár ültetvényünk is lehetne azonban az ágazati problémák miatt 

ez jelentősen kevesebb. Jelenleg cca. 75000 hektáron termelnek Magyarországon szőlőt.   

Korábbi megfogalmazás szerint hazánk, különösen Tokaj a szőlőtermesztés északi határán 

terül el. A globális felmelegedés azonban felülírja ezt. Egyre magasabb alkoholtartalom, érettebb 

tanninszerkezet jellemzi a magyar borokat. 

Tokajban hosszabb és szárazabb őszt tapasztalhatunk (speciális mikroklíma), ami 

kimondottan kedvez az aszúképződésnek. Általában az augusztus és szeptember eleje száraz, 

amikor a bogyók a hosszan tartó szárazság miatt ráncosodnak. Ezt követően a rendszerint 

beköszöntő csapadékos időjárás, a folyók által biztosított pára vagy az erősödő éjszaki lehűlés 

következtében előálló erős éjszakai harmatképződés hatására gyors és hírtelen vízfelvétel történik.  

Ezzel a bogyók héja felreped, teret nyitva a Botrytis cinerea fertőzésének. Ha ezt az időszakot 

hosszan tartó ismét visszatérő napos,meleg időjárás követi az a bogyók fokozatos vízveszteségét 

idézi elő, melynek következtében a korábban rothadásnak indult bogyók beltartalmi értékei 

bekoncentrálódnak és a gomba anyagcsere termékei is belekerülnek. A képződő aszúszemek 

mennyisége és minősége évjáratonként eltérő. 
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 Gazdasági környezet: egyre erősödő jövedelemdifferenciálódás érzékelhető, elsősorban a 

már említett újfajta „eredeti tőkefelhalmozás” következtében. Az élelmiszerekre az alacsonyabb 

árrugalmasság a jellemző, az árucsoport kereslete összességében rugalmatlan. Az elmúlt években, 

évtizedben a lakosság jövedelmi helyzete javult, ami a vásárlóerő növekedéséhez vezetett. 

Ugyancsak a javuló jövedelmi helyzet hozta magával az egészségtudatosság előtérbe kerülését. A 

2009-es év világválság hangulata változtatott ezen. A nem alapvető élelmiszerek fogyasztása 

érzékelhetően csökkent.  

A magyar élelmiszerfogyasztásban szerkezeti átrendeződés ment végbe. Megjelentek a 

hipermarketek, amelyek forgalma egyre nagyobb. Ezzel párhuzamosan a kisboltok szerepe egyre 

csökken. Sokan láncokba szerveződve próbálnak túlélni, esetleg franchise partnerré válnak. 

Természetesen az új típusú üzletek megjelenésével párhuzamosan a fogyasztói szokások is 

megváltoztak. Magyarország EU-s csatlakozása is jelentős változásokat hozott. A termékek, 

szolgáltatások, munkaerő szabad áramlása új lehetőségeket nyújt a termelők, kereskedők számára. 

 

Demográfiai környezet: Magyarország lakosságának létszáma 2010-ban 9.999.000 fő volt. 

Bár a világban népességnövekedésről beszélünk, köszönhetően elsősorban az ázsiai, afrikai 

országoknak, hazánkban a népesség 1981 óta folyamatosan csökken. Az EU tendenciáknak 

megfelelően a társadalom elöregszik. A csökkenő népesség az összkereslet csökkenését vonja maga 

után. Az idősödő társadalom pedig a kereslet szerkezetére van hatással.  

A háztartástípusok is változáson mentek át. Erre példa, hogy egyre több a szinglik és/vagy 

egyszemélyes háztartások száma. 

 

 

A mikro környezet elemzése 

A mikrokörnyezetbe a vállalat közvetlen környezetében jelen lévő szereplők tartoznak, 

amelyek arra a képességére hatnak, hogy az általa választott piacon jól működjön. (Jobber, 1999). 

Lehota (2001) megfogalmazásában a következő elemekből áll a mikrokörnyezet: 

� a vállalat belső környezete  

� beszállítók: A szőlőtermelők (ha felvásárlás történik), a technológiát, növényvédő szert, 

borkezelő anyagokat és a csomagolás elemeit szállító cégek. 

� vevők: A tokaji bor végső fogyasztói, magánemberek vagy cégek. 

� közvetítő kereskedők: nagykereskedők, kiskereskedők ezen belül a hiper-, szupermarketek 

szerepe egyre jelentősebb. 
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� versenytársak: szűkebb értelemben a tokaji bort termelő cégek, tágabb értelemben a 

bortermelő cégek, de a sört, és az alkoholt készítő cégek is. 

� az elősegítő szervezetek: bankok, exportfinanszírozó, biztosító cégek, kutatóintézetek, stb. 

� logisztikai szervezetek 

� marketingszervezetek: AMC, piackutató cégek, stb. 

� információs szervezetek: HNT, kutatóintézetek. 

� szakmai szövetségek: HNT, MSZBSZ, MBA, Vindependent, Vinunion, stb. 

� média és közvélemény 

 

 

Versenyelemzés 

 A piacokon szereplő vállalatok a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokért, illetve a 

vevőkért versenyeznek (Lehota, 2001). A versenyképesség Lengyel (2000) szerint, a piaci 

versengésre való készséget jelenti, a pozíciószerzés és tartós helytállás képességét, amit elsősorban 

az üzleti sikeresség, a piaci részesedés és a jövedelmezőség növelése jelez. 

 Porter öt szegmentumot nevezett meg, amelyek az adott piac hosszú távú vonzerejét 

meghatározzák. (7. ábra) 

 

 
  

7. ábra A versenystruktúra Porter-féle modellje. Forrás: Porter, M. E. (2006): Versenystratégia, 
Budapest: Akadémiai Kiadó 35 p 

 

A vállalatoknak a következő fenyegetésekkel kell szembe néznie: 

� A szegmentumon belüli versenytársak fenyegetése. A tokaji borok piaca nem monopol 

vagy oligopol, hanem versenypiac. Sok vevő és sok eladó van a piacon.  

� Az új belépők fenyegetése. Tokajban az egyik belépési korlátot a termőterület 

szűkössége jelenti. A tokaji borok hatékonyabb marketingtámogatással, a külföldi 
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piacokon teljes mértékben el tudnának fogyni. Szinte kevés is lenne a szőlőtermő terület 

és keresleti piacot lehetne kialakítani. A szőlőfeldolgozó, borászat létesítésének költsége 

nem tér el a többi borvidéktől. Külföldi befektetők számára relatíve olcsónak számít egy 

magyarországi befektetés.  

� A helyettesítő termékek versenye. A tokaji borok esetében minden magyar és import bor 

helyettesítő terméknek számít. Kiterjesztve a fogalmat, a sör és az egyéb alkoholos 

italok is ide sorolhatók. 

� A vevők alkupozíciójának a veszélye. A vevők a tokaji borok piacán is erős 

alkupozícióban vannak. Mivel kínálati piac van, a néhány hiper-, szupermarket lánc és a 

néhány nagykereskedő erőfölényben van a szétaprózódott termelői oldallal szemben. 

� A szállítók alkupozíciójának a veszélye. A tokaji bortermelők sok esetben kis vagy 

közepes méretűek. A beszállító szegmens szereplői is erős alkupozícióban vannak, sok 

esetben erős külföldi tulajdoni háttérrel pl. palack és dugóforgalmazók, növényvédő 

szerek és borkezelő anyagok forgalmazói, stb.  

 

A versenynek négy szintjét különböztetjük meg Kotler (2002) szerint: 

� Márkaverseny: minden olyan vállalat, amely a miénkhez hasonló terméket, azonos 

vevőkörnek, azonos árakon kínál. Egy tokaji pincészet számára minden egyéb tokaji bort 

készítő pince ide tartozik. 

� Iparági verseny: Egy tokaji pincészet számára minden egyéb pincészet ide tartozik, 

valamint a borokat importáló kereskedő cégek is. 

� Termékforma verseny: az adott fogyasztói igényt kielégítő valamennyi termék. Egy 

tokaji pincészet számára minden alkoholos terméket gyártó vagy importáló vállalat ide 

tartozik.  

� Általános verseny: a fogyasztók szabadon elkölthető pénzéért versengő valamennyi 

vállalat versenytársnak tekinthető. 

 

A vállalati versenystratégiák főként az előállított bor minőségének tekintetében és az 

értékesítési- és marketingeszközök alkalmazásának kombinációjában jelentkeznek (Harsányi, 

2007). 
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2.3. A bor keresletére ható tényezők 

 

A fogyasztói magatartás a termékek és szolgáltatások megszerzése és használata során 

végzett tevékenységek (márka- és boltválasztás stb.) összessége, amelynek célja a fogyasztói 

megelégedettség növelése. (Bauer – Berács, 1999). 

A fogyasztói magatartás vizsgálata arra keres választ, hogy az egyes fogyasztó milyen 

módón hoz döntést arról, hogy a rendelkezésére álló anyagi és más erőforrásokat hogyan költse el 

fogyasztási cikkekre. (Lehota – Tomcsányi, 1994)  

  

A fogyasztói magatartás vizsgálatakor fontos figyelembe venni, hogy sok esetben nem az 

egyén, hanem a háztartás a beszerzés legkisebb egysége. Általában elmondhatjuk, hogy a vásárlási 

döntések nem diszkrét döntések, mert leggyakrabban több személy igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését szolgáló termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak. A vásárlási döntés és a 

végrehajtás is többszereplős. Ez alapján megkülönböztetünk kezdeményezőt, befolyásolót, 

döntéshozót, végrehajtót és használót. (Hoffmann, 2000). A tokaji borok esetében a legtöbb esetben 

a férfi, családfő az, aki az első négy lépésben nagy szerepet játszik, a fogyasztáskor már 

kiegyenlítődnek a szerepek.  

 A társadalmi és szociológiai tényezők közül az egyes csoportok, rétegek, osztályok eltérő 

élelmiszer-fogyasztói magatartása, valamint a csoportok hatása az egyénre, az 

élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szabályok, elvek és gyakorlatok vizsgálhatók. A csoportok 

között különösen kiemelt szerepe van a családnak, amely a tanulási folyamatban, a gyermekek 

szocializációjában, így a fogyasztói szocializációban is, nagy szerepet játszik. A család, illetve a 

háztartás kettősen hat a fogyasztói magatartásra: jövedelmi, költségvetési egységet alkot és a 

vásárlói döntések többszereplős és többoldalú érdekegyeztetési alapegysége is. A család közös 

vásárlói, fogyasztói magatartásának elemzése során a következő kérdésekre keressük a választ: 

melyik családtag (feleség, férj, gyermekek, egyéb), milyen terméket (élelmiszerek választása), 

milyen helyzetben (családi életciklus, felhasználási ráta), milyen aktivitással (szerepkör, 

munkamegosztás) és milyen vásárlói döntési szakaszban határoz meg. (Lehota, 2001) 

 

A család életciklusa szintén kulcsfontosságú tényező a vásárlási szokások vizsgálatánál. Ez a ciklus 

az otthonlakó magányos személytől a családi állapotok különböző stádiumain keresztül az 

otthonlakó, magányos nyugdíjasig tart. (Jobber, 1999) A család szintén fontos szerepet kap, mint  a 

fogyasztási szokásokat kialakító tényező (Kunsági, 1996), A család táplálkozási szokásairól a 

legtöbbet a vásárlói magatartása árulja el. (Paton et al., 1996) 
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Az élelmiszer-fogyasztói magatartás összetett jelenség, csak multidiszciplináris megközelítésben 

vizsgálható és értékelhető. A fogyasztói és vásárlói döntéseket közgazdasági (ár, jövedelem), 

demográfiai, pszichológiai (motiváció, attitűd, észlelés, tanulás, tapasztalat), szociológiai 

(szocializáció, társadalmi csoportok, család), antropológiai (kultúra, hagyományok), földrajzi 

(időjárás, föld termékenysége), táplálkozástudományi és orvostudományi (táplálkozási igények, 

fiziológiai szabályozás, érzékelés stb.) tényezők határozzák meg. Az élelmiszer központi szerepet 

játszik a fogyasztók életében. (Lehota, 2001a) 

 

Az élelmiszerfogyasztás jövedelemtől függően változik. Az alacsonyabb jövedelem kisebb 

változatosságot engedélyez az élelmiszerfogyasztásban és a táplálék minősége is csökkenő 

tendenciát mutat. (Taylor, 1996) Természetesen az élelmiszerfogyasztásban is jelentkeznek a 

paradox hatások: 

� Sznob-hatás: két feltétel esetén jelentkezik leggyakrabban, egyrészt amikor az új presztízs-

termék bevezetésekor a fogyasztó elsőként próbálja ki, illetve használja a terméket, 

másrészt, amikor a státuszfogyasztó visszautasítja a széles körben fogyasztott termékeket, 

márkákat. A korlátozott elérhetőség növeli a presztízs-értéket, mivel ekkor a fogyasztó a 

terméket egyedinek és drágának tekinti. (Lehota – Komáromi, 2007) A legmagasabb 

kategóriájú tokaji különlegességek ide sorolhatóak.  

� Spekulációs hatás: olyan esetben fordul elő, amikor a fogyasztók többletvásárlással 

reagálnak az áremelésre, újabb további áremelésre számítva. (Molnár, 1993) Ez még alig 

alakult ki a magyar borok piacán. Egy nagy évjárat bora előzetesen megvásárolható, ami 

később kerülhet a piacra, jelentős árnövekedéssel.  

� Giffen hatás: bizonyos termékek áremelkedése olyan méretű kiadásnövekedést okozhat a 

fogyasztók számára, hogy kénytelenek csökkenteni egyéb, drágább termékek fogyasztását és 

azok helyett is a megemelt árú terméket vásárolják, az áremelkedésre tehát 

keresletnövekedéssel reagálnak. (Molnár, 1993) 

 

 A különféle vásárlói és fogyasztói modelleket Lehota (2001) több csoportra osztotta, melyek 

közül a legfontosabbak a következők: 

• Sztochasztikus modellek, mint pl. a márkaválasztási, bevásárlóhely-választási modellek. 

• Szerkezeti modellek, melyek lehetnek: 

• részleges modellek (parciális) melyek egy bizonyos területre vonatkoznak, és   

szűkített feltételrendszerrel dolgoznak. Pl.: makroökonómiai modellek,  

• teljes modellek. Pl.: Engel-Blackwell, Howard-Sheth, Nicosia- és Shulz-modellek  
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A vásárlói magatartás egyik első modelljét Nicosia dolgozta ki 1966-ban. (Hofmeister-Tóth, 

2003) A modell a vállalat és termékeinek potenciális fogyasztói közötti viszonyra koncentrál. A 

vállalat a fogyasztóval marketing üzenete alapján kommunikál, a fogyasztók vásárlásaikkal 

kommunikálnak. Tehát a modell interaktív: a cég befolyásolni igyekszik a fogyasztókat, a 

fogyasztók vásárlásaikkal befolyásolják a vállalatot. A modellben nem szerepelnek olyan tényezők, 

mint a kultúra, értékek, referenciacsoportok, társadalmi tényezők, társadalmi státusz stb. Azt 

sugallja, hogy a legfontosabb tényező, ami befolyásolja a vásárlót, a marketing üzenet.  

 

A Howard-Sheth (1969) modell (Hofmeister-Tóth, 2003) már több társadalmi tényezőt is 

szerepeltet, de ezek közül kihagyták a kultúrát és az értékeket. Megjelennek a tanulást és a 

megértést segítő szerkezetek, többek között a kutatás, bizalom, attitűd, motiváció, stb. 

 

Az Engel-Blackwell-Miniard (1986) modell, (Hofmeister-Tóth, 2003) négy fő szakaszból 

áll. Az információ bemenet, információ feldolgozás, döntési folyamat és a döntési folyamatot 

befolyásoló változók. A modell átlátható struktúrát képez, de egyben érzékelteti is a vásárlási 

folyamat bonyolultságát. Gyenge pontja, hogy külön egységként kezeli az egyéni jellemzőket és a 

társadalmi tényezőket, amik viszont kölcsönösen hatnak egymásra. 

 

A Sheth-Newman-Gross (1991) modell (Hofmeister-Tóth, 2003) magyarázatot ad arra, hogy 

a fogyasztók miért azt választják, amit. Relatíve kevés elemet tartalmaz a modell, a fogyasztáshoz 

kapcsolódó értékekre koncentrál, a funkcionális, társadalmi, érzelmi, ismereti és feltételes 

értékekre. Az öt érték bármelyike, vagy összessége befolyásolja a vásárlási magatartást.  

 

Az irodalom még számos modellt ismer, de úgy tűnik, hogy a modellek egyike sem képes 

teljesen megmagyarázni minden felmerülő problémát. 

A modellek bizonyos jelenségeket, emberi magatartásokat meg tudnak magyarázni, de az idő mind 

újabb és újabb problémákat hoz elő, és az emberek magatartása folyamatosan változik, ezért a 

modelleket időről időre újra kell alkotni, újra meg kell magyarázni. 

 

Az első élelmiszer-fogyasztáshoz kapcsolódó Pilgrim-féle modellben az élelmiszerelfogadás 

és választás alapvető meghatározója az észlelés. Ez az élelmiszer-tulajdonságok és az arra épülő 

fiziológiai hatások, az érzékszervi tulajdonságok, illetve az érzékszervi észlelés, valamint a 

környezeti tényezők hatása. Ezt a modellt fejlesztette tovább Stepherd, aki alapvetően a vásárlói, 

döntési folyamatra koncentrál, és arra vonatkoztatja a többi tényező hatását. (Lehota, 2001) 
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 A Stepherd élelmiszerfogyasztói és vásárlói magatartási modellt alkalmazva vizsgálom a 

tokaji borok piacát.  (8.ábra) 

 
8. ábra: A Stepherd-féle élelmiszerfogyasztói és vásárlói magatartási modell adaptálása a tokaji bor 

piacára. Forrás: saját adaptálás 
  

A bor olyan termék, amely nem hasonlítható semmilyen agrárproduktumhoz, és 

italféleséghez sem, mert magas presztízsű, misztikus, legendás, arisztokratikus termék. (Pakainé – 

Fekete, 2002).   

Élelmiszer tulajdonságai 

FIZIOLÓGIAI HATÁSOK 
- vidámság, jókedély 
- stresszoldás 

 
ÉRZÉKSZERVI 

ÉSZLELÉS 
• hallás 
• látás 
• szaglás 
• ízlelés/konzisztencia 

- a dugó kihúzásának, a 
koccintásnak a hangja 

- a bor kitöltése, olajos 
mozgása a pohárban 

- a bor illata 
- az ízek harmóniája 

Döntési folyamat 

SZÜKSÉGLET 
FELMERÜLÉSE 

- stresszoldás → borivás 
- jókedv elérése → borivás 
- elfogyott otthon a bor- 

készlet → borvásárlás 
 
 
INFORMÁCIÓGY ŰJTÉS 

- minőségi jellemzők 
• alkohol tartalom 
• évjárat 
• íz, aroma 

- ár 
- csomagolás 
- márka (termelő) 
 
 

ÉRTÉKELÉS 
az egyes borok minősítése 
 
 

VÁLASZTÁS 
borvásárlás 

Személyhez kötődő 
tényezők 

Környezeti tényezők 

BIOLÓGIAI 
- alkohol - egyénenként 

különböző hatás 
- sav, tannin, cukor hatása 
semlegesítése: 

•••• Víz 
•••• mértékletesség 
•••• ételfalatkák 

- antioxidánsok jótékony 
hatása (főleg a 
vörösbornál) 

 
 

PSZICHOLÓGIAI 
- referenciacsoport 
- valahová tartozás 
- fogyasztás körülményei 

•••• munkatársak 
•••• baráti társaság 
•••• családi körben 

- kényeztetés 
→ önmegvalósítás 

 
 

TÁRSADALMI-
DEMOGRÁFIAI 

- társadalmi helyzet 
→ anyagi helyzet 

- lakhely → életmód 
- életkor → életstílus 
- neveltetés 

KULTURÁLIS 
- tradicionális magyar 

borkultúra. Hamvas, 
Márai, Krúdy… 

- A magyar konyha 
kiegészítője 
 
 
 

 
GAZDASÁGI 

- nyugat-európainál 
alacsonyabb 
életszínvonal 

- szabadidő csökkenése 
- felgyorsult életmód 

 
 
 

MARKETING 
- telített piacok 
- erős verseny 

→ termékinnovációk 
korlátozottak 
→ új szegmensek 
→ fogyasztói szokások 
befolyásolása 
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A borfogyasztásra és a borvásárlásra számos tényező van hatással. A Stepherd modell  

alapján csoportosítva ezek a következők: az élelmiszerek tulajdonságai, a személyhez kötődő 

tényezők és a környezeti tényezők. Az élelmiszerek tulajdonságaihoz tartoznak a fiziológiai 

hatások és az érzékszervi észlelés. A fiziológiai hatások a bor esetében elsősorban az alkohol miatti 

jókedv, oldott hangulat kialakulása és a stressz oldás. Ide kell sorolni a részegséget, a negatív 

értelemben vett bódult állapotot. Az ehhez fűződő függőség komoly veszélyforrás lehet az emberi 

szervezet számára. Dolgozatomban a kulturált borfogyasztással foglalkozom, emiatt a részegséget 

nem részletezem tovább. Természetesen a kulturált borfogyasztást nem könnyű definiálni. Egyes 

sokszor borozó emberek viselkedésén nem látszik meg, ha egy teljes palack bort megisznak, 

ugyanakkor ez már jóval több mint az orvosok által ajánlott egészséges mennyiség.  

A bor fogyasztásakor minden érzékszervünk szerepet kap. Időrendi sorrendben először a hallás, 

amikor a dugót kihúzzuk, vagy amikor koccintunk. A pohárba kitöltött bor mozgása sok mindenről 

árulkodik, de a leglényegesebb a bor színe. A bort gourmet módon kóstolók hosszasan tudnak a 

színárnyalatokról beszélni. Következő lépés a szaglás, melynek segítségével és némi asszociációs 

készséggel számtalan kellemes vagy esetleg kellemetlen illatjegyet vagyunk képesek felfedezni, 

beazonosítani. A borba kortyolva teljesednek ki az élvezetek. A szájban mind a bor 

konzisztenciáját, struktúráját, mind az aromaanyagait, íz összetevőit érezzük és élvezzük. Tehát a 

bor struktúráját, vastagságát a nyelvünk felületén, de nem az ízlelőbimbókkal érezzük, „tapintjuk”. 

A bor alkoholtartalma is ekkor érződik. 

 

 A személyhez kötődő tényezők a biológiai, pszichológiai és társadalmi-demográfiai 

tényezők. Biológiai szempontból a bor esetében az alkohol (elsősorban etilalkohol) a meghatározó, 

amely egyénenként eltérően hat nem, kor, testsúly és egyéni adottságok, érzékenységek 

függvényében. Az alkohol mellett a bor savtartalmának a hatása az egyes emberekre ugyancsak 

változó. Vannak, akik a gyomrukra gyakorolt kedvezőtlen hatás következtében a bort a savtartalma 

miatt nem tudják fogyasztani. A savtartalom mellett a tannin, azaz csersavtartalom is fontos 

szerepet játszik, elsősorban a vörösboroknál.  

Az alkohol hatását bizonyos fokig tompítani lehet folyamatos vízfogyasztással, evéssel és 

természetesen mértékletes fogyasztással.  

Fontos kiemelni az egészségügyi előnyt, vagyis a borok, elsősorban vörösborok antioxidáns hatását, 

valamint a minimális alkoholbevitel stressz oldó szerepét kiemelni.   

A pszichológiai tényezőknél fontos a referenciacsoportok szerepe, ahova az egyén tartozni 

szeretne, akiknek a viselkedése, magatartása, fogyasztása fontos iránymutató a számára. A 

fogyasztásra ezek a csoportok mindenképpen befolyást gyakorolnak, ezért vásárolhat meg a 
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fogyasztó olyan bort, amit különben nem venne meg. A bor esetében több kutatás egyértelműen 

kimutatta, hogy vásárláskor jelentős befolyásoló szerepe van a szakember vagy barát/kolléga 

ajánlásának. A bor alkoholtartalma miatt a fogyasztása szinte mindig csak az ember szabadidejére 

esik. Munkában, autóvezetéskor nem lehet bort inni. Ily módon a szabadidős kikapcsolódás kísérője 

a bor. A vendéglátó, jelen esetben a borkínáló saját magáról is kialakít egy képet, amikor bort ajánl 

a vendégeinek. Ebben az esetben önmegvalósításnak is tekinthetjük a bor kínálását. 

 

A társadalmi-demográfiai tényezők vizsgálatakor nagyon fontos a társadalmi helyzet, az 

egyén helye a társadalmi ranglétrán, mely kihat a fogyasztási szokásokra az elvárásokon keresztül.  

A vásárlóerő, vagyis a jövedelem is befolyásolja a fogyasztást, hiszen az elkölthető 

pénzösszeg alapján vásárolunk élelmiszert. 

A lakhely nagymértékben befolyásolja az életmódot, életstílust, hiszen a nagyvárosokban a 

rengeteg étterem, szórakozóhely, bevásárlóközpont serkenti a vásárlást, a fogyasztást. Az 

életstílusra legnagyobb hatással az életkor van. A fiatalokra jellemző leginkább a rohanó életmód, 

ők kedvelik a gyorsan fogyasztható élelmiszereket. Ez a stílus nem minden esetben segíti a 

borfogyást. A borozáshoz idő kell, a meghitt társasági pillanatok itala. Pozitív változás, hogy ma 

egyre több fiatal gondolja, hogy divat a borral foglalkozni és észreveszik a benne rejlő hatalmas 

hozzáadott értéket, egyediséget. Az idősebb korosztály általában jobban kedveli a bort, de sok 

esetben nem a klasszikus értékesítési csatornákból, hanem „háztájiból” szerzik be a bort. 

 

A környezeti tényezőknél a kulturális és a gazdasági környezet valamint a marketing 

szerepét kell vizsgálni. A bor kulturális környezetére jellemző az évszázados hagyományokra 

visszatekintő szőlő és bortermelés. Büszkén hivatkozunk arra, hogy a kárpát-medencei termőhelyen 

már a magyarok érkezése előtt is volt szőlőtermesztés, ami a magyarok letelepedésével folytatódott. 

Megszámlálhatatlan szőlővel, borral kapcsolatos művészeti alkotás kíséri végig történelmünket és a 

világ történelmét is (pl. Liszt, Hamvas, Márai, Ady, Petőfi… stb.) A magyar konyha tradicionális 

kísérője a magyar bor.  

Az általános életszínvonal lényegesen alacsonyabb hazánkban, mint a nyugati országokban. 

Természetesen vannak olyan rétegek, akik a legmagasabb színvonalú élelmiszereket meg tudják 

vásárolni kevés erőfeszítéssel, áldozattal, de ez a lakosság kisebb hányada. A magyar és az EU 

borpiaca telített, erős a verseny – ezek a jellemzők hatással vannak a marketingre is. Piaci 

részesedést leginkább új szegmensek feltárásával lehet növelni. A fenti összetevők mind a vásárlók 

döntési folyamataira hatnak, amely a borfogyasztásra, a borvásárlásra irányulnak.  
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2.4. A piaci rés (gap) fogalma 

  

Az értékesítési nehézségekből arra lehet következtetni, hogy a termelők nem elemzik 

tudatosan a bor keresletére ható tényezőket. A termelők és a fogyasztók tokaji borokról alkotott 

képe kisebb-nagyobb mértékben eltér egymástól. A piaci rés (angol kifejezéssel, gap) nem más, 

mint egy adott állapot, illetve a vágyott állapot közti eltérés. A marketing területén a következő 

piaci réseket határozhatjuk meg: 

A megnyilvánuló piaci réseket a vásárlók által keresett, de a piacon egyáltalán nem található 

termékek és szolgáltatások jelentik. 

Lappangó, vagy látens piaci rések esetén a fogyasztói igények lappanganak, mert van ugyan 

kínálat, de az minőségben, vagy mennyiségben nem elegendő, vagy a kereslet nem mutatkozik meg. 

Ez utóbbi különösen új termékek esetében fordul elő (pl. a mobil telefonok elterjedése előtt). 

Meglévő termék számára új piaci rést jelent egy új fogyasztó réteg feltárása (pl. gyermekek 

számára alkoholmentes pezsgő, vagy farmerruházat) 

Reinkarnáció valamely termék esetében gyakran fordul elő a divatban, (pl. a tűsarkú cipő, 

kétsoros öltöny, nosztalgia lakberendezési tárgyak, fürdőszoba berendezések stb). 

Ökológiai piaci résekről beszélhetünk akkor, ha meglévő terméket környezetbarát változatban 

állítanak elő (pl. katalizátoros autó, vagy bio ruhatisztítás) 

Az időszakos piaci rések többnyire évszakokhoz kötődnek  (téli, nyári üdülési lehetőségek). 

 

 Parasuraman, Zeithaml és Berry kidolgoztak egy szolgáltatásminőség-modellt, amely a 

következő öt rést tárja fel.  

1. Rés a fogyasztó igénye és annak felismerése között (elvárt termék). A szolgáltató nem 

mindig érti meg pontosan, mit akar a fogyasztó (pl. „jó” bort kér a vevő. Kérdés, hogy kinek 

mi számít jó bornak.). 

2. Rés az igények megértése és a szolgáltatás minőségének meghatározása között. Nem 

világosak vagy reálisak a minőségnormák. A tárgyiasult termék / elvárt termék. (pl. édes 

bort kér a vevő). 

3. Rés a szolgáltatás minőségének meghatározása és a szolgáltatás teljesítése között. A 

tárgyiasult termék / teljes termék. (pl. a bor jó, csak nem megfelelő a hőmérséklete). 

4. Rés a szolgáltatás teljesítése és a külső kommunikáció között. A elvárt termék / tárgyiasult 

termék. (pl. a borkarakter leírása a prospektusban és a valós tapasztalat). 

5. Rés a kapott és a várt szolgáltatás között. Akkor, ha az előző eltérésekből egy vagy több 

bekövetkezik. (Kotler, 2002) 
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3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

 

3.1. A marketing kutatás rövid elmélete 

 

 A marketingkutatás speciális vállalati marketinghelyzettel kapcsolatos adatok és jelenségek 

rendszeres gyűjtése, elemzése, jelentése és tervezése. A piackutatás csak egyik alkotója a 

marketingkutatásnak. (Kotler 2002).  

 

Az adatok lehetnek primer vagy szekunder információk. 

A szekunder adatokat már előzőleg, egy másik probléma megoldására gyűjtötték. Ezekhez az 

adatokhoz gyorsan és olcsón hozzájuthatunk, gazdaságos és gyors háttér-információ beszerzést 

tesznek lehetővé. A szekunder adatok elemzése fontos lépése a probléma-meghatározás 

folyamatának. Primer adatokat nem érdemes addig gyűjteni, míg az összes elérhető szekunder 

adatot teljesen nem elemeztük. (Scipione, 1994; Malhotra, 2001) 

A primer kutatás még nem ismert és publikált, eredeti adatok saját kutatási célra történő 

megszerzését jelenti. (Bauer-Berács-Kenesei, 2007) 

 

A mintavétel alapján lehet teljes vagy részleges adatfelvétel. Utóbbin belül önkényes vagy 

reprezentatív kiválasztás. A reprezentativitás elérhető véletlen, vagy tudatos kiválasztással.  

 A kvalitatív kutatás lehet csoportos interjú és páros vagy egyéni mélyinterjú és klasszikus 

fókuszcsoport. Lehet személyes, internetes, levélbeli vagy telefonos.  

A kvantitatív módszerek közös vonása, hogy a vizsgált változók számszerűsíthető értékét keresik. 

(Hoffman – Kozák – Veres, 2000). 

 

 

3.2. A borpiac szegmentálásának jellemzői 

 

A célzott marketingeszközök használatának legfontosabb követelménye, hogy pontosan 

tudjuk, kinek szánjuk az üzenetet, kit/kiket célzunk meg. A fogyasztói piacot különböző ismérvek 

alapján kisebb részpiacokra kell osztani. (Bauer-Berács, 1999). 

A piacszegmentáció a potenciális vásárlók osztályozási folyamata (Józsa, 2003). Olach 

(1996) szerint a szegmentáció nem más, mint homogén piacrészek megtalálása és pontos 

azonosítása. Ezt erősíti meg Rekettye – Fojtik (2003) a következőképpen: a piaci szegmenseken 

belül a homogenitás a jellemző, a szegmensek között pedig a heterogenitás.   
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 Tomcsányi (1988) szerint az élelmiszergazdasági marketing jellegzetességei a következők: 

� Az élelmiszer az alapszükségletek első, fiziológiai csoportjába tartozik. 

� A kulturált fogyasztás és választéki ellátás már egy magasabb szintet jelent, ami emlékeztet 

a legmagasabb rendű igényekre. 

� A fogyasztó befolyásolásakor valamennyi szükségletét figyelembe kell venni, mint pl. a 

biztonságos ellátás, a családi hagyományoknak megfelelő táplálkozás, a vendéglátással, 

konyhaművészetekkel kapcsolatos sikerek, önmegvalósítás. 

 

 A rövid- és hosszú távú nyereségesség érdekében differenciált marketingmunkára van 

szükség a borpiacon is. A borfogyasztók szükségleteinek, preferenciáinak, attitűdjeinek és vásárlási 

magatartásának teljes megértéséhez meg kell határozni a piaci szegmenseket (Tzimitra-Kalogianni 

et al. 1999). A cél világos, a végrehajtása már többféle buktatóval teli utat rejt magába.  

 

 A termékek és a termelők differenciálódása együtt jár. Ugyanúgy összekapcsolódik a piac és 

a fogyasztók differenciálódása Botos (1996) szerint: 

� Termékkötődés szerint lehet egy borászati termékhez, vagy több borászati termékhez kötődő 

fogyasztó. 

� Termékek kötődése szerint a bor és más alkohol között választó, vagy borok közt választó 

fogyasztó. 

� Fizetőképesség szerint a minimumot fizető, az árat kalkuláló, az árra érzéketlen fogyasztó. 

 

Ha megértjük, hogy a fogyasztót mi motiválja vásárlói döntéseiben, egy sokkal reálisabb 

modell kialakítására leszünk képesek, aminek a segítségével nagymértékben hatékonyabbá tehetjük 

az árválasztással, csomagolással, elosztással és reklámozással kapcsolatos stratégiai döntéseinket 

(Lockshin et al., 2003). 

 Egy spanyol borpiaci kutatás szerint a vásárlói preferenciák az ár, a bor érettsége és a 

származáshely (Gil-Sanchez, 1997) Thompson és Vourvachis (1995) kutatásai szerint a bor íze a 

választást leginkább befolyásoló tényező. A kóstolást, azaz a bor kipróbálását hangsúlyozza Rink 

(1998) is kutatásában.   

 

Egyes kutatók elsősorban fogyasztói preferenciákat vizsgálnak, amelynek fő sarokpontjai 

bor estében a következők: ár, íz, szín, fajta, termőhely, évjárat, borász. Vannak, akik a magatartási 

tényezőket használják elemzéseikben.  
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Gyakori csoportosítási forma következő (Boucheron 1995, Tzimitra-Kalogianni et al. 1999):  

� Nem fogyasztó 

� Gyenge vagy alkalmi fogyasztó 

� Erős fogyasztó 

 

Mások a keresett előnyök alapján csoportosítják a borfogyasztókat (Edwards-Spawton, 1990): 

� Szakértők, akik minden borkategóriát fogyasztanak. 

� Trendkövetők, akik a borfogyasztás társadalmi szempontjaira koncentrálnak.  

� Átlagos borfogyasztók, akik nagyon konzervatívok. 

� Fiatal, kezdő borivók még kialakulatlan ízlésvilággal. 

 

A fentiek szerinti csoportosítás mellett találkozhatunk más szegmentációs szempontokkal is. 

A következő öt tényezőcsoport segítségével alakíthatunk ki fogyasztói csoportokat:  

� Alkalom 

� Borfajta 

� Fogyasztói attitűdök 

� Fogyasztás 

� Demográfia 

 

Ezeket a tényezőcsoportokat további kisebb csoportokra bonthatjuk, például az alkalmakat három 

főbb alcsoportba sorolhatjuk tovább:  

� Egyedi: ünnepek, vasárnapi ebéd, éttermi vacsora 

� Napi: étkezéseknél, lazításhoz 

� Mennyiségi: partik, bulik 

 

A fogyasztás szerinti csoportosításoknál már igen nehéz behatárolni egyes alcsoportokat. Egyes 

kutatók a vásárlási és fogyasztási kérdéseket is szétválasztva, az erős borfogyasztókra irányítják 

figyelmüket. Ezek között is jelentős eltérésekkel találkozhatunk. Goldsmith (1998) héten belüli 

gyakoriságokkal, üvegnyi és pohárnyi mennyiségekkel számol Gluckman (1990) havi ciklusban, 

palackonként csoportosít, Keown (1995) pedig napi, heti, havi és alkalmankénti gyakoriságokat 

vesz alapul.  

 

Az alapvető szegmentációs problémával nehezen, vagy alig tudnak megküzdeni a marketingesek. A 

szegmensek beazonosíthatósága és elérhetősége fordított arányban áll a szegmentációs folyamat 
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összetettségével, árnyaltságával. A másik probléma, hogy az általános borfogyasztási hiedelmeket 

nehéz megváltoztatni. Érdemesebb új szegmenseknek új hiedelmeket nyújtani (Gluckman, 1990). A 

nagy bortermelők és forgalmazók azonban többnyire szemellenzősek a borpiac megközelítésében. 

Nem szegmentálják megfelelően a piacot.  

 

A fogyasztói szegmentáció több lehetőséget kínál, mint a termék szegmentáció (Gluckman, 

1990). Mégis gyakran találkozni még termékorientált megközelítéssel. Ezek természetesen valahol 

tükrözik a fogyasztói preferenciákat is.  

- Szakértőknek való borok – a tömegek fölött állóknak 

- Jó borok – az átlagnál drágábbak, gasztronómiai élményt fokozók 

- Kellemes borok – jó minőségűek, elfogadható áron, bármikor, bárhol fogyaszthatók 

- Iható borok – olcsók, a mennyiségi igények kielégítéséhez 

 

A fogyasztók közül az erős, más néven „heavy” fogyasztók megkülönböztetett szerepet 

játszanak a bormarketingen belül is. Általános indoklás szerint ezen fogyasztók érdekeltsége a 

legnagyobb a vásárlási döntés meghozatalában. Az erős borfogyasztók igen nagy érdekeltséget 

mutatnak borral kapcsolatban, különösen a többi termékhez viszonyítva (Goldsmith, 1998).  

 

A probléma a már leírt szegmentációs eljárások nehézségeivel függ össze. Az erős 

borfogyasztók demográfiai azonosítása során nem, vagy alig lehet szétválasztani az erős, a gyenge, 

és nem fogyasztók rétegeit. Twedt már 1964-ben megállapította, hogy az erős fogyasztók többet, 

gyakrabban vásárolnak, többféle márkából. A bor, mint az erős fogyasztói magatartás tárgya a 

következő szempontok szerint indikálható: 

- Gyakran vásárolt termék 

- Nagy eltérések vannak fogyasztási mennyiségben 

- A világ szinte minden táján ismert ital 

 

Maslow általánosan ismert és alkalmazott szükségleti hierarchikus modelljének a 

segítségével értelmezhetők egyes borkategóriák keresettségének szintjei. A külső elismerésre és az 

önmegvalósításra vágyók Gluckman (1986) szerint a prémium borokat, a magas imázsú borokat 

keresik.  

 

A borfogyasztásban is felismerhetők az általános kockázati csoportok: 
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- Funkcionális kockázatok jelentkeznek akkor, amikor a fogyasztó nem tudja illik-e a 

menühöz a választott bor. 

- A vendégek megítélése, elégedettsége a választott borral szemben már társadalmi 

kockázatot jelent. 

- Pénzügyi kockázatot érez a vevő az eladóhelyen, amikor döntenie kell, mennyit szánjon a 

borvásárlásra vagy egy palackra. 

- Fizikai kockázatok jelennek meg a várható borhibák, esetleges kéntartalom miatt. (Mitchell 

– Greatorex, 1989) 

 

A vevők igyekeznek csökkenteni vásárlási kockázataikat. A borok differenciáltsága és a fogyasztói 

preferenciák szórtsága miatt mind a négy vásárlási döntési helyzet látható a borok esetében is: 

- Az egyszerű vásárlási döntések az iható borok kategóriáinak és vevőcsoportjainak 

feleltethetők meg. 

- A változatosságot kedvelőknek a kellemes borok kategóriájába sorolható, alacsonyabb 

alkoholtartalmú, akár ízesített, színesített borféleségek felelnek meg.  

- A megfontolást igénylő borokat már jó boroknak is nevezhetjük, a vásárlók már egyre 

inkább törekszenek a vásárlási kockázat csökkentésére.  

- A disszonanciát csökkentő vásárlási magatartással a „szakértők” más néven műértőknek 

szánt borok esetén találkozunk. Itt már széles réteg esetében nagyobb a felismert kockázat, 

mint a termék jelzett értéke. (Papp – Komáromi, 2002) 

 

A vevőket többféle módon befolyásolhatjuk ezzel is csökkentve a felismert kockázatokat. Itt jelenik 

meg a marketing-eszköztár alkalmazhatóságának kérdésköre. Szeretnénk tudni, a marketing-mix 

elemei hogyan erősítik egymást és hogyan kell helyesen kiválasztanunk a megfelelő eszközöket? A 

vevők általánosan a következő módokat keresik kockázataik csökkentésére: 

1. Az információk formális és informális gyűjtésével 

2. Márkahűséggel 

3. Eladóhelyi imázs hitelében bízva 

4. Ismert márkák választásával 

5. Árakkal 

6. Különböző biztosítékokkal, ingyenes kóstoltatásokkal (Mitchell-Greatorex, 1989).  

 

Az információk közül többen az élőbeszéd fontosságát hangsúlyozzák. Egy ír tanulmányban a 

származás és a fajta után harmadik helyre teszik (Keown-Casey, 1995), ezzel mások, így például 
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Spawton (1990) megállapításait is megerősítik. A bormagazinok szerepét vizsgálva a következő 

megállapításokkal találkozhatunk: 

- Jelentős hatást gyakorolnak a bor kiskereskedelemre 

- Az újdonságok kipróbálására serkentenek 

- A tapasztalatlan borfogyasztók számára általános irányvonalakat nyújtanak 

- A tapasztaltabb vevők inkább márkadifferenciálásra használják (Chaney, 2000).  

Az italreklámok hatása hosszabb távon jelentkezik (Gluckman, 1990). Ehhez hozzá kell tenni, hogy, 

a borok reklámjainak intenzitása meglehetősen alacsony. Az információszerzés eladóhelyi módjai 

között említhetjük meg az élőbeszédet és a csomagolást.  

 

A címkék nemzetközi standardjának megalapozása fontos cél, ami a nemzetközi kereskedelmet 

(sokszor burkolt diszkriminatív nemzeti szabályozásokat visszaszorító) segítené és lehetővé tenné 

egyes borvidékek neveinek generic névvé változásának elkerülését a kereskedelemben (Bainbridge 

–Roe, 1994). A jelölések számos elemének szabályozása és a palackok méreteinek és formájának 

lehatárolása ellentétes a differenciálásra törekvő magatartással. A csomagolás pedig jelentős 

kereskedelmi tényező a vevők befolyásolásakor. 

 

A márkahűséggel csak bizonyos fogyasztói szegmenseknél számolhatunk. Az eladóhelyi imázs a 

bizonytalan vevőket erősíti, amit fokozhat a személyes eladás. Ennek sajátos formája a direkt 

marketing, a pincéből történő eladás, a kóstoltatás és ide sorolható a borturizmus is. A növekvő 

versenyben megnőtt a szolgáltatások szerepe. A pincében közvetlen kapcsolatba kerülhet a vevő a 

borral, a borásszal, akinek mint emberi tényezőnek nagy szerepe van az eladásban. Az ismert 

márkák választása hátrányosan érinti a lokális, regionális bortermelőket.  

Az árak szerepének elemzése a legösszetettebb képet festi a bor marketingjéről. Az állítások között 

a következőkkel találkozunk: 

- Erősnek tűnik a kapcsolat a piaci ár és a többi borjellemző között. A költségek és az árak 

között gyenge a kapcsolat.  

- Az árakat kategorizálni kell, a pontos árismeret hiányában. Az ár még mindig a legfontosabb 

döntési tényező (Angulo et al. 2000).  

- A vásárlók számára az ár egyfajta minőségjelző. Előfordul, hogy a minőség összekeveredik 

a ritkasággal, a ”trendiséggel” és a kedveltséggel (Edwards-Spawton, 1990).  

- Amikor a borfogyasztó képtelen a minőséget felismerni, akkor más „pótjelzéseket” keres. 

Ilyenek az ár, a csomagolás, eladóhely, véleményvezetők, reklám. Az árkategóriák nem 

jelentik az első számú motivációt a fogyasztás növelésében (Gluckman, 1990).  
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A felsorolt állításokkal a jéghegy csúcsát érhetjük el. Itt újabb problémával állunk szemben, 

amikor nem tudjuk mennyire homogén a vevők kosara borvásárláskor. A vásárlás céljainak 

ismerete nélkül újabb tévútra térhetünk. A marketing-eszköztár egyik fontos eleme az értékesítés 

ösztönzés, azon belül az eladóhelyi befolyásolási technikák sokasága, például a merchandising, a 

POS, és így tovább. 

A fogyasztói szegmensek leírásánál olyan szegmensekkel is találkozhatunk, ahol a vevők 

árérzékenységük és alacsony kockázattűrő képességük miatt fogékonyabbak a felsorolt eszközökre. 

A három varázsszó a nyeremény, a megtakarítás és az ingyenesség, elsősorban egzisztenciális 

motívumokra építhet. Márkahűséget, váltást, új termék bevezetését csak bizonyos szegmensekben 

érhetünk el vele. 

Az általam megismert külföldi kutatási eredmények megerősítettek abban, hogy szükség van a 

hazai kutatások mélyebb elméleti megalapozására. Az empirikus kutatások eredményei a 

folyamatos és tervezett kutatásszervezés hiányában illékonyabbá és súlytalanabbá válnak.  

 

A bor piacával és a borfogyasztással foglalkozó kutatók igyekeztek a piacot különböző ismérvek 

alapján szegmensekre bontani, amely a célzottabb marketing aktivitás alapja. Sajnálatos módon 

ezek a kutatások egymástól szinte elszigeteltek maradnak, ritkán épülnek egymásra.  

A következőkben egy német és több magyar borpiaci kutatási eredményt és szegmentálási példát 

mutatok be, illetve hasonlítok össze. 

 
 

3.3. A magyar borpiaci szegmentálások és eredményeinek összefoglalása 

 

A magyar borpiacon a tudatos piacszegmentálás alig több mint 10 éves múltra tekint vissza. 

A tokaji borok esetében a piac szegmentálása elengedhetetlen marketing feladat, hiszen hatalmas a 

piaci verseny.  

Az édes borok viszonylagos háttérbe szorulása tovább nehezíti a termelők, kereskedők 

helyzetét. Az ismert piaci nehézségek ellenére alig-alig tapasztalható, hogy a termelők tudatosan 

szegmentálnák a piacot és a marketing eszközöket integráltan, tudatosan használnák. Törekedni 

kellene a folyamatos piaci monitoringra.  

A marketing-szakértők is vagy szkeptikusan, vagy opportunista módon viszonyulnak a 

tudományos alapokra építő elemzésekhez, megkérdőjelezve a kutatómunka hasznosságát. Az 

azonnali eredményhatékonyságot kérik számon, miközben hosszú évek óta alig van előrelépés. 
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 Fontos, hogy olyan borokat, mint a tokaji borkülönlegességek, nagy odafigyeléssel kezeljük. 

Nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy a belső piac még mindig meghatározó tényező, ezért 

van szükség megbízható piackutatásokra, az igények feltárását célzó felmérésekre. (Szakál, 2002) 

 

A többtényezős vásárlói, fogyasztói magatartás alapján az elmúlt évtizedekben több 

borfogyasztói szegmens került meghatározásra külföldi piacokon, amelyek közül az alábbiak a 

legfontosabbak (Lehota – Fehér, 2007):  

• McKinna (Ausztrália): Műértő ínyenc szegmens, igényes szegmens, átlag borfogyasztó 

szegmens, átlagos mennyiségorientált borfogyasztó, új borfogyasztó szegmens.  

• Spawton (Ausztrália): Műértő igényes szegmens, igényes szegmens, átlagos borfogyasztói 

szegmens, új borfogyasztói szegmens 

• Sanchez – Gill (Spanyolország): eredet alapján döntő szegmens, árérzékeny szegmens, 

évjárat-orientált szegmens 

• Locksin et.al (USA):  válogatós, finnyás szegmens, márka-érzékeny, de vásárlást nem 

szerető szegmens, érdektelen vásárlói szegmens, érdeklődő vásárlói szegmens, lusta 

érdeklődő vásárlói szegmens. 

• Hall – Winchester (Ausztrália): Műértő, ínyenc szegmens, imázs kereső szegmens, 

kockázatcsökkentő szegmens, élvezetorientált szegmens 

• Thomas (Új-Zéland): Alkalmi borfogyasztó szegmens, társasági kapcsolatorientált 

szegmens, árérzékeny szegmens, műértő, ínyenc szegmens és egészségorientált szegmens.  

 

Kutatásom során a következő piacszegmentációs törekvéseket vizsgáltam meg részletesen: 

 

- Hoffmann féle német borpiaci szegmentálás (1998) 

- Az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet felmérése, Szocio-Gráf Piackutató Intézet, 

(1998) 

- A Papp-Komáromi féle borpiaci szegmentálás (2001) 

- Az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet és az OSZKŐ Tanácsadó Bt. felmérése (2003) 

- A Kopcsay féle empirikus szegmentálás (2004) 

- A Hofmeister-Tóth – Totth féle szegmentáció (2004) 

- A Szabó féle szegmentáció (2006) 

- A GfK Hungária Piackutató Intézet felmérése (2008) 

- A tokaji borpiac Szakál féle szegmentálása (2008) 

- A különböző céllal vásárló fogyasztók szegmentálása klaszteranalízissel Domántól (2009) 
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A szegmentációs eljárások módszertana minden kutatás esetében, a jellegéből adódóan 

nagyon hasonló, melyet a 6. táblázatban foglaltam össze. 

 

6.  táblázat A vizsgált szegmentációs eljárások módszertanának összehasonlítása 
piackutatás lekérdezés módja minta reprezentativitás egyéb 

FVM SZBKI 1998 
Szocio-Gráf Piackutató 

Intézet, 
Szóbeli, személyes. 1600 fő 

Nem reprezentatív. 
Városlakó és magas 
végzettségű dominál 

klaszteranalízis 

Papp-Komáromi 2001 Szóbeli, személyes. 1027 fő 
Országos, reprezentatív, 

omnibusz kutatás. 
SPSS 10.0 

FVM SZBKI 2003 
Oszoli Á. És tsai Szóbeli, személyes. 1047 fő 

Országos, reprezentatív, 
kvantitatív, rétegzett, véletlen 

mintavétel. 18 év felett. 
KSH súlyozás, 

Hofmeister-Totth 2004 Szóbeli, személyes. n.a. Egyszerű mintavétel klaszteranalízis 

Szabó 2006 Szóbeli, személyes. 602 fő 
Nem reprezentatív, 

eladóhelyi megkérdezés 

SPSS 10.0, 
klaszteranalízis 
faktor analízis 

GfK Hungária 
Piackutató Intézet 

2008 
Szóbeli, személyes. 949 fő 

Országos, reprezentatív, 
kvantitatív. 18 év felett 

Omnibusz kutatás. 
F2F CAPI 

Szakál 2008 Tokaj 
Szóbeli, személyes. 
Bp és észak alföld, 

1179 fő 
Véletlen kiválasztás, 18 év 

felett. 
klaszteranalízis 

Domán 2000-2007 Szóbeli, személyes. 
1131 és 
749 fő 

kvantitatív, standard, 
reprezentatív, 

klaszteranalízis 

Forrás: saját szerkesztés (2009) 

 

A magyar szegmentációkat vizsgálva leszűrhető, hogy a kutatások nem épülnek egymásra. 

A különböző szakmai műhelyek önállóan kutatnak, szinte alig veszik figyelmébe a korábbi 

eredményeket. Így nem alakulhat ki folytonosság és nem tudnak az eredmények kumulálódni, a 

szakmai fejlődés lassú és nem innovatív.   

 

 

3.4. A német borpiac egy szegmentálásának példája 

 

 A 7. táblázatban a német borfogyasztási igények célcsoportonkénti meghatározásával és az 

azokhoz illeszthető kommunikációs elemeket mutatom be (Hoffmann 1998). A magyar 

borfogyasztók célpiaci szegmentációjával ilyen megközelítésben még nem találkozhattunk, de a 

nemzetközi trendek alapján várható a magyar borfogyasztók hasonló rétegződése. 
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7. táblázat: A német borpiac szegmentálása   
 Szociális Profil Attitüd a bor 

iránt 
Borfogyasztás Borválasztási 

kritériumok 
Kiszerelés 
milyensége 

Klasszikus 
borismerő 

idősebb korcsoport 
magasan képzett 
magas jövedelem 

önbizalom, magas 
igények, családi 
kötődés a bor- 
kultúrához, 
szuverenitás, 
szélsőségek 
kerülése 

rendszeres 
borfogyasztás 
magas az egy főre 
jutó fogyasztás 
preferencia: száraz 
borok 

különböző 
kritériumok 
komplex 
összjátéka 

széles 
toleranciahatárok 
igény a harmonikus 
csomagolásra, 
tartózkodás a 
szélsőségektől 

Modern 
borismerő 
 

magas férfiarány 
közepes korcsoport 
magasan képzett 
magas jövedelem 

önbizalom, 
szuverenitás 
presztízs és 
életminőség 
kíváncsiság, titkos 
tippek kutatása 

gyakori 
borfogyasztás 
magasabb az egy 
főre jutó fogyasztás 
preferencia: száraz 
borok 

különböző 
kritériumok 
komplex 
összjátéka 

modern csomagolás 
tüntető tartózkodás 
a tradicionális 
német 
csomagolástól 

Ambiciózus 
trendlovag 
 

főleg fiatalok 
alacsonyabb 
végzettség, de 
kvalifikált 
foglalkozás, 
főleg 
alkalmazottak, 
magasabb 
jövedelemmel 

törekedni a 
"lépéstartásra" 
nagyfokú 
bizonytalanság, 
fontos a 
csomagolás 
(külcsín) 

rendszeres 
borfogyasztás 
átlagos az egy főre 
jutó fogyasztás 

tájkörzet 
minőségi 
besorolás 
kitüntetések, 
díjak 
csomagolás 
minősége 

viszonylag széles 
sáv 
preferencia: 
Bordeaux- üveg, 
ill.extravagáns 
üvegformák 

Egyszerű 
fiatalok 
 

fiatalok és 
középkorúak 
magasabb 
végzettség 
egyetemisták vagy 
fiatal családosok 
alacsonyabb 
jövedelem 

rendszeres 
fogyasztás 
ambíciók nélkül 
nincsenek magas 
igények 

kevéssel átlag fölötti 
borfogyasztás,  
vörösborok 

egyszerű 
orientációs 
séma 

főleg egyszerű 
literes üvegek 

Bizonytalan 
főáramlat 
 

többségben nők 
középkorúak és 
idősebbek  
alacsonyabb 
végzettség 
közepes 
jövedelem, 

bizonytalanság és 
túlterheltség a 
vásárlási procedúra 
összetettségében 
igény a segítségre, 
és a kínálat 
áttekinthetőségére 

átlag alatti 
borfogyasztás, 
átlagos az egy főre 
jutó fogyasztás 

Íz, ár, szín bizalom a 
tradícióban , a 
hagyományos 
kiszerelésekben 
tartózkodás a 
moderntől, 
extravagánstól 

Szerény, 
tradicionális 
 

többségben nők 
idősebbek: 60 év 
fölött 
alacsony-közepes 
jövedelem 

a bor egy idegen 
világ, amibe nincs 
belépése 

ritka borfogyasztás 
erősen átlag alatti az 
egy főre jutó 
fogyasztás 
preferencia: édes és 
fehérborok 

ár preferencia 
hagyományos 
kiszerelések 
tartózkodás a 
moderntől, és 
vélhetőleg a magas 
értékűtől.  

Forrás: Hoffmann (2008): Profilierung Deutche Weine, Detsches Weinistitut Gmbh. Geisenheim 

 

A vizsgálat hat fő szegmensre osztja összetett tipológiával a német borpiacot, amit a szociális profil, 

az attitűdök, a borfogyasztás, a borválasztási kritériumok és a kiszerelés alapján jellemzett is. 
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3.5. A magyar borpiac jelentősebb szegmentálásai 

 

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet felmérése, 1998 

Az FVM SZBKI koordinálásával végzett piacszegmentálás során a következő kategóriákat hozták 

létre a magyar borpiacra vonatkozóan (8. táblázat) (Szocio-Gráf Piackutató Intézet 1998): 

 

8. táblázat: A magyar borpiac szegmentálása, az SZBKI felmérése, 1998.  

 
Szociális Profil Borhoz való viszony Borfogyasztás Borválasztási 

kritériumok 
Eseti borfogyasztók 

az egészségért 
¾-e nő. Fiatalabb, 
érettségizett. 

Egyik alkoholt sem 
kedveli. 

Ritkán, 1-1 pohárral. Egészsége 
érdekében. 

Sörivó 
borfogyasztók 

A borivók ¼-e. ¾-e 
férfi. Szakmunkás v. 
érettségi.Középkorúak 

Sörivó, de néha bort 
is. Nincs konkrét ok, 
talán étkezés mellé. 

Havonta többször, 1-2 
pohárral. 

Borkultúra szerepe 
háttérbe szorul. 

Rendszeres 
kulturált borivók 

A borivók ötöde. A 40 
feletti korosztály. 

Csak bort fogyaszt. Hetente 1-2 pohár. 
Főleg étkezéshez. 

A borkultúra 
fontos számukra.  

Bármit fogyasztó 
alkoholisták 

Alkoholt fogyasztók 
1/5-e. Középkorúak 
2/3-a.  Felső vezetők 
átlag feletti! Férfiak, 
alacsony végzettséggel 
és beosztásban. 

Bármilyen alkoholt 
szívesen isznak. 
 
 

Naponta sokat 
fogyasztanak, 3 pohár. 
Étkezéshez is. 

Borkultúra nincs. 

Forrás: Szocio-Gráf Piackutató Intézet (1998) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – 
Konkoly M., 2009, A magyar - és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos 
kérdések, (Marketing és Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 25. p) 
 

A kutatás során szóbeli megkérdezéssel 1600 főt vizsgáltak. A minta nem volt statisztikai 

értelemben reprezentatív. Túlreprezentált volt a magasabb végzettségűek és a városlakók aránya. A 

csoportokat a demográfiai jellemzők és a borral kapcsolatos válaszaik alapján határolták körül, 

majd ezt egészítették ki klaszteranalízissel.  

Az „alkoholisták” szegmensben a felső vezetők rétege felülreprezentált, ugyanakkor az 

alacsony beosztásúak is ide tartoznak. Felmerül a kérdés, hogy a napi 3 pohár elfogyasztott bor 

tényleg alkoholizmus-e, vagy a már említett felső vezetők inkább minden étkezéshez, kulturáltan 

fogyasztják-e el ezt a bormennyiséget. Szintén a magasan kvalifikált réteg jellemzője lehet, hogy a 

napi stressz levezetéséhez fogyasztja a 3 pohár bort, ami az orvosok által ajánlott egészséges 

mennyiség határán van, vagy alig magasabb annál. Ennek alaposabb feltérképezése újabb kutatást 

igényel. 

 

 

A Papp-Komáromi féle borpiaci szegmentálás 

Egy 2001-es OTKA kutatás keretén belül 4 szegmensre osztották a magyar borfogyasztókat (9. 

táblázat) (Papp és Komáromi, 2002).  
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9. táblázat: A magyar borpiac szegmentálása Papp és Komáromi szerint 
 Szerény átlag Bódulatlovagok Megfontolt borivók Korosodó borbarátok 

Méret Minta 28%-a.  Minta 30%-a. Minta 28%-a. Minta 15%-a. 

Demográfiai 
jellemzők 

Ffi-nő egyenlő, kor 
vegyes. Alacsony 
jövedelem és 
képzettség. Zömmel 
falun. Nyugdíjas vagy 
fizikai-szellemi 
alkalmazott 

Középkorú, férfi, 
budapesti, v. Pest 
környéki faluban él. 
Alacsony végzettség 
és szociális helyzet. 

Magasabb arányban 
férfiak; 45 év alattiak, 
szociális helyzetük a 
magasabb felé mozdul. 
Alacsony iskolázottság, 
vidéki városban, falun 
élnek. 

Dominánsan férfiak, 
nyugdíjasok vagy 
nyugdíj előtt állók, 
vidéken vagy vidékies 
környezetben élnek. 
Alacsony végzettség és 
jövedelem. 

Fogyasztói 
szokások 

Havi gyakorisággal 
fogyasztanak. 

A leggyakoribb 
fogyasztó. 

Havi gyakorisággal 
fogyasztanak. 

Rendszeres borivók. 

Egyéb italok 
fogyasztása 

Nem tűnik ki az 
átlagból. 

Minden alkoholt 
kedvelnek.  

Nem tűnik ki az 
átlagból. 

Pálinkafogyasztás az 
átlag fölött. 

Borpreferencia 
Ízben, színben sincs 
jól meghatározható 
preferenciája. 

Fehér bor, félszáraz 
és száraz 
(fröccspártiak). 

Nincs jellemző 
színpreferencia, inkább a 
félédest kedvelik. 

Száraz vörösbort 
kedvelik.  

Borfogyasztási 
alkalom 

Társaságban. Minden helyzetben. Az alkalmak száma a 
legkevesebb.  

Étkezésekhez. 
Hajlamosak egyedül is. 

Marketing-
jellemzők 

Ár érzékeny, 
impulzív. 

Akció és az alkohol 
hatását keresők. 

Áldoz a minőségre. 
Márka és fajta hű. 

Tradicionális 
borfogyasztóknak és 
értőnek tartják magukat. 

Forrás: Papp J. – Komáromi N. (2002) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – Konkoly M., 
2009, A magyar - és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos kérdések, 
(Marketing és Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 26. p) 
 
 

A vizsgálat az eladóhelyi borfogyasztási helyzetet elemezte. A kutatás módszertana a 

következő volt: országos reprezentatív kérdőíves eladóhelyi felmérés 1100 fős mintán. A 

szegmentáláson kívül levonható két fontos következtetés. A válaszadók (1088) 53%-a soha nem 

iszik bort, ebből nő 66%. Emiatt a minta drasztikusan csökkent! A válaszadók tudatosan vagy 

kevésbé tudatosan torzítják borfogyasztásuk valós adatait. A valós eredmények ismeretéhez több 

különböző ellenőrző kérdést kell feltenni, ezek pedig a megkérdezés idejét növelik, ami a 

válaszadók türelmét csökkenti. Az egészséges egyensúlyt az ismételt vizsgálatok segítségével 

lehetne megkeresni. 

 

A szerzők a 4P valamely elemét kiemelik és társítják a szegmensekhez, ami segíti a 

marketing eszközök tudatosabb használatát. Másik nagy előnye, hogy az egyéb italfélékkel 

kapcsolatos fogyasztói szokásokat is említi, hiszen ezek az elsődleges helyettesítői a boroknak. 

Ezek fogyasztásától lehet elcsábítani a borok világába a célcsoportot, vagy ezek fogyasztása mellett 

lehet a bor komoly kiegészítő. A helyettesítő termékek fogyasztásában mutatott igényesség fontos 

jel a borokkal kapcsolatos viszony szempontjából. Amennyiben a sört és az égetett szeszeket 

igényesen és az egészséges életet szem előtt tartva fogyasztják, akkor a minőségi borfogyasztás és a 

borkultúra nem áll már távol tőlük. 
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FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet és az OSZKŐ Tanácsadó Bt. felmérése  

Az FVM SZBKI megbízásából 2003-ban ismét készült egy piacfelmérés, szegmentálás (Oszoli Á. 

és tsai 2003). A klaszterezés eredményeként a következő kategóriák jöttek létre (10. táblázat): 

 

10. táblázat: A magyar borpiac szegmentálása az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet és az 
OSZKŐ Tanácsadó Bt. által 

 Szociális Profil Viszony a borhoz Borfogyasztás Borivás alkalma Kiszerelés Feladat velük 

borbarát 

A minta 17%-a. 
Középkorú férfi, 
szakmunkás, de jól 
keres. Városban él. 

Szereti a bort. 
Mindennapok 
része. 

Leggyakrabban 
fogyaszt bort. 

Mindennapokra való 
bort. Vendég elé vgy 
különlegességet 
ünnepre.  

Minden 
kiszerelésben. 

Érdeklődés 
fenntartása. 

gourmet 

A minta 17%-a. Bp-i v. 
városi. Magas 
képzettség és jöv. Nő-
férfi megegyező 
Középkorúak. 

A bor elegáns ital, 
az ünnephez 
kapcsolva. 

Rendszeres, de csak 
minőségit. 

Ünnepi alkalmak, 
vendégség, étterem. 

Kimért (saját 
beszerzés), de 
palackos és 
pezsgő is. 

Esetükben a 
különlegességre, 
exkluzivitásra, 
minőségre kell 
építeni. 

közép-
kategóriát 

kereső 

A minta 17%-a. Férfi, 
szakmunkás és 
felsőfokú végz. 
Átlagjövedelem. 
Átlaghoz a többiben 

Szívesen fogyaszt, 
de nem különleges 
élmény. Átlagos 
alkoholos ital. 

Nem alkalomra, akár 
minden este. 
Alacsony vagy 
közepes kategóriát 
keres. 

Minden nap. Az ár 
alapján választ. 
Otthon, vagy ha 
vendégek vannak. 

Palackozott 
asztali bor. 

A mindennapok 
borával, közép 
kategóriával kell 
megcélozni. 

ajándékozó 

Falun élő, alacsony 
végzettségű, jövedelmű 
nők. 

Kevésbé iszik, de 
értéknek tartja. 
Ajándékba adja. 

Nem zárkózik el a 
bortól teljesen. 60% 
-uk nem iszik, de 
40%-uk kóstolja. 

Ritka, vagy nincs. Palackos. Megszerettetni velük 
a bort. 

absztinens 

Nők, idősebbek, 
alacsony státuszúak. 
Válaszadók 20%-a. 

Nem szereti. Nem 
elegáns. A 
környezetében sem 
szereti. 

- - - Nem célcsoport. 

Forrás: Oszoli Á. Et all (2003) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – Konkoly M., 2009, A 
magyar - és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos kérdések, (Marketing és 
Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 26. p) 
 
 

A kutatás módszertana: országos, reprezentatív, kvantitatív kutatás, személyes megkérdezés 

keretében, amelyet a válaszadó otthonában folytattak le, standard kérdőív alapján. A kutatás során a 

18 éves és ennél idősebb magyarországi lakosokat kérdeztek meg. Az interjúk 2003. szeptember 7. 

és október 15. között készültek. A mintavétel módszere rétegzett, véletlen mintavétel. A 

megkérdezendő személyeket a szigorított véletlen séta módszerével kiválasztott háztartásokban, 

Leslie Kish kulcs segítségével emelték ki. A minta elemszáma 1047 fő. A megkérdezésből 

kiszűrték azokat a személyeket, akik: 

- közeli rokonai, ismerősei a tiltott területeken (marketing, újságírás, reklám/public relation, 

piackutatás, közvélemény-kutatás, élelmiszergyártás- és kereskedelem) dolgoznak, 

- részt vettek az elmúlt 6 hónapban piac- vagy közvélemény-kutatásban, 

- nem állandó lakosok Magyarországon. 

A mintavételből szükségképpen adódó kisebb aránytalanságokat súlyozással korrigálták, amelynek 

alapját a KSH 1996. Mikrocenzus 2001-re számított adatai képezték. Így mintájuk reprezentálja a 

18 éves és ennél idősebb magyar lakosságot nem, életkor, iskolai végzettség, településtípus és 
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regionális elhelyezkedés szerint. A tervezett minta elemszáma 1000 fő volt, a kialakult minta 

elemszáma 1047 fő.  

A kutatás érdekessége, hogy önálló kategóriaként hozza az absztinens réteget, amelyet más 

kutatásokban nem látunk. Az absztinens rétegen kívül, minden szegmenst valamilyen módon 

piacnak tekint, hiszen az értelmezése szerint valamilyen formában mindegyik szegmens életében 

többé-kevésbé szerepe van a bornak. Továbbgondolásra ad lehetőséget a „feladat velük” rész, ahol 

gyakorlatilag marketing feladatot, lehetőséget határoznak meg a piacot kiszolgálók számára. 

 

 

Kopcsay féle empirikus szegmentálás 

Kopcsay (2005) megkérdőjelezi a piacszegmentálási felmérések hitelességét mivel a borfogyasztás 

a bor alkoholtartalma miatt kényes témának számít. Állítása szerint az emberek nem szívesen 

nyilatkoznak erről, illetve nem őszintén teszik ezt, az alkohol általános negatív megítélése miatt. 

Ezért Kopcsay empirikusan és önkényesen osztja fel a piacot. Nincs adatokkal hitelesen 

alátámasztva a szegmentációja, ugyanakkor több más kérdőíves vizsgálaton alapul és KSH adatokat 

használt. A szegmentálása három alappilléren nyugszik, amelyek viszonylag jól elkülöníthetőek és 

jól jellemezhetőek, ami a 11. táblázatban látható: 

 

11. táblázat: A magyar borpiac szegmentálása Kopcsay szerint 
 Szociális Profil Viszony a borhoz Borfogyasztás Borivás alkalma 

nagyivók 

Minta 30%-a. Idős férfiak. 
Alacsony képzettség, szerény 
anyagi helyzet. Nagy 
részarány, de csökkenő. 

Nem szívesen 
vallja be. 

Sokat fogyaszt, alacsony 
árat keresi. Rejtőzködő. 

Kocsmákban, otthon. 

szupervásárló 
Minta 33%-a. Nagy 
szegmens, de kis fogyasztás. 
Heterogén. 

 Ár-érték arány a fontos. 
Hiper- szupermarketben 
vásárol. 

A forgalmazott magyar 
borok ¼-ét ők veszik 
meg.  

ínyenc 

Középkorú, tehetősebb. 
Borvásárlók 10%-a. Kis, de 
nagy fogyasztású. Kicsi de 
növekvő arány. 

Nem csak egy 
ital, hanem az 
életszemlélet 
része. 

Szakboltban v. 
termelőtől vásárol. 
Legfontosabb a minőség 
és a származási hely.  

Étkezés. Borkészletet 
tart.  

Forrás: Kopcsay L. (2005) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – Konkoly M., 2009, A 
magyar - és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos kérdések, (Marketing és 
Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 27. p) 
 

 

A fenti három nagy kategóriát alkategóriákra osztja. Az alkategóriák neve önmagukért beszél.  

- Nagyivók: alkoholfüggő otthonivók, alkoholfüggő társaságkedvelők, munka utáni közösségi 

szomjoltók, kedvenc házi bort otthon kortyolók, diszkólátogatók. 

- Szupervásárlók: akciólovagok, alkalmi márkakedvelők, alkalmi különlegességvadászok 
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- Ínyencek: sznobok, újgazdagok, yuppiek,, itt dolgozó külföldiek, borbarát turisták, 

ajándékozók, hagyománytisztelő borimádók. 

 

Egyedi, ahogyan Kopcsay a piacszegmentációt kezeli. A három fő szegmens további 

alszegmensekre bontása alaposnak és részletesnek tűnik. Ugyanakkor a tapasztalati úton létrehozott 

szegmentáció kevésbé tűnik alaposnak, még akkor sem, ha részben KSH adatokra is épül. Az ily 

módon létrehozott szegmensek nem felelnek meg a korábban már tárgyalt négy fontos 

szempontnak, elsősorban a mérhetőségnek és a szegmens mérete ismeretének. Az alkategóriák nagy 

száma viszont alaposságot, részletességet sugall, ami további kutatásra, bizonyításra adna alapot. 

 

 

A Hofmeister-Tóth – Totth féle szegmentáció 

Hofmeister-Tóth és Totth (2004) az értékeket használta fel a különböző vásárlói típusok képzésére. 

Eredményeiket a 12. táblázat foglalja össze. 

 

12. táblázat: A magyar borpiac szegmentálása Hofmeister és Totth szerint 

 Szociális Profil Viszony a borhoz Borvásárlás Érzelem, 
értékpreferencia 

Biztonságkereső 

Minta 35%-a. Vidéken él. 
Átlagos jövedelem, 
közepes v. alatti 
képzettség. Családos 
középkorú v. idősebb nők. 

Félédes-édes 
borokat kedvel.  

Ritkán vásárol, azt is 
szupermarketben. 
Árérzékeny. (600 Ft / 
pal körül. 

Gondterhelt, feszült. 
Barátság, biztonság, 
takarékos. 

Önmegvalósító 

Minta 29%-a. Középkorú 
Bp-i, nagyvárosi férfi. 
Felsőfokú végzettség. 
Magasabb jövedelem.  

Fontos az íz és 
szín, termőhely, 
ajánlás. 

Szuper-hipermarket. 
Néha termelő és 
vinotéka. 600-1200 Ft. 
Ajándékba többet is 
áldoz. Ár-érték 
nagyon fontos.  

Önmegvalósítás, 
elismerés. Boldog, nyitott 
a világra, tanulni vágyó, 
érdeklik a bor-gasztro 
információk. Kultúra 
kedvelő.  

Hedonista 

Minta 26%-a. Felsőfokú 
isk. Magas jövedelem, 
fiatalabbak, Bp-i, 
egyedülálló.  

Száraz vörös. 
Érdekli a borász, 
borvidék, évjárat.  

Gyakori vásárló, nem 
árérzékeny. 1200-
1500 Ft, de ajándékba 
több is. Bárhol 
vásárol, megfontoltan. 

Életélvező, 
önmegvalósítás, nyitott, 
kísérletező, pozitív 
érzelmek. Érdeklődő 
borkedvelő. 

Közönyös 

Minta 10%-a. Idősebb, 
alacsony jövedelem, 
szakmunkás. Férfi. 

Laikus borivó. Íz 
és minőség nem 
befolyásolja. 

Fele soha nem vásárol. 
Ha mégis: termelő, 
ABC. Árkorlát: 200Ft, 
ajándékba se ad 
többet. 

Biztonság, takarékosság. 
Szürke érzelmi élet, 
fásult.  

Forrás: Hofmeister T. Á. – Totth G. (2004) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – Konkoly 
M., 2009, A magyar - és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos kérdések, 
(Marketing és Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 27. p) 
 
 
 



 52

A kutatás módszertana a következő volt: a kérdőíves lekérdezésnél a válaszolók kiválasztása 

egyszerű mintavétellel történt, az életkor és a társadalmi-gazdasági jellemzők szerint. A 

megfigyeléses vizsgálat a vásárlási szituációkra és a vásárlói magatartásra terjedt ki négy országban 

elsősorban szuper és hipermarketekben (Franciaországban, Németországban, Csehországban és 

Magyarországon). Négy fókuszcsoport vizsgálatot végeztek 2002 nyarán, 8-10 résztvevővel és két 

minifókuszt 4-4 résztvevővel. A résztvevőket véletlenszerűen választották ki, de figyeltek arra, 

hogy a társadalom minden rétege képviselve legyen. Az egyik mini fókuszcsoport kizárólag 

hölgyekből állt.  

A Hofmeister-Tóth – Totth féle szegmentáció érdekessége, hogy a szegmentumok érzelmi és 

értékpreferenciája is meghatározásra került. Vagyis a következő négy faktor képezte a szegmentáció 

alapját: a hedonizmus, az önmegvalósítás, a biztonság és a bensőséges emberi kapcsolatok. Az 

integrált marketing eszközök használatakor fontos tudni, hogy mik a fogyasztók érzelmi motivációi. 

A kutatásban megjelenik az adott időszakra vonatkozóan az árszegmens, amelyet egy palack borért 

képes és akar adni az adott szegmens.  

 

 

A Szabó féle szegmentáció 

2006-ban Szabó is négy szegmenst határozott meg a fogyasztói magatartás felmérése során. A 

klaszterezés eredményeként létrejött kategóriák a 13. táblázatban olvashatók. 

 

13. táblázat: A magyar borpiac szegmentálása Szabó szerint 
 Szociális Profil Viszony a borhoz Borfogyasztás Borvásárlás 

Társaság 
centrikusak 

12%, városlakó, legalább 
érettségi, átlagos 
jövedelem 

Leginkább 
ünnepekkor 
fogyaszt bort. 

Pezsgőt, félédes fehér és 
vörös borokat. 

Havi 1-2 alkalom, 
hipermarketben. 1-3 
palack/ alkalom. 400-800 
Ft/palack 

Divatos 
vendégsereg 

36%. Többségük Bp-i, 
jövedelem átlag feletti. 

Barátokkal, 
vendégekkel.  

Pezsgőt nagyon kedveli. 
Félédes fehér, száraz 
vörös preferencia. 

Vinotékában, pincénél.  
1-3 palack/ alkalom. 400-
800 Ft/palack 

Ínyencek 

28%, felsőfokú 
végzettségű férfi. Bp-i, 
családos, sok a kiemelkedő 
kereset.  

Barátokkal, 
étkezéshez. Sok időt 
szán a választásra. 

Száraz fehér és száraz 
vörös.  

Borszaküzletben, 
pincénél. Hiperben ritkán. 
4000 Ft/palack 
 

Átlagos 
borbarátok 

24%, a hölgyek ezen belül 
40%. 26-55 év között. 
Jövedelem átlag felett. 
Közép- felsőfokú iskolák. 

Barátokkal. Az ár és 
akció itt a 
legfontosabb. 

 Havi 1-2 alkalom, 
hipermarketben. 1-3 
palack/ alkalom. 400-
1200 Ft/palack 

Forrás: Szabó (2006) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – Konkoly M., 2009, A magyar - 
és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos kérdések, (Marketing és 
Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 28. p) 
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A szerző a kvantitatív felméréseket a borvásárlók körében az eladóhelyen (Cora 

hipermarket-lánc), személyes megkérdezéssel végezte 2003-2004-ben, Budapesten, Miskolcon, 

Szegeden. A kérdőívek elemzését az SPSS 10.0 szoftver felhasználásával, többváltozós módszerek 

(faktor- és klaszterelemzés) alkalmazásával készítette el.  

 

 

A GfK Hungária Piackutató Intézet 2008-as felmérése 

A Nemzeti Bormarketing Program keretében 2008-ban elvégzett piackutatás során szintén négy 

borpiaci szegmenseket hozták létre (14. táblázat) (GfK Hungária Piackutató Intézet, 2008). 

 

14. táblázat: A magyar borpiac szegmentálása a GfK Hungária Piackutató Intézet által 
 Szociális Profil Viszony a borhoz Vásárlás helye Információszerzés 

Gourmet 

Kisvárosi értelmiség. 
Inkább férfiak, 
magasabb státusz és 
jövedelem. 40-49 év 
közt. Minta 18%-a. 

A minőség a fontos. 
Borklubok, bortúrák 
résztvevői. Kedvenc 
termelőik, márkáik 
vannak.  

Termelőtől, szakboltban 
vásárol.  

Ismeri a termelőket 
személyesen, 
ajánlásukat 
elfogadja. Csak 
profi tanácsot 
fogad el.  

Igényes borivó 

Minta 25%-a. 
Felülreprezentált: 
főváros, közepes 
jövedelem, idősebbek. 

Keresi a jó borokat. Szakbolt és hipermarket 
ár összehasonlítása. 

Saját tapasztalás. 
Nagy 
rendezvényeket 
kedveli. 

Hétköznapi borivó 
Minta 32%-a. 
Heterogén, de inkább 
nőies jellegű csoport. 

Ritka borfogyasztás.  
Nehezen kísérleteznek, 
kevésbé nyitottak. 

Gyors, egyszerű 
rutinvásárlás.   

Bor központú 
program kevésbé 
érdekli.  

Fásult 
Minta 26%-a. 
Alacsony státusz.  

A bor csak egy alkohol, 
sokszor mással 
helyettesíti.  

Rutinból vásárol, 
érdeklődés nélkül. 

Nincs érdeklődés a 
bor kultúrája iránt. 

Forrás: GfK Hungária Piackutató Intézet (2008) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – 
Konkoly M., 2009, A magyar - és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos 
kérdések, (Marketing és Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 28.p) 
 

A kutatás kvantitatív része országos reprezentatív mintán végzett adatfelvétellel igyekezett 

körüljárni a borkultúrával kapcsolatos kérdéseket, hogy az egész magyar lakosságot érintő alap 

adatbázist hozzon létre a témában. Az omnibuszkutatásban (amely az országos reprezentatív mintát 

biztosítja számunkra) 949 fő, 18 év fölötti személy van. A kutatás során őket kérdezték meg. Ennek 

a mintának a fele számít borfogyasztónak, így a kutatás legnagyobb részében az n=474 fős 

borfogyasztó almintát alkalmazták, amely a Papp-Komáromi féle kutatáshoz hasonló.  

Módszer: F2F CAPI 

 

A kutatás a Bormarketing Kht. által kidolgozott Nemzeti Bormarketing Program alapját hivatott 

képezni. A kutatás fontosnak tartotta kiemelni, hogy az adott szegmens szereplői honnan szerzik be 

az információt a borral kapcsolatosan.  
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A tokaji borpiac szegmentálása Szakál szerint (2008) 

 
15. táblázat: A tokaji borok piacának szegmentációja Szakál szerint 
Alacsony 
jövedelműek 
„Túlél ők” 
 

Normál 
jövedelműek 
„Bölcs derékhad” 
 

Normál 
jövedelműek 
„Új generáció” 
 

Magas 
jövedelműek 
„Borért ő gazdag” 
 

Magas 
jövedelműek 
„Gazdag elit” 
 

< 800 Ft. 
árintervallum 
- ár érzékenyek 
- diszkont, 
hipermarket a 
vásárlás helye 
- általában a félédest 
kedvelik 
- nem kockáztatnak 
- konzervatívak 
- 18 év felettiek 
- borkultúra nem 
jellemző 
- maguk felé 
igénytelen, másoknak 
véve csomagolásra 
igényes 
- becsült arányuk 
75% 
 

600 – 1500 Ft. 
árintervallum 
-150-300 ezer Ft. a 
család havi nettó 
jövedelme 
- 1940 – 1970 között 
született, 35 év 
felettiek  
- hipermarketek 
- márkahűek 
- ár érzékeny, de már 
zárt árintervallumban 
gondolkodnak 
- becsült arányuk 
12% 
 

800 – 3000 Ft. 
árintervallum 
- 150-300 ezer Ft. a 
család havi nettó 
jövedelme 
- borkultúra rajongók 
- 1970 után született, 
18 és 30 év közöttiek 
- mindenhol 
vásárolnak 
- többször mennek 
kirándulni borvidékre 
- tágabb a zárt 
árintervallumuk 
- értékorientáltak 
- becsült arányuk 6% 
 

1100 Ft. < 
árintervallum 
- 300 ezer Ft felett 
van a család havi 
nettó jövedelme 
- borkultúra 
rajongók 
- 30 év felettiek 
- racionálisabb 
döntés 
- mindenre 
nyitottak, 
innovatív csoport 
- sokat kirándul 
borvidékre, 
borfesztiválra 
- minimális 
sznobhatás 
jellemző 
- becsült arányuk 
3% 
 

1500 Ft. < 
árintervallum 
- 300 ezer Ft Felett 
van a család havi 
nettó jövedelme 
- erős sznobhatás 
- márkaorientáltság 
- a magas ár és a 
csomagolás dönt 
- a bornak meg kell 
felelnie a társadalmi 
elvárásnak 
- néha kirándul 
borvidékre, de akkor 
a top pincéket 
látogatja 
- becsült arányuk 
4% 
 

Forrás: Szakál (2008): A Tokaji borvidék borkülönlegességeinek marketing szempontú elemzése, 
Doktori értekezés, Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Vállalatgazdaságtani és Marketing Tanszék, 100 p. 
 

A kutatás módszertana: személyes kérdőíves megkérdezés Budapesten és az észak-alföldi 

régióban, forgalmas hiper- és szupermarketekben. Véletlen kiválasztással a 18 éve feletti 

korosztályt. 1179 db értékelhető kérdőív született. Minden harmadik ember állt meg és válaszolt 

szívesen. A kérdőív lekérdezésének átlagos időtartama 10 perc volt. 

Ez a legfrissebb szegmentálás, amely csak a tokaji borpiacot veszi górcső alá. A következő nagyon 

fontos szempontokat értékeli a kutatás során: árkategória, vásárlás helye, borpreferencia, viszony a 

borkultúrához, márkához való viszony (15. táblázat). Emellett természetesen részletes demográfiai 

adatokat is tartalmaz. Mindezek nagyon fontos adatok a tokaji borral kereskedők és bortermelők 

számára.  

 

 

A különböző céllal vásárló fogyasztók szegmentálása klaszteranalízissel 

Egy 2000-es felmérésben a korábbi kutatásoknál kissé részletesebb elemzést végeztek, melynek 

során a különböző céllal vásárló fogyasztókat szegmentálják és karakterizálják a csoportokat (16. 

táblázat) (Domán, 2009). 
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16. táblázat: A különböző céllal vásárló fogyasztók szegmentálása klaszteranalízissel 
Otthoni saját fogyasztás  

 Szociális Profil Viszony a borhoz Borvásárlás 

Borisszák 

34%.Középkorú városlakó, 
közszférában dolgozik, alkalmazott. 
Segédmunkás, munkanélküli. Jövedelem 
és képzettség átlag alatt. 

Minőségi paraméterek alig 
foglalkoztatják 

ABC-ben. A beszerzés 
helye  mindegy. 

Befolyásolható 
minőségkedvelő 

22%. Középkorúek, idősebbek. 
Községben élnek. Alkalmazott vagy 
középvezető. Nyugdíjas. Jövedelem az 
átlag alatt. Szakiskola vagy érettségi. 

Külsőségek, palack külleme és 
a termelő számít. 

Hallgat a 
szakemberekre. 
Fontos a jó ár-érték 
arány 

Határozott 
borkedvelő 

44%. Középkorúak. Közép és 
felsővezetők inkább. Legmagasabb 
jövedelem és iskolázottság. 

Minőségre igényes, külsőségre 
keveset adó. Nehezen 
befolyásolható. 

Termelőtől vásárol, 
olykor szaküzletből. 
ABC-ban, 
szupermarketben soha. 

 
Vendégek kínálása 

 Szociális Profil Viszony a borhoz Borvásárlás 

Bort szerető 
vendéglátó 

20%. Átlagnál idősebb, falvakban élő. 
Sok a nyugdíjas és középvezető. 
Kevesebb diplomás, több szakmunkás. 
Jövedelem átlag alatt. 

Számos minőségi szempont 
fontos. Ízlés és megszokás 
fontos, étel nem igazán. 

Kizárólag termelőtől. 

Kulinárisan 
involvált 

43%. 40-60 év közti. Átlagnak 
megfelelő lakóhely, beosztás, 
jövedelem. Érettségi vagy diploma. 

Szereti a bort és a vendéget. 
Ételhez illeszti a bort. Palack és 
címke viszonylag lényeges. 

Leggyakrabban szuper 
és hipermarket, de 
nem lényeges elem. 

Akkurátus 
vendéglátó 

18%. Bp-i, 40 év alatti. Vállalkozó, 
középvezető. Átlagos végzettség. 
Legmagasabb a 200-300e Ft-os fizetési 
sávos arány. 

Kissé sznob. Ár nagyon fontos. 
Ismerős véleménye és a bor 
díja fontos. 

Termelőtől vagy 
szaküzletből. 

„Mindegy, csak 
legyen bor” 

19%. 60 év felett és 26-40 közt. Városi, 
Bp-i, alkalmazottak, felsővezetők. Két 
fizetési sáv dominál: 50-100 e Ft  és 
300e feletti. 

Alacsony érdeklődés. Minőség 
és küllem se fontos. 
Árérzékeny. Nem ételhez 
választ. 

Mindegy. 

 
Ajándékozás 

 Szociális Profil Viszony a borhoz Borvásárlás 

Árérzékeny 
12%. Városlakó, kevesebb fiatal, 
alkalmazott. Átlagos végzettség, 
jövedelem valamivel átlag felett. 

Nem hozzáértő. Ár fontos, 
minőség alig. A jól 
megszokottat választja. 

ABC. Italdiszkont.  

Muszály 

21%. Idősebb falvakban élő. Segéd- és 
betanított munkás, inaktív magas 
arányú. Legalacsonyabb végzettség és 
jövedelem.  

Nem hozzáértő. Ár fontos, 
minőség alig. Saját ízlés 
alapján választ. 

Termelőtől vagy 
szaküzletből. 

Érdeklődő 

20%. Középkorú, vidéki városlakó. 
Tanuló, közszférában dolgozik. Átlagos 
jövedelem. Átlagnál több az alapfokú 
végzettség. 

Információk érdeklik (hőfok, 
ételajánlás..). Ajándékozott 
ízlése fontos. Ismerős és 
szakértő nagyon befolyásolja. 

Hiper- és  
szupermarketben. 
Esetleg internet és 
ügynök. 

Jól mutasson 
16%. Középkorú alkalmazott. 
Jövedelem 150-200 e Ft közt. 
Legmagasabb iskolai végzettség. 

Küllemi jegyek fontosak.  Szaküzlet vagy 
hipermarket. 

Körültekintő 

31%. Községben élnek. Többi paraméter 
teljes átlag. 

Sok mindenre figyel. Minőségi 
paraméter is érdekli. 
Ajándékozott ízlése fontos. 
Bolti, ismerős ajánlása fontos. 

Szaküzletek. 
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Vendéglátóhelyi fogyasztás 
 Szociális Profil Viszony a borhoz Borvásárlás 

Ínyenc 

29%. Fiatal és középkorú Bp-i. 
vállalkoazó, középvezető. Min. közép 
végzettséggel. Átlagnál jóval több 
jövedelemmel. 

Palackos bort rendel. Beltartalom 
számít. Borlap érdekli, ismerős 
befolyása közepes. Boros 
rendezvényeket látogat. 

Pincében, 
étteremben.  

„igyunk 
valamilyen bort” 

20%. Nem középkorú vidéki. 
Alacsony jövedelem. Sok az 
érettségizett tanuló. 

Az alapíz fontos, más nem túlzottan. 
Borfesztivált látogat, alig 
befolyásolható. 

Folyóbort 
pincébe, 
étteremben, 
borozóban. 

Odafigyelő ifjú 
borivó 

18%. Fiatalok. Tanulók vagy 
vállalkozók. Magas a felsőfokú 
végzettség. Jövedelem átlagos vagy a 
feletti. 

Minden paraméter fontos. 
Befolyásolható a szekértők, 
ismerősök, promóciók révén. 
Borfesztivál látogató. 

Étterem, borozó. 

Alkalmi 
étterembe járók 

33%. Idősebb vidéki alkalmazott éés 
nyugdíjas. Alacsony végzettség és 
jövedelem. 

Igényesebb és kevésbé árérzékeny 
mint az „igyunk valamilyen bort”. 
Boros rendezvényre nem jár. Kevésbé 
beefolyásolható. 

Vendéglátóhelyre 
ritkán megy. Max 
étterembe. 
Folyóbort. 

Forrás: Domán Sz. (2009) alapján saját táblázatszerkesztés (In: Papp J. – Konkoly M., 2009, A 
magyar - és azon belül a tokaji - borok piacszegmentációjával kapcsolatos kérdések, (Marketing és 
Menedzsment, 2009. évf. 3.szám, 28. p) 
 

 A kutatás kvantitatív, standard kérdőíves megkérdezés volt 2000-ben, egy országos – 

nemek, életkor és lakóhely szerint – reprezentatív 1131 fős mintán. Majd az eredmények időbeli 

összehasonlítását lehetővé tevő további, az első kutatással összevethető kérdőív alapján történő 

adatfelvétel és elemzés 2007-ben 749 fő véleményére alapozva. A kutatások során behatóan 

vizsgálták a vásárlást befolyásoló tényezőket a lakosság körében. 

 

A két kutatás alapján történt a fogyasztói szegmentálás és feltárta azokat az orientációs irányokat, 

melyek mentén jól körülhatárolható klaszterekre bontotta a különböző érintettségű, és különféle 

célok által vezérelt borvásárlókat. Az egyes célok esetében kirajzolódott három, négy illetve öt 

szegmens esetében nyilván sejthetők átfedések, illetve megmutatkoznak bizonyos tendenciák. Ezek 

további kutatás alapját képezhetik. 

 

A szegmentáció eredményeként definiálta az otthoni saját, vagy vendégek számára vásárlók 

szegmenseit, az ajándékba bort vásárló klasztereket, illetve a vendéglátóhelyen bort fogyasztók 

szegmensei közötti karakterisztikus különbségeket. A vásárlási célok mindegyike esetében található 

egy kevéssé igényes és egy információéhes, a bor felé forduló, a bort fontosnak tartó szegmens, 

illetve az ajándékozási cél kivételével kirajzolódik egy, a bor beltartalmi értékeire igényes vásárlói 

csoport (Domán, 2009). 
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3.6. A magyarországi szegmentálási gyakorlat összefoglaló értékelése 

 

A társadalomtudományok eredményei módszertani alapon nehezen összehasonlíthatók, 

hiszen a kutatási körülmények változóak, ad hoc jellegűek. Egyes szerzők akár önkényesen is 

közelíthetnek egyes problémákhoz.  

Számos igen hasznos, prompt jellegű kutatás és vizsgálat létezik ezen a területen, de rendszeres 

időközönként végzett panel jellegű, átfogó felmérés hiányzik (Sidlovits, 2008)  

Megfogalmazható, hogy azok a szegmentációs próbálkozások, ahol nincs egzakt, 

tudományosan leírható módszertanuk, csak általánosan fogadhatók el az eredményeik. (lásd 

Kopcsay, 2004). 

 

A lekérdezéses módon végzett országos szintű vizsgálatokban közös elem, hogy általában 4, 

ritkábban 5 szegmensre osztja a piacot.  

Mindegyik elemzésben megtalálható a klasszikus alsó – közép – felső tagozódás, a lemaradók, az 

átlagfogyasztók, a bor iránt érdeklődők, a gourmet fogyasztók. 

- Az alsó kategória, akik sok alkoholt isznak, nem fontos a borismeret, fásult, lemaradó réteg.  

- A középső kategória, ahol érdemes a marketingeszközöket használni. Megjelenik az 

affinitás a borok iránt. Érdekli, esetleg ismeri is a borokat, de nagyon ár érzékeny szegmens.  

- A felső kategória, akinek fontos a bor, tud és hajlandó is költeni rá, érdekli a borkészítés 

háttere, a bort az étkezési kultúra részének tartja. 

 

Feltűnő, hogy a borkultúra iránt érdeklődők, a bort fontosnak tartók elsősorban a 

középkorúak korosztálya, vagy az ennél is idősebbek. (Miközben a felsőoktatásban is 

presztízsjellegű a borfogyasztás.) A 2003-as FVM SZBKI felmérés azzal az egyediséggel szolgál, 

hogy minden szegmens jellemzői között találunk olyat, ami pozitívan értékelhető a termelők 

szemszögéből. Egyik szegmens sem utasítja el kategorikusan a bort. (Ne vegyük ide azt az 

absztinens réteget, ami bizonyosan minden felmérés eredményeként megjelent, de csak ez a kutatás 

írja le külön szegmensként.) A felmérés nagy előnye, hogy egyfajta marketing iránymutatást nyújt, 

az adott szegmenssel irányába. Ez utóbbi kitétel a Papp-Komáromi féle szegmentációra is jellemző.  

  

 A Szakál féle szegmentációs vizsgálat csak a tokaji borfogyasztókat vizsgálja hazánk, talán 

legnagyobb jövedelmű területén (Budapest), valamint az egyik legalacsonyabb jövedelmű területén 

(észak-alföldi régió). A legplasztikusabb képet nyújtja a tokaji borok piacával kapcsolatosan a piaci 

szereplők számára. 
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A Domán féle borpiaci vizsgálat újító jellege abban nyilvánul meg, hogy a különböző céllal bort 

vásárló fogyasztókat szegmentálja, ami nagymértékben árnyalja a piaci folyamatokat.  

 

 

3.7. A kutatásomban felhasznált módszerek 

 

Kiindulásként a szekunder kutatás és az irodalom feldolgozás alapján fogalmaztam meg a 

kutatási céljaimat, hipotéziseimet és a módszereket. (17. táblázat). 

 

17. táblázat: A saját kutatásom céljai, hipotézisei, módszerei 

CÉL HIPOTÉZIS TÉMAKÖR  KUTATÁSI MÓDSZER 

 
C1 

H1. Az eddigi borpiaci kutatások fő célja kizárólag 
a szegmentálás volt, nem adtak iránymutatást, vagy 
eszközrendszert a marketing eszközök használata 
területén, amire a piaci szereplők várnak. 

Piac-
szegmentálás 

PK2 - Termelői kérdőíves 
felmérés. 
 
Leíró elemzés 

 
C2 

H2. A termelők többsége csak a termék alapú 
piacszegmentálást használja, a fogyasztói 
magatartás alapján végzett szegmentálást nem 
tudatosan és következetesen alkalmazzák.  

Piac-
szegmentálás 

PK2 - Termelői kérdőíves 
felmérés. 
 
Leíró elemzés 

C3 
H3. Jelentős a rés a termelőknek és a fogyasztóknak 
a tokaji piacról alkotott elképzelései között. (pl. 
fogyasztási gyakoriság, árszintek, stb.) 

GAP elemzés 

PK1 + PK2 – lakossági 
standard kérdőíves felmérés. 
Termelői kérdőíves 
felmérés. Leíró elemzés 

C4 

H4: A feltárt rések és a borpiaci klaszterek mellé 
lehet rendelni olyan marketing módszereket és 
eszközöket, amelyeket integráltan használva a rés 
csökkenthető. 

Kommunikációs 
eszközrendszer 

Heurisztikus  

C5 
H5. Valójában a Tokaj / tokaji név mögöttes 
tartalmának nincsenek stabil, mindenki által 
pontosan azonosítható elemei a fogyasztók számára. 

Eredetjelző, 
márka ismertség 

PK1 + PK2 – lakossági 
standard kérdőíves felmérés. 
Termelői kérdőíves 
felmérés. Leíró elemzés 

C6 

H6. A tokaji bor esetében a szájreklám szerepe a 
legnagyobb, mivel megállapítható, hogy az ATL 
kommunikációs csatornákban a tokaji termelők alig 
jelennek meg. 

Kommunikáció 

PK1 + PK2 – lakossági 
standard kérdőíves felmérés. 
Termelői kérdőíves 
felmérés. Leíró elemzés 

SZK: szekunder kutatás, PK: primer kutatás 
Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

 

C1 A tokaji borvidék és a tokaji borok marketing szempontú elemzése.  
C2 Elvégezni a tokaji borpiac szegmentálását, meghatározni a tokaji borfogyasztói klasztereket. 
C3 Megismerni a fogyasztók és a termelők tokaji borpiacról alkotott elképzeléseit Feltárni a GAP-eket.. 
C4 A GAP elemzés eredményeire alapozva egy stratégiai kommunikációs eszközrendszer modelljét 

kidolgozni a tokaji borászatok számára, amely a piaci tevékenység során adaptálható. 
C5 Megvizsgálni, hogy mit jelent a magyar vásárlók számára a tokaji név.  
C6 Meghatározni a promóciós eszköztár fejlesztési lehetőségeit. 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
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18. táblázat: A kérdőíves felmérések módszertani jellemzőinek összefoglalása 
Szempontok fogyasztói kutatás termelői felmérés 

Anyaggyűjtés módszere 
70% személyes kérdőív  

30% internetes lekérdezés 
100% személyes kérdőív 

A kutatás célja 
A tokaji borpiac feltárása, a két fél közötti véleményeltérés 

vizsgálata. 
A kutatások időpontjai 2009 2009 

A kutatások helyszínei 
Budapesti Match és Cora 

üzletek / internet 
a pincészeteknél 

Megkérdezettek köre 
18 év feletti borvásárló 

korosztály 
a tokaji bort készítő borászatok 

szakemberei 
A kiválasztás módja véletlenszerű önkényes 
A kérdések száma 17 + 5 14 

Értékelhető kérdőívek száma 472 db 22 db 
A kiértékelés eszköze MS Excel és SPSS szoftverek MS Excel és SPSS szoftverek 
Átlagos megkérdezési 

időtartam 
10 perc 25 perc 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 

 

 

A kutatási folyamat a következő lépésekből állt: 

1. a probléma meghatározása, a hipotézisek felállítása, a célok meghatározása, 

2. a kutatási terv elkészítése, 

3. a kérdőív megszerkesztése, kérdéseinek megfogalmazása, 

4. a kérdőív tesztelése, próbakérdezés, 

5. a hipotézisek pontosítása, újak meghatározása, 

6. adatgyűjtés, az adatok kódolása és felvitele adatbázisba, 

7. az adatbázis korrigálása, hibás tételek törlése, adatsorok kizárása, 

8. statisztikai próbák és módszerek alkalmazása, 

9. alapstatisztikák és összefüggés-vizsgálatok kiértékelése, 

10. a kutatási jelentés előkészítése – disszertációban való közlése, 

11. következtetések levonása, az eredmények hipotézisekkel való szembeállítása. 

(A fogyasztói szokásokat felmérő kérdőív a 2. sz. mellékletben található) 

 

A fogyasztói kutatásom alkalmával a mintavételi technikák közül a véletlen mintavételi 

technikákat alkalmaztam, ami alapján bárki belekerülhetett a mintába. A kérdéssort egy szűrő 

előkérdéssel kezdtem (Szokott Ön bort fogyasztani?) és csak az IGEN válasz után következett a 

kérdőív tényleges első kérdése. Ezzel kiszűrtem azokat, akik egyáltalán nem fogyasztanak bort és 

vélhetően nem is lehet őket a borfogyasztás felé terelni, vagy csak túlzottan nagy erőfeszítések árán. 
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A korábban tárgyalt magyarországi borpiaci elemzések közül csak egy kutatás (az FVM SZBKI) 

határozott meg egy absztinens borpiaci szegmenst.  

 

A szűrő kérdés után a minta nagysága 472 fő volt.  

A kérdőívben használtam nyitott és eldöntendő kérdéstípust, több válaszlehetőségű kérdéseket. 

Több esetben rangsorolást is kértem, illetve 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelni bizonyos 

megállapításokat a válaszadóknak. 

  

 

A termelőkkel folytatott mélyinterjúk paraméterei: 

A tokaji bortermelőket (22 termelő, pincészet) személyes interjú keretében kerestem meg, amelyet 

önkényes kiválasztás előzött meg. Így a piacra termelő cégek több mint harmada bekerült a 

mintába. A mintába kerülés alaptényezőit figyelembe véve, az alapsokaság relatíve homogénnek 

tekinthető, mert ugyanazon a borvidéken működnek és igen korlátozott a technológiai szabadságuk. 

A kérdőívben használtam nyitott és eldöntendő kérdéstípust, több válaszlehetőségű kérdéseket. 

Több esetben rangsorolást is kértem, illetve 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelni bizonyos 

megállapításokat a válaszadóknak. 

A kutatási módszereim a 19. táblázatban láthatóak. 

 

19. táblázat: A kutatás során elvégzett vizsgálatok anyaga és módszerei 
Elemzett 

témakörök 
Vizsgálat típusa mintanagyság Felhasznált adatok Adatelemzés 

eszköze 
Magyar borpiac Szekunder kutatás A hazai adatok Szekunder adatok Egyszerű statisztika 

Világpiac Szekunder kutatás Publikált világadatok Szekunder adatok Egyszerű statisztika 
Tokaji borok Fogyasztói kérdőív 472 fő Primer, saját adatok SPSS 13 
Tokaji borok Mélyinterjú 22 termelő Primer, saját adatok M. Excel 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatások során a statisztikai elemzéseket MS Excel és az SPSS 13 szoftverek 

segítségével végeztem.  

Az SPSS (Statistical Package for Social Sciences) több mint egy évtizede fejlődő program.  

Az SPSS az adatokat egy táblázatban tárolja. Az adattábla mellett az SPSS másik fontos része az 

Output ablak. Ebben a kimenetben jelenik meg a statisztikai próbák és eljárások végeredménye, 

minden szöveges üzenet (Ketskeméty – Izsó, 2005). A megjelenés egyszerű, és bár a program 

rendelkezik a grafikus felületek szerkesztő blokkjával, ez a része a programnak nem erőssége. 

Gyakran kellett azt alkalmazni, hogy az SPSS végeredményeit az MS Excel program grafikai 
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szerkesztője tegye tetszetőssé. Az SPSS ugyanakkor jóval többre képes statisztikai elemzések terén, 

ma az egyik legelfogadottabb alkalmazás a tudományos életben (Sajtos – Mitev, 2007). 

 

 A kutatásba bevont két célcsoport véleményének összevetésére törekedtem annak 

érdekében, hogy lehetővé váljék nemcsak az aktuális helyzet feltárása Tokajjal kapcsolatban, 

hanem egy újfajta megközelítést nyújtson a marketing problémák megoldásához. Felmerült, hogy a 

marketingelemzésekben általánosan ismert szolgáltatás rések mintájára a két adatbázis adatai 

összevethetők és azok különbségei jól elemezhetőek. 

 

 Az elemzési módszerek alkalmazásánál három fő lépést követtem.  

1. Az elmélet alapján heurisztikus közelítéssel feltártam a lehetséges gap-eket, a két vizsgált 

minta segítségével. 

2. A feltárt formálisan megjelenő gap-eket matematikai statisztikai módszerrel szűrtem. 

3. A fennmaradó gap-eket ökonómiai és menedzsment szempontból értékeltem. 
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4. A TOKAJI BOROK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VERSENYTÁRSAI 

 

4.1. A tokaji borok és versenytársainak összehasonlítása 

 

A tokaji termékkategóriák közül a nagy száraz fehérbornak és a tokaji 

borkülönlegességeknek a legfontosabb hazai és nemzetközi versenytársait vizsgáltam meg 

borászati, ökológiai és marketing szempontok szerint. Az összehasonlítás célja, hogy a tokaji bort 

olyan versenyhelyzetbe helyezzem, hogy a borágazat eddig ismert és mindenki által használt 

versenytényezői segítségével feltárjam Tokaj piaci potenciálját és marketing értékeit.  

 

20. táblázat: A tokaji nagy száraz boroknak és a világ nagy száraz fehérborainak összehasonlítása 

 
Tokaj Mosel Elzász Friuli Sancerre / 

Pouilly fumé 
Chablis 

borászati 
értékelés 

Nagy test, elegáns 
savak, tartalmas 
borok, nagy 
potenciállal.  

Illatos, minerális,  
gyümölcsös 
rizlingek élénk 
savakkal. Esetleg 
maradékcukorral. 

Főleg fajtaazonos, 
reduktív borok, jó 
savgerinccel 
ásványokkal.  

Reduktív, tiszta 
borok 
készülnek. 

Reduktív, magas 
savtartalmú,  
minerális, füves 
illatú borok, amik 
jól érlelhetőek. 

Összetett illat és 
ízvilág. Aszalt 
gyümölcsök, hárs, 
méz, minerális, 
krémes, testes. 

termelési 
potenciál 

Furmint, hárslevelű 
évről évre biztosan 
termelhető, 5000 
ha. 

8800 ha.  4900 termelő 
15000 ha-on 
termel. Rizling, 
tramini, pinot gris. 

Pinot blanc és 
helyi fajták pl. 
friulano, 
piccolit.  

2770 ha-on, 14 
faluban, főleg 
sauvignon blanc. 

Alig 5000 ha-on 
csak chardonnay. 
Hosszan érlelhető. 

piaci pozíció, 
trendek, 

marketing érték 

Fokozatosan nő a 
népszerűsége, és a 
gasztronómiai 
szerepe; tokaj neve 
komoly piaci érték, 
mégis nehéz a 
pozícionálás. 

A világ által 
nagyon elismert 
tiszta ízű borok.  
Ikon vagy 
ultraprémium 
borok. 

Fr-o fehérborának 
18%-át adja. Sok 
szőlőtermelő akik 
szövetkezetnek, 
negiciantnak 
adnak el termést. 
Ultraprémium. 

Itália legszebb, 
legelismertebb 
fehérborait adja. 
Egyre trendibb 
a fogyasztásuk. 
Prémium 
borokat ad. 

Népszerű, drága 
borok. Etalon 
sauvignon blanct 
ad a világ 
számára. Szuper-, 
ultraprémium 
borok. 

Burgundia szíve.  
A világ 
legnagyobb 
fehérbora. Ikon 
vagy ultraprémium 
borok. 

termőhelyi 
versenyképesség 

Minden évben 
biztosan termelhető 
a kárpát-medence 
adottságai 
kiválóak. 

3 folyó völgye.  
Védett völgyek, 
amik Németo. 
legmelegebb 
klímájává teszi. 
Jól érlelhetőek. 

Évről évre 
biztosan 
termelhető. 
Változatos talaj, 
kontinentális 
klíma a Vogézek 
lábánál. 

Az Alpok és a 
tenger szelei 
hűtik a régiót. 
Jelentős eltérés 
a nappalok és 
éjszakák közt. 

Tengeri 
fosszíliákban 
gazdag talaj. 
Meszes, köves. 
Korlátozott 
termőterület. 

Tengeri 
fosszíliákban 
gazdag talaj. 
Jelentős gond a 
fagyveszély. 
Korlátozott 
termőterület. 

Konkurencia 
foka a hazai 
piacon. (0-5) 

 3  
Alig ismert a 

magyar piacon. 

1  
Alig ismert a 

magyar piacon. 

2  
Alig ismert a 

magyar piacon. 

2  
Alig ismert a 

magyar piacon. 

3  
Alig ismert a 

magyar piacon. 

Konkurencia 
foka az export 
piacokon. (0-5) 

 5 
A tokaji alig 

ismert az 
exportpiacokon. 

5 
A tokaji alig 

ismert az 
exportpiacokon. 

5 
A tokaji alig 

ismert az 
exportpiacokon. 

5 
A tokaji alig 

ismert az 
exportpiacokon. 

5 
A tokaji alig ismert 
az exportpiacokon. 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 

  

A 20. táblázat alapján összefoglalható, hogy rendkívül nagy potenciál van a tokaji nagy 

száraz borokban, mind termelési, mind piaci szempontból. A tokaji nagy száraz bor minden évben 

biztosan termelhető, mert a Kárpát-medence adottságai kiválóak. A tokaji száraz fehérborok 

konkurenciái nagyon erősek és népszerűek, de a termékkategória rendkívül népszerű és növekszik a 

keresettsége. A konkurens nagy fehérborok évszázados múlttal rendelkeznek, ami komoly piaci 

előnyt és marketing értéket jelent a tokaji száraz borokkal szemben. Ennek fő oka, hogy a világ és 

mi magunk is csak most fedezzük fel „újra” a tokaji száraz borokat. 
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21. táblázat: A tokaji nagy száraz boroknak és a hazai egyéb száraz fehérborok összehasonlítása 
 Tokaj Somló Badacsony/ Balaton Mór 

szakmai 
értékelés 

Nagy test, elegáns savak, 
tartalmas, nagy potenciál.  

Nagy test, elegáns savak, 
tartalmas, nagy potenciál. 

Nagy test, elegáns savak, 
tartalmas, nagy potenciál. 

Nagy test, elegáns savak, 
tartalmas, nagy potenciál. 

termelési 
potenciál 

Furmint, Hárslevelű évről 
évre biztosan termelhető, 
5000 ha, 

800 ha. Biztosan 
termelhető. A túlzott 
savasság megjelenhet 
gyengébb évjáratban. 

1700 ha / 13500 ha, minden 
évben biztosan termelhető 

800 ha, minden évben biztosan 
termelhető 

piaci pozíció, 
trendek, 

marketing érték 

Fokozatosan nő a 
népszerűsége, és a 
gasztronómiai szerepe; 
tokaj neve komoly piaci 
érték, mégis nehéz a 
pozícionálás. 

Fokozatosan nő a 
népszerűsége, és a 
gasztronómiai szerepe; a 
somlói bor legendája és 
egyedisége jelentős piaci 
érték.  

Fokozatosan nő a 
népszerűsége, és a 
gasztronómiai szerepe. 
Pozícionálási nehézségekkel 
küzd. 

Elfeledett borvidék, aminek 
fokozatosan nő a népszerűsége, 
és a gasztronómiai szerepe. 
Pozícionálási nehézségekkel 
küzd. 

termőhelyi 
versenyképesség 

Minden évben biztosan 
termelhető, a kárpát-
medence adottságai 
kiválóak. 

Minden évben biztosan 
termelhető, a kárpát-
medence adottságai 
kiválóak. 

Minden évben biztosan 
termelhető, a kárpát-medence 
adottságai kiválóak. 

Minden évben biztosan 
termelhető, a kárpát-medence 
adottságai kiválóak. 

Konkurencia 
foka a  hazai 
piacon. (0-5) 

 
5 5 3 

Konkurencia 
foka az export 
piacokon. (0-5) 

 0 
A somlói bor nem ismert 

külföldön. 

0 
A balatoni bor nem ismert 

külföldön. 

0 
A móri bor nem ismert 

külföldön. 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 

 

 A 21. táblázatban látható, hogy a tokaji száraz bornak az export piacon alig konkurenciája a 

többi magyar száraz fehérbor, ugyanakkor a hazai piacon erős a verseny a fogyasztókért. A 

konkurens borvidékek borai komoly hagyományokkal és legendával, valamint jellegzetes fajtával 

rendelkeznek. A tokaji bor a magyar fogyasztók szemében is elsősorban édes desszertbor, de 

érezhető, hogy a borok iránt érdeklődő fogyasztók kezdik felfedezni a tokaji szárazborok értékeit.  

 

22. táblázat: A tokaji desszertborok és a haza késői szüretelésű, jégborok összehasonlítása 
 Tokaj jégborok késői szüretek 

szakmai 
értékelés 

Egyensúlyos, komoly beltartalmú nagy 
édes bor. Terroir alapú különlegesség. 
 

Általában édes, de nem egyensúlyos, 
technológiai borok. Savhiány sokszor 
észlelhető. 

Általában jól elkészített, közepes, vagy 
magas minőségű késői szüretek. 

termelési 
potenciál 

Az átlagnál sűrűbben készíthető, jó 
termésbiztonság. 

Ritkán készíthető a környezeti 
feltételek bizonytalansága miatt. 

Csaj jó években készíthető, de akkor 
biztosan. 

piaci pozíció, 
trendek, 

marketing érték 

Az édes borok, így az aszúk szerepe 
egyre csökken a gasztronómiában. 
Csökken az édesbor fogyasztás. A 
pozíciója mozgásban van, átalakulás alatt. 

Kis mennyiségben készülnek, egyedi 
borok. Drága borok, amit a világpiaci 
jégborok pozíciója alapozott meg. 

Relatíve kis mennyiségben készülnek. 
Minden borvidéken választékbővítő 
borként jelenik meg. A kis mennyiség 
miatt magas áron értékesül 

termőhelyi 
versenyképesség 

A világon egyedi ökológiai feltéttelek és 
tervezhető termésbiztonság. 

Kockázatos a készítése, akkor is kis 
mennyiségben. 

Jó ökológiai adottságok, de nem minden 
évjáratban készíthető. 

Konkurencia 
foka a hazai 
piacon. (0-5) 

 4 
Egyre népszerűbb és olcsóbb ez a 

kategória. 

4 
Egyre népszerűbb és olcsóbb ez a 

kategória. 
Konkurencia 
foka az export 
piacokon. (0-5) 

 0 
A magyar borok nem ismertek 

külföldön. 

0 
A  magyar borok nem ismertek 

külföldön. 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 

 

 A 22. táblázat adatai azt mutatják, hogy a tokaji természetes desszertboroknak alig jelent 

konkurenciát a többi magyar desszertbor (főleg késői szüretelésű borok). A termésbiztonság kisebb 

ezen borok esetében, csak kiemelkedő évjáratokban, választékbővítésként készülnek. A tokaji 

desszertborok sokkal magasabb marketingértékkel rendelkeznek, mint a hazai egyéb édes borok.  
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23. táblázat: A tokaji desszertborok és a világ természetes édes borainak összehasonlítása 

 
Tokaj osztrák és 

német édes 
borok 

sauternes / 
barsac 

recioto /  
vin santo 

kanadai 
jégborok 

egyéb 
újvilági édes 

borok 

borászati 
értékelés 

Egyensúlyos, 
tartalmas nagy 
édes bor. Terroir 
alapú 
különlegesség. 

Technológiai 
klasszifikáció. 
Tartalmas, 
egyensúlyos nagy 
borok. 

Terroir alapú 
borok a botritisz 
karakterével. 

Technológiai 
borok. Egyedi 
ízvilággal.  

Technológiai 
borok. Édes, 
kicsit egysíkú 
ízvilág. Könnyen 
érthető borok. 

Technológiai 
borok. Édes, 
kicsit egysíkú 
ízvilág. Könnyen 
érthető borok. 

termelési 
potenciál 

Az átlagnál 
sűrűbben 
készíthető, jó 
termésbiztonság. 

Kiváló adottságok 
és szőlőfajták. 
Biztonságosan 
termeszthető. 

Kiváló, egyedi 
termőhelyi 
adottságok és 
szőlőfajták. 

Biztosan 
készíthető a 
technológiából 
adódóan (szárítás) 

Biztosan 
készíthető a 
technológiából 
adódóan (fagyás). 

Biztosan 
készíthető a 
technológiából 
adódóan (szárítás) 

piaci pozíció, 
trendek, 

marketing érték 

Szerepük egyre 
csökken a 
gasztronómiában. 
Nem trendi az 
édes bor . Mozog 
a piaci pozíciója. 

Ultraprémium és 
ikon borok, 
komoly 
ismertséggel. 

A világ 
legismertebb 
természetes édes 
borai. Stabilan, az  
ikon 
kategóriában. 

Elsősorban 
lokális piaci 
jelentőséggel, 
választékbővítési 
céllal. 

Márkaborok, erős 
piaci pozícióval. 
Szuper-, 
ultraprémium 
kategóriában.  

Márkaborok, kis 
mennyiségben. 
Elsősorban 
lokális piaci 
jelentőséggel, 
választékbővítési 
céllal. 

termőhelyi 
versenyképesség 

A világon egyedi 
ökológiai 
feltételek és 
tervezhető 
termésbiztonság. 

Kiváló termőhelyi 
adottságok.  

Kiváló, egyedi 
termőhelyi 
adottságok. 

A szárításos  
technológia miatt 
nem a termőhely 
a fontos.  

Az ökológiai 
adottságok miatt 
korlátlan 
készíthetőség. 

Jó ökológiai 
adottságok, de 
nem minden 
évjáratban 
készíthető. 

Konkurencia 
foka a hazai 
piacon. (0-5) 

 2  
Alig ismert a 
magyar piacon. 

2  
Alig ismert a 
magyar piacon. 

1  
Alig ismert a 
magyar piacon. 

1  
Alig ismert a 
magyar piacon. 

1  
Alig ismert a 
magyar piacon. 

Konkurencia 
foka az export 
piacokon. (0-5) 

 
5 5 3 5 3 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 

 

24. táblázat: A tokaji desszertborok és a világ érősített (avinált) édes borainak összehasonlítása 

 
Tokaj édes portói madeira édes sherry 

/ PX 
malaga banyuls marsala 

borászati 
értékelés 

Egyensúlyos, 
tartalmas nagy 
édes bor. 
Terroirbor. 

Technológiai 
bor. 

Technológiai 
bor. 

Technológiai 
bor.  

Technológiai 
bor. 

Technológiai 
bor. 

Technológiai 
bor. 

termelési 
potenciál 

Az átlagnál 
sűrűbben 
készíthető, jó 
termésbiztonság. 

Az emberi 
közreműködést 
igénylő 
technológia 
miatt biztosan 
készíthető. 

Az emberi 
közreműködést 
igénylő 
technológia 
miatt biztosan 
készíthető. 

Az emberi 
közreműködést 
igénylő 
technológia 
miatt biztosan 
készíthető. 

Az emberi 
közreműködést 
igénylő 
technológia 
miatt biztosan 
készíthető. 

Az emberi 
közreműködést 
igénylő 
technológia 
miatt biztosan 
készíthető. 

Az emberi 
közreműködést 
igénylő 
technológia 
miatt biztosan 
készíthető. 

piaci pozíció, 
trendek, 

marketing érték 

Szerepük egyre 
csökken a 
gasztronómiában. 
Nem trendi az 
édesbor 
fogyasztás. 
Mozog a piaci 
pozíciója. 

Csökkenő 
piaci 
jelentőség. A 
magas alkohol 
és édesség 
nem piacos 
ma. 

Csökkenő 
piaci 
jelentőség. A 
magas alkohol 
és édesség 
nem piacos 
ma. 

Csökkenő 
piaci 
jelentőség. A 
magas alkohol 
és édesség 
nem piacos 
ma. 

Csökkenő 
piaci 
jelentőség. A 
magas alkohol 
és édesség 
nem piacos 
ma. 

Csökkenő 
piaci 
jelentőség. A 
magas alkohol 
és édesség 
nem piacos 
ma. 

Csökkenő 
piaci 
jelentőség. A 
magas alkohol 
és édesség 
nem piacos 
ma. 

termőhelyi 
versenyképesség 

A világon egyedi 
ökológiai 
feltételek és 
tervezhető 
termésbiztonság. 

Az egyedi 
technológia 
miatt nem a 
termőhely a 
fontos. 

Az egyedi 
technológia 
miatt nem a 
termőhely a 
fontos. 

Az egyedi 
technológia 
miatt nem a 
termőhely a 
fontos. 

Az egyedi 
technológia 
miatt nem a 
termőhely a 
fontos. 

Az egyedi 
technológia 
miatt nem a 
termőhely a 
fontos. 

Az egyedi 
technológia 
miatt nem a 
termőhely a 
fontos. 

Konkurencia 
foka a hazai 
piacon. (0-5) 

 2 
Alig ismert a 

magyar 
piacon. 

1  
Alig ismert a 

magyar 
piacon. 

2  
Alig ismert a 

magyar 
piacon. 

1  
Alig ismert a 

magyar 
piacon. 

1  
Alig ismert a 

magyar 
piacon. 

1  
Alig ismert a 

magyar 
piacon. 

Konkurencia 
foka az export 
piacokon. (0-5) 

 
4 2 4 2 2 3 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
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 A 23. és 24. táblázatok édes borai komoly versenytársai a tokaji édes bornak, elsősorban a 

piaci ismertség, a marketing erő miatt. Még a szakemberek is alig ismerik a tokaji édes borokat. 

Amely szakértő találkozott a tokaji desszertborokkal, az egyértelműen a legnemesebb, 

legegyensúlyosabb, legelegánsabb természetes édes bornak tekinti. A piaci hátrányt viszont nehéz 

ledolgozni, a többi termék mindenképpen a tokaji előtt jár e tekintetben, annak ellenére, hogy a 

terroir borok nagyobb elismerést kapnak a technológiai boroknál. 

Az avinált, alkohollal erősített technológia borok népszerűsége még nagyobb mértékben csökken, 

mint a természetes édes borok esetében. Ennek oka a magas alkohol és a cukortartalom.  

 

 A nemzetközi piacon, a tokaji boroknak a már ismertetett borok a világ különböző pontjáról, 

a következő szinteken lehetnek konkurenciák: 

- hasonló borkaraktert képviselnek, ami technológiai, szakmai kategóriaazonosságot jelent. 

- a gasztronómiai illeszthetőséggel kapcsolatos hasonlóság és versenytárs. 

- a piaci pozícionálásában hasonló és versenytárs. 

A fenti gondolatmenetet a 25. sz. táblázatban mutatom be. 

 
25. táblázat: A tokaji borok és a világ borainak versenytársi szintű összehasonlítása 

 
nagy, 
száraz 
tokajik 

„kommersz” 
tokajik 

illatos, 
könnyű 
tokajik 

tokaji késői 
szüretelésű 

száraz 
szamorodni 

elfeledett édes 
tokajik (máslás, 
fordítás,, stb.) 

„friss” 
aszúk 

hosszan 
érlelt aszúk 

moseli pozícionálás nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

elzászi pozícionálás nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

friuli gasztro- 
nómiai 

nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs nincs nincs nincs nincs 

sancerre / 
pouilly f. 

pozícionálás nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

auslese típ. 
borok 

nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs szakmai pozícionálás pozícionálás 

sauternes / 
barsac 

nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs szakmai pozícionálás pozícionálás 

recioto / 
vin santo 

nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs gasztronómiai 
gasztro- 
nómiai 

gasztro- 
nómiai 

jégborok nincs nincs nincs pozícionálás nincs gasztronómiai pozícionálás pozícionálás 

édes 
portóik 

nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs gasztronómiai 
gasztro- 
nómiai 

gasztro- 
nómiai 

madeira nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs gasztronómiai 
gasztro- 
nómiai 

gasztro- 
nómiai 

PX, édes 
sherry 

nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs gasztronómiai 
gasztro- 
nómiai 

gasztro- 
nómiai 

sherry fino nincs nincs nincs nincs technológiai nincs nincs nincs 

malaga nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs gasztronómiai 
gasztro- 
nómiai 

gasztro- 
nómiai 

banyuls nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs gasztronómiai 
gasztro- 
nómiai 

gasztro- 
nómiai 

marsala nincs nincs nincs 
gasztro- 
nómiai 

nincs gasztronómiai 
gasztro- 
nómiai 

gasztro- 
nómiai 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
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4.2. A világ édes borainak rövid leírása 

 

 Az édes íz minden ember számára a legjobban szerethető, élvezhető íz, az egyetlen, aminek 

az élvezetét nem kell megtanulnunk. Az összes többi alap íz tanulással, megszokással válik az 

ember által élvezhetővé. A bortermelés kezdeti ideje óta nagy elismertsége van a természetes 

cukortartalmú édes boroknak. Az édes borok jellegük, készítésük szempontjából többféle 

kategóriába sorolhatók (9. ábra). 

 

1. A szőlőt természetes módon termesztve, olyam magas a gyümölcs cukortartalma, hogy 

erjedés után jut elégséges az alkoholtartalom és a maradékcukrot is tartalmaz. 

  

2. Cukorral, szeszezett musttal, vagy sűrített musttal édesítik a bort: 

• ha az erjedés előtt adják hozzá a fenti édesítőszereket, akkor chaptalizációnak 

nevezik. 

• ha az erjedés után kerül a borhoz az édes must, akkor nevezzük 

Süssreservenek. Ez elsősorban Németországban terjedt el. 

 

3. Alkohol hozzáadásával készített „erősített édes borok” (fortified wines). A hozzáadott 

alkohol megállítja az erjedést, és a bor édes marad. 

 

 4. A szőlőben lévő cukortartalom koncentrálódik a víztartalom elvesztésével. Okai lehetnek: 

• az egészségesen leszüretelt szőlőt utólag szárítják 

• a szőlő víztartalma megfagy, ami préseléskor eltávolítható 

• a szőlő a tőkén betöpped, elveszti víztartalmát, nemes rothadás nélkül 

• a szőlő a tőkén elkezd töppedni és a gomba által előidézett nemes rothadás 

hatására elpárolog a víztartalom  

A tokaji borkülönlegességeknek több versenytársa is van a világban, amelyeknek egy része 

jelent csak közvetlen piaci veszélyt. A hazai piacon az ár érzékeny borfogyasztó és a fejlődő 

borkultúra miatt még nincs igazán versenytársa a tokaji borkülönlegességeknek. Azonban csak idő, 

és marketing munka kérdése mikor fognak a helyettesítő termékek betörni a magyar piacra. 
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9. ábra: Az édes borok kategóriái. Forrás: saját szerkesztés (2009) 

 

4.2.1. A nem erősített, édes nemes borfajták bemutatása 

 

Ausztria és Németország 

Földrajzilag a legközelebb az osztrák és német édes desszertborok vannak hazánkhoz. Az 

úgynevezett spätlese, késői szüretelésű kategóriánál is érettebb kategóriát képez az auslese. Csak a 

legjobb évjáratokban készül, amikor a nemes rothadás (botritisz), legalább helyenként megtámadja 

a szőlőbogyókat, de a bor karakterében ennek aromája csak ritkán uralkodó. Csak a különlegesen 

érett fürtöket szüretelik november végén, december elején. A borok nagyon jól érlelhetőek, 

különösen, ha rizling fajtából készül. A két német nyelvű országban különbözik az auslese 

kategória analitikai követelménye, de még borvidékenként is van eltérés. 

 A német nyelvterületen eggyel magasabb kategória a cukortartalom tekintetében a 

beerenauslese. A szőlőszemeket válogatva szüretelik, legalább részben megjelenik a nemes rothadás 

és a bortörvény meghatározza a minimális mustfokot. Többféle szőlő is alkalmas a beerenauslese 
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elkészítésére, de a legszebb példákat a rizling fajta adja. Ennek oka a kiváló savmegtartó képessége, 

amely a borban egyensúlyozza a magas cukortartalmat. A bor extrém magas cukortartalommal 

rendelkezik és nagyon jól érlelhető. Nagyjából ennek a kategóriának felel meg a vendange tardive 

Elzászban, Franciaországban. 

 

Az osztrák és német borkategóriák csúcsán a trockenbeerenauslese (TBA) áll. A szüret során 

egyesével válogatják a nemes rothadásos szemeket, amik sokszor mazsola állagúra töppedtek a 

tőkén. A bor leggyakrabban aranyszínű, olajosan mozgó. Illata és zamata a mazsolára, 

sárgabarackra, karamellre, mézre, dióra emlékeztet. Töményen édes (minimum 150 g/l 

cukortartalom), ugyanakkor a magas savtartalom elegánssá teszi. A fenti kategóriák leggyakrabban 

a következő fajtákból készülnek: rizling, ortega, olaszrizling, scheurebe, chardonnay.  

 
 Az elsődleges borexport termék Németországban a jégbor (Eiswein), amely ennek a 

vidéknek a jellegzetessége. A Mosel mente, a Rajna és a Majna folyó az őszi hetekben gyorsan 

változik a nedves hűvös és a napos meleg idő. Az őszi időjárás nem teszi lehetővé a többszöri 

szüretet, ezért gyakran kockáztatva rajta hagyják a tőkén a szőlőfürtöket, és megvárják míg a 

hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyed, (minimum -7 oC). Ezután éjszaka szüretelik le és készítik 

el a jégbort. A víz fagyottan távozik a préseléskor, emiatt a must nagyon gazdag cukorban, savban, 

aromákban. A Pradikat borok alkategóriájává csak 1982-ben vált a bor, amelynek minimum a 

beerenauslese cukortartalmával kell rendelkeznie. Nem minden évjárat alkalmas arra, hogy ilyen 

borok készüljenek, többek között ezért is értékesek ezek a borok. 

 

Franciaország 

Franciaországban több borvidéken is készítenek természetes édes bort, általában önálló 

eredetvédelemmel rendelkező területen (AOC). A leghíresebb, és az egész világon a legnagyobb 

elismeréssel rendelkező termőhely Sauternes. 

 

 Sauternes 

A Garonne-folyó partján fekvő dombvidék kizárólag édesnemes fehérborok készítésére 

szakosodott. A legnevesebb képviselője a Premier Cru Supérier besorolású Chateau d’Yquem. Ezen 

a területen folyik össze a hidegebb vizű Cirons a melegebb Garonne-nal. A domborzat és az 

éghajlati viszonyok mellett ez utóbbi is hozzájárul ahhoz, hogy a nemes penész kifejthesse jótékony 

hatását. A kavicsos feltalaj, az agyagos, meszes altalajon kivált a semillon, sauvignon blanc és 

muscadelle számára jelent ideális termőhelyet az aszúsodáshoz. Több menetben szedik a szőlőt, 

mindig csak a nemes rothadásos fürtöket vágják le. A bor hordós érlelés után éri el végső karakterét. 
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A tokaji aszúra nagyon emlékeztető íz karakterrel, talán kicsit kevesebb savval és ásványossággal 

rendelkezik. Sárgabarack, őszibarack, méz, füge jellemzi az ízvilágot. 

 
 
 Barsac 

 A Sauternes-i borvidék mellett helyezkedik el Barsac. Egy itteni termelő előtt adott a 

lehetőség, hogy a borát a Barsac AOC, vagy a Sauternes AOC alatt hozza forgalomba. Tehát a 

barsaci bor lehet sauternes-i, de a sauternes-i nem lehet barsaci. A szőlőfajták ugyanazok, de a 

borkarakter talán egy kicsit gyümölcsösebb és kevésbé likőrös mint a híresebb szomszédnál. 

 

Kisebb mennyiségben készülnek és kerülnek piacra a következő francia természetes édes borok: 

 Cadillac AOC: A fenti két régió közelében található. Ugyanazon fajtákkal és hasonló 

készítési technológiával jellemezhető. 

 Cérons AOC: Barsac AOC közelében található, a fent említett három szőlőfajtát használnak. 

 Ste-croix-du-mont AOC: Sauternes és Barsac közelében található terület, ugyanazon 

fajtákkal és hasonló készítési technológiával. 

 Coteaux du Layon AOC: a Loire völgyi borvidék termőhelye. A Chenin blanc fajta kiváló 

sav- és cukorgyűjtő képességét használják ki, a nemes rothadás jelenlétében. A területen belül 

önálló AOC a Bonnezeaux, és Chaume. 

 Monbazillac AOC: Dél-nyugat Franciaországban elhelyezkedő régió, ahol a nemes rothadás 

a Semillon, Sauvignon blanc és Muscadelle fajtákat támadja meg.  

 Jurancon AOC: Szintén Dél-nyugat Franciaországban elhelyezkedő régió. A nemes rothadás 

itt, a Gros Manseng, Petit Manseng és Courbu fajtákon jelentkezik. 

 Vendange tardive és Sélection de Grains Nobles kategóriák: Az elzászi borvidéken 

létrehozott kategóriák. A Sélection esetében a nemes rothadás is szerepet kap, míg a késői szüret 

esetében ez kevésbé jellemző. Fő fajtái a Fűszeres tramini, Pinot gris, Rizling és a Muscat. 

 

 Franciaország szerte több termőhelyen is készül a vin de paille, vagyis szalmabor. a jól érett, 

de nem túlérett fürtöket szellős helyen, szalmán kirakva 2-3 hónapig szikkadni, töppedni hagyják. A 

párolgás okozta vízveszteség 30 %, aminek következtében a bor koncentrálódik. 
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Olaszország 

Olaszország, mint borászati nagyhatalom, is rendelkezik édes desszert borokkal.  

 Recioto és passito: Mindkettő Veneto tartomány DOC bora. Corvina, Rondinella, és 

Molinara fajtákból készül. A fürtöket egészségesen szedik, majd széljárta helységekben szárítják 

maximum 4 hónapig. Ennek hatására vizet veszít és koncentrálódnak a beltartalmi értékei.  

 Vin santo: Tradicionálisan Toszkánában, Trebbiano és Malvasia fajtákból készült 

deszertbor. A reciotóhoz hasonlóan az egészséges szőlőt szedik le, szárítják és préselik. Hosszan 

érlelik kis fahordóban, aminek hatására mélyarany színű, olajosan folyós borrá válik.  

 Picolit: ezt a szőlőfajtát a Colli Orientali Del Friuli DOC területén termeszti és 

leggyakrabban passito stílusban készítenek el. A normál időpontban leszüretelt egészséges szőlőt itt 

is szalmaágyon, széljárta helységben aszalják, szárítják. Hosszú hordós érlelés után kapja meg a 

barackos, fügés, virágos karakterét.   

 

USA – Kalifornia   

Az USA borászati termelésének 90%-át Kalifornia állam adja. A kiváló, de sokszor nagyon 

meleg klíma hatására a szőlők tökéletesen be tudnak érni, és könnyű a túlérést, késői érést is elérni. 

Emiatt több alrégióban, pincészetben készítenek természetes édes borokat, de szerepük egyelőre 

marginális.  

  

Kanada – Okanagan Valley 

Az ország éghajlata általában nem ideális szőlőtermesztésre, kivéve néhány terület, ahol 

(Ontarió és British Columbia), ahol évről évre megfagynak a Rajnai rizling és a Vidal szőlő bogyói, 

ami a zord éghajlatú országot a világ legnagyobb és legmegbízhatóbb jégbor készítőjévé tette. A 

Vidal blanc fajta a legalkalmasabb jégbor készítésére.  

  

Dél-Afrika  

Az újvilág sokkal liberálisabb borpiaci szabályozással rendelkezik, emiatt sok helyen az 

európaival összetéveszthető neveket ott még használják.  

A Muscadel és a Hanenpoot desszertborok frissebb, izgalmasabb ízvilága teret, és piacot hódított 

magának. Klein Karoo Dél-Afrika legnagyobb, egyben legkeletibb borvidéke. A nyár annyira forró, 

hogy öntözés nélkül szóba sem jöhetne a szőlőtermesztés. Klein Karoo két híressége az erősített 

édes bor és a meglepően üde, gyümölcsös Steen. (Szakál, 2008). 
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4.2.2. Az alkohol hozzáadásával készült, erősített édes borfajták bemutatása 

 

Az erősített, alkohol hozzáadásával készített borok is a tokaji desszertborok 

versenytársainak tekinthetők. Ennek nagy klasszikusai a portói és sherry borok, de ezeken kívül is 

találunk nemzetközi ismertséggel rendelkező példákat.  

 

Portugália 

Portói: A legfontosabb és a világon legismertebb alkohol hozzáadásával készült, erősített 

bor a portói. A portóit a britek találták föl. Amikor 1678-ban az angolok háborúzni kezdtek a 

franciákkal, azok beszüntették a bordeaux-i exportálását, az angoloknak pedig hamar utánpótlásról 

kellett gondoskodniuk. A portugálokhoz fordultak segítségért, akiknek volt ugyan boruk, bár a 

bordeaux-i színvonalát meg se közelítette. 

 A nagyobb gond azonban az volt, hogyan juttassák el a gyenge nedűt Angliába úgy, hogy lehetőleg 

ne romoljon meg. Rájöttek, hogy ha hordónként bizonyos mennyiségű brandy-t adagolnak a 

vékonyka borhoz, akkor annak magas alkoholja természetes úton tartósítja a bort. Így született meg 

a portói bor, majd ezt a mintát sok termőhelyen is követték. 

 

A bort minden esetben helyi szőlőfajtákból készítik, legyen az akár fehér vagy kékszőlő.  

A portói készítése során, a még erjedésben lévő, 6-9 százalék alkoholtartalmú musthoz 77 

százalékos szőlőpárlatot adnak, megállítva ezzel az erjedés folyamatát. A bor végső alkoholtartalma 

így 19-20 százalék körül mozog. A pipe-okba, vagyis az itt használatos körülbelül 534 l űrtartalmú, 

szivar alakú fahordóba töltött portóit a rákövetkező tavaszon erre a célra használatos kis hajókon 

leúsztatják Vila Nova de Gaia-ba, amely Portóval szemközt fekszik. Itt találhatók az érlelőházak, 

ahol a nemes bort további élete során érlelik.  

Elsősorban az érlelés hatására, számos kategóriája létezik a portóinak.  

 

 Madeira a portugál erősített borok másik nagy klasszikusa. Az alkohol hozzáadása után az 

újbor 4–6 hónapig tartó hőkezelés kap, a madeirázást (napon, üvegházakban vagy az estufasnak 

nevezett, emeletes hőkamrákban). Ezután még néhány évig hordókban, majd palackokban érlelik. A 

legjobb borok címkéjén feltüntetik a bor, illetve a szőlő fajtáját is: Malmsey, malvasia (édes, 

malvázia szőlőből készült), bual (boal) és verdelho (félszáraz), valamint Sercial (száraz, erős) stb. 

 

 

 



 73

Spanyolország  

A sherry borok a spanyolországi Jerez borvidékén készül a Palomino és a Pedro Ximenez 

szőlőfajtákból. A sherry bor nem csak édes, hanem száraz is lehet. Jelentős különbség a portói 

borhoz képest, hogy a hozzáadott alkohol csak az erjedés után kerül a borba.  

Az erősített bort nem teljesen tele töltött hordókban tárolják. A folyadék felszínén élesztőhártya 

(flor) alakul ki, amely speciális, egyedi karaktert ad a bornak.  

A borok érlelésében és kiegyenlített minőségének elérésében nagy szerepe van az ún. solera 

rendszernek. A solera több emeletben egymásra helyezett, általában 516 literes érlelő hordókból 

álló borpiramis. Az egymásra halmozott hordósorok tetején a legújabb, a legalsó sorokban pedig a 

legrégebb óta érlelődő borok vannak. Ezek persze soha nem egy évjáratból származó borok, hiszen 

a rendszer lényege éppen az, hogy a sherry homogén ízét, minőségét a különböző évjáratok 

keverésével állítsák elő. Ezt úgy érik el, hogy évente kétszer 20-20 százalék kész, érlelt bort 

fejtenek le a hártya alól, majd a fölötte lévő sorból pótolják a keletkezett hiányt, és így megy ez 

visszafelé a legfelső sorig. Hártya alól hártya alá. 

 

Malaga városa körüli borvidéken a Pedro Ximenéz és a Moscatel fajtákból készítenek 

erősített édes borokat. 

 

Franciaország 

A Roussillon borvidéken található Banyuls AOC. Többnyire vörös, de kisebb mértékben 

fehér borokat is készítenek a fenti alkohol hozzáadásos technológiával. Az így kapott 16-20 

alkoholfok közötti borokat minimum 10 hónapig érlelik. Elsősorban a Grenache, Carignan, 

Macabeo, Muscat fajtákat használják.  

 A Rhone-völgyében található Rasteau AOC, ahol szintén a Grenache fajtából készítenek 

erősített, édesbort. 

 A Jura körzetben termelt bor elsősorban a Savagnin helyi fajtából készül, olyan 

technológiával, mint a sherry. 

 

Olaszország 

A Marsala 1969-ben kapott DOC minősítést, mint szicíliai erősített borkülönlegesség. Helyi 

szőlőfajták adják ennek a fehérbornak az alapját, úgymint Grillo, Inzolia, Catarratto. Úgymint a 

madeira nevű rokonnál, itt is az volt az alkohol hozzáadás oka, hogy a bor bírja a hosszú tengeri 

utat. A Marsala nem csak édes, hanem száraz és félszáraz is lehet.  
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Görögország 

A Mavrodaphne a Peloponnészosz félsziget északi részén termesztett szőlőfajta és egy 

erősített borkategória is egyben. Az erjesztés nagy tartályokban történik, ami napsütésnek van 

kitéve. A megfelelő maradékcukor tartalomnál alkohollal állítják meg az erjedést, majd hosszas 

hordós érlelés során nyeri el végső állapotát a bor.  

  

Ausztrália 

Liqueur Muscat néven a távoli kontinensen is készítenek erősített borokat, dominánsan a 

muskotály fajtakörbe tartozó Muscat Blanc à Petits Grains és Muscadelle szőlőfajtákból. Elsősorban 

Victoria államban a Rutherglen és a Glenrowan termőhelyeken. Karakterét tekintve a bor a madeira 

és malaga stílusát képviseli. 

 

Ciprus 

A Commandaria Ciprus egyetlen AOC, eredetvédett bora, és nem is csak amiatt, mert 

földrajzilag is a sziget középpontjában, a Troodos hegység déli-délkeleti lejtőin, tizennégy falu 

határában szüretelik, hanem mert a Commandaria embléma, szimbólum, ikon is a ciprusi borászat 

számára. A vörös mavro és a fehér xinisteri szőlőfajtákból vegyesen szüretelve készítik. A leszedett 

fürtöket 10-14 napig napon aszalják, mielőtt kipréselnék. Amikor az erjedésben lévő bor eléri a 10-

12 százalékos alkoholtartalmat, borpárlatot adagolnak hozzá, hogy az erjedést leállítsák. Minimum 

három évig nagy fakácikban, normál hőmérsékleten, nyaranta 40 fok felett, mindenféle hűtés, 

klimatizálás nélkül. A bor cukortartalma 170-190 g/l körüli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75

5. MARKETING MIX ÉS MARKETING ESZKÖZÖK A TOKAJI BOR ES ETÉBEN 

 

A marketing mix a vállalati marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott 

kombinációja (Bauer-Berács, 1999). 

A piaci folyamatok azt mutatják, hogy a tokaji borok piaci újrapozícionálására van szükség, 

aminek fontos alapja a 7P szerinti elemzés. A gazdasági élet azonban folyamatosan változik és az 

ennek elemzésére irányuló kutatások már az elmúlt évtizedekben is megállapították, hogy a 

klasszikus 4P-megközelítésen kívül újabb tényezők kerülnek látótérbe, különösen a 

szolgáltatásmarketing részterületéről. (Szabó – Vada – Konkoly 2010) 

 

5.1. A termék (product) vizsgálata 

 

Kotler (2002) meghatározása szerint a termék mindaz, amit a piacon igények és 

szükségletek kielégítésére fel lehet kínálni. A terméknek öt eszmei szintje van, és mindegyik 

hozzáad valamit a használati értékhez. A piacvezérelt marketing termékfelfogása azt hangsúlyozza, 

hogy a terméket a vevő, a fogyasztó vagy a felhasználó szemszögéből kell vizsgálni. (Józsa et al, 

2005).  

A tokaji borok, elsősorban a borkülönlegességek esetében az elemi hasznot az élmény 

jelenti, a fogyasztója emelkedett pillanatnak éli meg, amikor tokajit iszik, pl. karácsonykor, családi 

ünnepeken (10. ábra). 

Az alaptermék a tapasztalati termék. Tokaji bor esetén a kellemes száraz vagy édes illat és ízvilág, 

alkoholtartalom. Emlékezetes ízélmény lehet édes süteményekkel.  

Az elvárt termék szintjén a legfontosabb tulajdonságok a biztonság és kockázat csökkentésre való 

törekvés, valamint, hogy illeszkedjen mások ízléséhez, preferenciájához, az ételekhez, az 

alkalmakhoz, ne legyen hibás, stb. 

A bővített termék szinten megjelenik az ajándékozási funkció, valamint hogy a tokaji bor 

rendezvények és turisztikai események alapját jelenti. Hazánkban szinte minden hétvégére jut egy 

vagy több borral, gasztronómiával kapcsolatos rendezvény, amelyeken szinte minden esetben 

találunk tokaji bort is. 

A potenciális termék a tokaji borok esetében a vagyonképzési lehetőség, valamint a gyűjtemény 

jellege. A tokaji borkülönlegességek az aukciókon igen magas árakon kelnek el, ennek viszont 

feltétele a bor eltarthatósága, a tárolás körülményei, valamint a hitelesség. 
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10. ábra: Termékszintek a tokaji borok piacán. Forrás: Konkoly – Papp (2011) A tokaji borok 
elemzése a marketing mix 7 P-je szerint, (Marketing & menedzsment, (2) 26. p.) 

 

Kotler szerint minden egyes termék bizonyos egyéb termékekhez kapcsolódik. A termékek 

hierarchiája az alapvető szükségletektől a különlegesebbekig, illetve az ezeket kielégítő cikkekig 

terjed. A termékhierarchiában hét szintet határozhatunk meg (11. ábra). (Kotler 2002) 

Ennek adaptálás a borra, a tokaji borra a lenti ábrán látható. 

 
11. ábra:  Termékhierarchia a tokaji borokra vonatkoztatva 

Forrás: Konkoly – Papp (2011): A tokaji borok elemzése a marketing mix 7 P-je szerint, Marketing 
& menedzsment, (2) 26. p. 
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A tokaji borokat a következő termékkategóriákba lehet sorolni a fogyasztói célcsoport tekintetében. 

A termékleírás elsősorban technológia alapján közelíti meg a termékskálát. A pókháló diagramokat 

a saját piaci tapasztalataim alapján határoztam meg. 

 

Tokaji nagy szárazborok:  

• Technológiai értékelés: Elsősorban hordós érleléssel, de kisebb részben reduktív 

technológiával is készülhetnek, főleg a furmint és hárslevelű fajtákból. A furmint 

szerepe jelentősebb ebben a kategóriában.  

• Piaci értékelés: Magasan pozícionált, az igényes borkedvelőknek szánt borok, általában 

magas árfekvésben. 

• Gazdasági értékelés: Csak nagy költségigényű, kiváló alapanyagból készülhet, igényes, 

pincetechnológiával, sokszor drága hordók alkalmazásával, ami szintén költségnövelő. 

Akár már egy évesen piacra kerülhet, relatíve gyors megtérülésű termékek. 

 
12. ábra. A tokaji nagy szárazborok funkciójának diagramja 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

 

Átlagos („kommersz”) borok:  

• Technológiai értékelés: Ezeket a borokat általában hozzáadott musttal édesítik. Hordós 

érleléssel és reduktív technológiával egyaránt készülhetnek a furmint, hárslevelű és 

sárgamuskotály fajtákból. 

• Piaci értékelés: Alacsony árfekvésben célozzák meg a kevésbé igényes fogyasztói 

szegmenseke evvel a kategóriával. 

• Gazdasági értékelés: Előállításuk a legolcsóbb a teljes termékskálán. Gyors megtérülésű 

termékek. 
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13. ábra. A tokaji átlagos, kommersz borok funkciójának diagramja 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

 

Illatos, könnyű borok:  

• Technológiai értékelés: A sárgamuskotály fajta reduktív körülmények között megtartja 

barátságos, könnyen szerethető aromatikus karakterét.  

• Piaci értékelés: Azon fogyasztóknak szól, akik a gyümölcsös, nem bonyolult, de 

igényesen elkészített könnyen érthető borokat keresik, elérhető áron.  

• Gazdasági értékelés: Előállításuk átlagos költségigényű. Relatíve gyors megtérülésű 

termékek. 

 
14. ábra. A tokaji illatos borok funkciójának diagramja 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

 

Természetes, késői szüretelésű borok:  

• Technológiai értékelés: Hordós érleléssel és reduktív technológiával egyaránt 

készülhetnek a furmint, hárslevelű, sárgamuskotály, kövérszőlő, zéta, valamint kabar 
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fajtákból és ezek házasításából, különböző maradékcukor tartalommal. A tokaji 

borvidékhez képest is késői szüret eredményeként természetes maradékcukrot tartalmaz 

a bor, de nincs kötelező érlelési idő, ami gyorsabb piacra kerülést eredményez, mint a 

klasszikus tokaji borkülönlegességek esetében. 

• Piaci értékelés: Magasan pozícionált borok. Komplex, de érthető karakterrel, az 

igényesebb fogyasztói rétegnek. 

• Gazdasági értékelés: Értékes édes borok, de sokkal gyorsabb megtérülésű termékek, az 

aszúkhoz képest, annak ami köszönhető, hogy nincs kötelező érlelési idő. 

 
15. ábra. A tokaji késői szüretelésű borok funkciójának diagramja 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

 

Szamorodni száraz:  

• Technológiai értékelés: Rendkívül egyedi technológia igény és ízvilág jellemzi ezt a 

borfajtát. Részben az értékes és drága aszúszemek képzik a bor alapját, amit legalább 2 

évig kell érlelni, de általában hosszabb érlelést kap. 

• Piaci értékelés: Nagyon nehezen értelmezhető a bor karaktere a mai ember számára. 

Kevéssé illeszthető a gasztonómiába. 

• Gazdasági értékelés: Lassú megtérülésű termékek, amelynek a piaci 

sikere/sikertelensége alig becsülhető előre. 
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16. ábra. A tokaji száraz szamorodni funkciójának diagramja 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

 

Elfeledett, édes, réteg termékek (máslás, fordítás, édes szamorodni): 

• Technológiai értékelés: Az értékes, különlegesen egyedi aszúszemek jelentik a borok 

alapját, amit legalább 2 évig kell érlelni, de általában hosszabb érlelést kap.  

• Piaci értékelés: Az édes ízvilág alapvetően szinte mindenki által kedvelt, de napjainkban 

mégis alacsony az édes borok fogyasztása. A késői szüretelésű, gyümölcsösebb borok 

felfutása jelentősen csökkentette ezen borok szerepét. Hagyományos termékek, kevés 

valós piaci értékkel. 

• Gazdasági értékelés: Lassú megtérülésű termékek. 

 
17. ábra. A tokaji édes elfeledett rétegborok funkciójának diagramja 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
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„Friss” aszúk 

• Technológiai értékelés: Az értékes, különlegesen egyedi aszúszemek jelentik a borok 

alapját, amit legalább 3 évig kell érlelni. A frissebb, gyümölcsösebb borkarakter 

érdekében nem is érlelik tovább, hanem piacra viszik.  

• Piaci értékelés: A tokaji borvidék legfontosabb, legismertebb terméke, amelyet mindenki 

ismer, de ismertségéhez képest alig fogyaszt. Az ünnepek, emelkedett pillanatok és a 

nemzeti karakter kifejezésének a bora. Magas presztízsű termék, a kifinomultabb 

fogyasztók számára. 

• Gazdasági értékelés: Lassú megtérülésű termékek. Legalább két évig „foglalja” a hordót, 

illetve utána még egy évig finanszírozni kell a palackos érlelést.  

 

Hosszan érlelt aszúk 

• Technológiai értékelés: Az értékes, különlegesen egyedi aszúszemek jelentik a borok 

alapját, amit legalább 3 évig kell érlelni, de általában hosszabb érlelést kap. 

• Piaci értékelés: A tokaji borvidék legfontosabb, legismertebb terméke, amelyet mindenki 

ismer, de ismertségéhez képest alig fogyaszt. Az ünnepek, emelkedett pillanatok és a 

nemzeti karakter kifejezésének a bora. Magas presztízsű termék. 

• Gazdasági értékelés: Lassú megtérülésű termékek. Legalább két évig „foglalja” a hordót, 

illetve utána még évekig finanszírozni kell a palackos érlelést. Komoly értéket képvisel, 

de jelentős forgóeszközt köt le évekre. 

 
18. ábra. A tokaji aszúborok funkciójának diagramja 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

 

A friss és a hosszan érlelt aszúborok jellemzői nagyon közel állnak egymáshoz, hasonló 

értékrendet képviselnek a fogyasztó szemében. (18. ábra)  
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A bor, mint termék, a borozás, mint szolgáltatás jelenik meg a piacon (26. táblázat). A bor, 

amit kiskereskedelmi egységben vásárol a fogyasztó, többnyire otthon fogy el. Természetesen ez is 

borozás, de ekkor a vásárlás már korábban megtörtént. A borozást, mint szolgáltatást 

vendéglátóhelyen fogyasztják. Itt sokkal inkább megjelenik a kulturális jelleg, a társasági élet miatt. 

A borozás során az élményt azonnal fogyasztják a vásárlás pillanatában. Otthoni borfogyasztáskor 

adott esetben több palack bort is vásárolnak, és a palackokat otthon tárolják. A tárolásnak 

időkorlátja van. A bontott palack néhány napig fogyasztható, de a bontatlan palack hónapokig, 

évekig eltartható. Ezzel szemben a vendéglátóhelyi borozás nem raktározható. A csomagolásnak 

jelentős szerepe van a termék vásárlásakor a döntéshozatali folyamatban. A borozáskor a 

csomagolás nem látható, csak a bor adatai alapján dönt a fogyasztó, illetve a pincér ajánlása alapján. 

 

26. táblázat: A bor, mint termék és a borozás, mint szolgáltatás jellemzőinek összehasonlítása 
BOR A KÜLÖNBSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK 
SZEMPONTJAI 

BOROZÁS 

termék TERMÉK JELLEGE szolgáltatás  
főleg otthon FOGYASZTÁS HELYE főleg nyilvános vendéglátóhelyen 
a fogyasztás és a vásárlás időben 
elválik 

FOGYASZTÁS ÉS VÁSÁRLÁS 
IDŐBENI KAPCSOLATA 

a fogyasztás és a vásárlás időben 
egybeesik 

a fogyasztás gyakoribb, mint a 
vásárlás 

FOGYASZTÁS ÉS VÁSÁRLÁS 
GYAKORISÁGA 

a fogyasztás és a vásárlás 
gyakorisága azonos 

A palackozott bor folyamatosan 
fejlődik, de végül hanyatlásnak indul. 
Tehát korlátozottan eltartható. A 
bontott palack pedig csak pár napig. 

RAKTÁROZHATÓSÁG azonnali fogyasztás 

üzlet VÁSÁRLÁS HELYSZÍNE vendéglátóhely 
otthon FOGYASZTÁS HELYSZÍNE vendéglátóhely 
Látjuk a csomagolást a vásárláskor és 
ez komoly befolyásoló tényező. 

CSOMAGOLÁS Látjuk a csomagolást a 
vásárláskor, de általában csak a 
vásárlási döntés után. 

a vásárlásnál nincs szervírozás SZERVÍROZÁS vásárláskori szervírozás, aminek 
komoly rituáléja van 

inkább társasági FOGYASZTÁS JELLEGE inkább társasági 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 

 

 

5.2. Az értékesítési csatorna (place) vizsgálata 

 

A disztribúció szerepe a közeljövőben gyorsuló mértékben felértékelődik, és amelyik 

vállalkozás ezt nem ismeri fel időben, jelentős lépéshátrányba kerül. Ennek ellenére a disztribúció 

szerepét alábecsülik a borszektorban, nem kezelik súlyának megfelelően (Szabó, 2006). 

 A piacgazdaságban a termelők sorsa jelentős mértékben a vevőkön múlik, a kereslet-kínálat 

törvénye alapján. Igényeiket napjainkban leginkább a multinacionális áruházláncok közvetítik a 
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borászatokon keresztül a termelők felé. A multinacionális cégek többnyire magasan koncentráltak, 

addig a termelői szféra felaprózódott. (Nagy, 2008) 

A többutas (ún. multichannel) értékesítés növekedése szinte minden iparágban jelen van, s 

radikálisan eltérő feltételek mellett valósítható meg, amely befolyásolja az észlelt minőséget, az 

árat, a márkát, stb. (Bauer – Mitev, 2008)  

 

Az értékesítési csatornákra a tokaji borok esetében (és általában a borok esetében is) a 

következők jellemzők: 

� Hipermarket: Hatalmas szortiment; nyomott árak; rendszeres árakciók; nagy forgalom; 

központi beszállítási lehetőség; nagyon erős alkupozíció a beszállítókkal szemben; egyoldalúan 

diktálhatja a feltételeket; nagy mennyiséget vásárol; pontosan teljesíti a fizetési 

kötelezettségeket; magas bekerülési korlátokat szabhat; a borhoz nyújtott információ kevés; a 

bor tárolása sokszor nem megfelelő, jellemzően minden borkategóriát tart. Ebben a csatornában 

a legolcsóbb tokaji kategóriáktól egészen a magasabb puttonyszámú aszúkig minden 

termékszint megtalálható. A muzeális borok és az esszenciák nem ebbe a csatornába valók. 

 

 A hipermarketben bort vásárlók körében jellemző a magasabb végzettség és a magasabb 

jövedelmi és társadalmi kategória is. (Szabó, 2006) 

 

� Szupermarket: Nagy szortiment, nyomott árak; közepes forgalmat bonyolít; nem csak központi, 

hanem boltra szállítást is követelhet; majdnem olyan nagy az alkuelőnye mint a 

hipermarketnek; magas bekerülési korlátokat szabhat, a borhoz nyújtott információ kevés; a bor 

tárolása sokszor nem megfelelő, jellemzően minden borkategóriát tart. Ebben a csatornában a 

legolcsóbb tokaji kategóriáktól egészen a magasabb puttonyszámú aszúkig minden termékszint 

megtalálható. A muzeális borok és az esszenciák nem ebbe a csatornába valók. 

� Vinotéka, delikátesz üzlet: Kis mennyiséget forgalmaz; a termékhez sok többletinformációt 

képes adni; alkupozíciója egyenrangú a beszállítóval; magas eladási árak; a fizetési pontosság 

lehet bizonytalan is; a bor tárolása szakszerű; jellemzően a nagy presztízsű borokat árusítja. Az 

olcsó tokaji kategóriák nem találhatóak meg itt, viszont a különlegességek,  drága borok biztos 

forrása a vinotéka. 

   

Jól elkülönülten a vinotékák és a gasztronómia vezeti a csatornák listáját a hozzáadott 

szolgáltatás tekintetében. Jelentőségüket mindkét csatorna szakértelmével és 
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szolgáltatásainak színvonalával, valamint a fogyasztói vélemény alakításában betöltött 

szerepének fontossága indokolják a borászok/termelők. (Szabó, 2006) 

 

� HORECA szektor: Általában nagykereskedőtől vásárol; kis mennyiséget forgalmaz; magas 

szinten kapcsolja a gasztronómiához a bort, emiatt a presztízsépítő szerepe fontos; jellemzően a 

nagy presztízsű borokat árusítja; a bor felszolgálása szakszerű; fizetési pontosság lehet 

bizonytalan is. Minden tokaji borkategória szerepel ebben a csatornában a legolcsóbb termékek 

kivételével. A jellemzően magas HORECA árrések miatt a késői szüretelésű borok fő 

csatornája.  

� Benzinkutak boltja: Az összes nagy benzinkúthálózat rendelkezik bolttal, ahol nemcsak az 

autózással kapcsolatos termékek kaphatók, hanem sok ún. impulzustermék, gyorsan 

fogyasztható élelmiszer, újságok. A borok szempontjából a benzinkutaknak inkább 

marketingértékük van, semmint jelentős forgalom. Legjellemzőbb, hogy az utolsó pillanatban 

ajándékként vásárol bort a „feledékeny” vásárló. Magas polci ár jellemzi az itteni borokat. A 

lassú forgási sebesség miatt a tárolási körülmények sem megfelelők. Közepes minőségű tokaji 

borok jellemzik ezt a csatornát. 

� Internetes értékesítés: Változó mennyiséget képes értékesíteni; a hozzáadott információ a 

vásárló érdeklődésétől függ; minimális a személyes kapcsolat; a bor tárolása a kis mennyiségek 

miatt megbízható; raktározási, személyi költségek jelentősen csökkennek; nagyfokú bizalmi 

viszonyt feltételez; a legolcsóbb borok kivételével szinte az összes tokaji borkategóriát 

forgalmazzák. 

� Direkt értékesítés a pincéből, borturizmus: A termelő személyesen találkozik minden vevővel, 

minden információt saját maga ad át az érdeklődés függvényében; azonnali visszajelzést kap a 

fogyasztóktól; rengeteg időt igényel a termelőtől; a termelő a legmagasabb árrést ilyenkor tudja 

realizálni; a minőségi borkóstoltatás indulási költsége magas (terem, berendezések, poharak, 

mosdók, stb.); az értékesítés mennyisége bizonytalan. 

� Direkt értékesítés borfesztiválon, rendezvényeken: A termelő személyesen találkozik minden 

vevővel, minden információt saját maga ad át az érdeklődés függvényében; azonnali 

visszajelzést kap a fogyasztóktól; rengeteg időt igényel a termelőtől; a rendezvények költsége 

igen magas; sok utazást igényel a termelőtől;  

� Hazánkban a borfogyasztás területén még mindig nagyon jellemző az önfogyasztás. A 

megtermelt tokaji bort a rokonság, a szomszédok fogyasztják el, kereskedelmi csatornába nem 

jut. Természetesen ez elsősorban a vidéki, mezőgazdasági területeken jellemző. 
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Minden értékesítési csatornára igaz, hogy különböző okokból, különböző motivációval 

választ a vásárló (19. ábra). Ezek a következők lehetnek:  

1. óriási választék, minden egy helye 

2. kedvező árak  

3. önálló választás, senkitől sem zavartatva  

4. extra információ igény  

5. helyesen tárolt borok  

6. különlegességek, speciális borok  

7. kiegészítők, hozzávalók  

8. személyes találkozás a borásszal  

9. a pincészet megtekintése  

10. események forgatagában élvezeti kóstolás  

11. házhozszállítás  

12. bankkártyás fizetés  

13. vásárlás előtt kis mennyiség megkóstolható  

14. ételekkel való borfogyasztás profi körülmények közt  

15. szabadidő eltöltés módja  

16. saját részre vásárlás  

17. ajándékozásra vásárlás  

 
19. ábra: A tokaji borok értékesítési csatornái és a vásárlási motiváció közti összefüggés 

Forrás: saját szerkesztés (2009) 
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5.3. Az ár (price) vizsgálata 

 

A fogyasztók viszonyát a termék árához több egymásra is ható, időben változó, a 

körülményektől és a fogyasztó személyiségétől egyaránt függő tényező befolyásolja (Hajdúné – 

Lakner, 1999) 

Folwell, Hodges és Daily (1974) kutatásai szerint a borvásárlás során az egyik legfontosabb 

tényező a jövedelem, ami meghatározza, hogy az adott árat képes-e megfizetni. Jenster és Jenster 

(1993) kutatása annyiban lép tovább, hogy az azóta is hangsúlyozott ár-érték arány fontosságára 

hívja fel a figyelmet. Több kutatás (Cox – Rich, 1967; Dodds – Monroe, 1985; Monroe – Krishnan, 

1985; Zeithaml, 1988) is arra világít rá, hogy ha a fogyasztó bizonytalan egy termék értékében, 

akkor az árhoz „nyúl”, mint orientációs ponthoz. 

Fontos döntés a termelő szempontjából, hogy kinek szeretné eladni borait, milyen 

kategóriában kíván a piacra lépni (piacszegmentálás, célpiac kiválasztás, pozícionálás). 

Magyarországon két fő irányzat állhat a borászatok előtt. Nagy mennyiségben, nagyon 

költséghatékonyan, korrekt, de nem kiemelkedő borokat készít és ezek nyomott áron, de nagy 

mennyiségben adják a vállalat bevételét. Ezt a döntést természetesen a beruházás előtt 

rendelkezésre álló tőke határozza meg, hiszen az ingatlan és technológiai beruházások nagyon 

költségesek. Több millió palackos éves termelésnél kezdődnek az ilyen cégek méretei. 

Másik lehetőség a családi, vagy közepes méretű borászatok létrehozása, (max. kb. 6-700 000 

palack éves termelésnél) közepes és csúcsminőségű termékekkel, melyeket magas áron, az igényes 

fogyasztói réteget megcélozva értékesít, nagykereskedőkön keresztül, vagy direkt értékesítéssel 

(direkt áruházláncokba, helyi pincei). (Konkoly, 2007)  

 

A borok piacán, így a tokaji borok piacán is a vállalkozói árképzés a legfontosabb módszer. 

Ennek alcsoportjai a következők lehetnek: költségorientált árképzés, versenyorientált árképzés és 

fogyasztóorientált árképzés.  

 

A versenyorientált árképzés a következő almódszerekre osztható:  

• árvezető árképzés, amely alkalmazására általában a piacvezető cég képes. A legnagyobb 

piaci részarányt birtokló pincészetek képesek arra, hogy a borpiacon meghatározzák az 

árakat, mint a Tokaj Kereskedőház Zrt. A presztízs, az elfogadottság alapján Szepsy Istvánt, 

a Royal Tokaji Zrt-t, az Oremust, a Béres Pincészetet stb. tartják árvezetőnek, ár 

meghatározónak. 
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• árkövető árképzés, ahol a követő feladata, hogy kiválassza az árvezetőt. Minden árkövető 

cég a saját piaci helyzete alapján választ céget, akihez képest pozitív és negatív irányban 

beállítja az árát. Fontos, hogy milyen piaci helyzetben kell a követőnek vezetőt választania, 

illetve a követés mértéke is fontos döntési feladat. 

• versenytárgyalásos árképzésnél a versenytárs ára az kiinduló pont, és célja a piaci részarány 

megőrzése. Ebben az esetben a pályáztató feltételei jelentik az ajánlati küszöböt, amely 

korláton belül a legkedvezőbb ajánlatot tevő cég a nyertes. A légitársaságok és a szállodák 

élnek ezzel az eszközzel. 

 

Az ár és a minőség kapcsolatára épülően különböző árstratégiák képzelhetők el, amik a 27. 

táblázatban olvashatók. 

 

27. táblázat: Árstratégiák az ár és minőség függvényében 
 Magas ár közepes ár alacsony ár 

magas minőség premium stratégia Behatolási stratégia 
super value for money 

stratégia 
közepes 
minőség 

felülárazási 
stratégia 

átlagos ár/minőség 
stratégia 

value for money stratégia 

alacsony 
minőség 

üss és fuss 
stratégia 

Selejt-termék stratégia olcsótermék stratégia 

Forrás: Lehota - Fehér (2007) Borexport-marketing, SZIE Marketing Intézet – EU Leonardo 
Projekt, Gödöllő.  164p. 

 

A tokaji borok esetében rendkívül differenciált az árképzés. Zavaróan hat a piacon, 

megzavarhatja a fogyasztókat, hogy minden minőségkategóriában találunk ma tokaji borokat, és 

ennek alapján minden árkategóriában is. Okai elsősorban a gyenge szabályozások, alig betartott 

eredetvédelmi keretek, valamint, a termelők igen gyenge alkupozíciója a hatalmas piaci felületet 

nyújtó kereskedelmi láncok felé.  

 

Tokaji példák az árstratégiákra:  

• prémium stratégia: A Royal Tokaj Zrt. dűlőszelektált 6 puttonyos tokaji aszúi. A egyik 

legnagyobb presztízzsel rendelkező cég, amely dűlőszelektáltan készíti az aszúit, igen magas 

árfekvésben és igényes értékesítési csatornákban hozza forgalomba. 

• behatolási stratégia: A Pannon Tokaj Kft. tokaji aszúi. A pincészet csak 2000-ben jelent meg 

a piacon, ami versenyhátrányt jelent a többi termelőhöz képest. Ezért kiváló minőségű 

aszúkat értékesítenek, közepes árfekvésben.  
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• super value for money stratégia: A Tokaj Kereskedőház Zrt. új késői szüretelésű sorozata. A 

még mindig állami tulajdonban lévő cég a megújulás útjára lépett egy igényes csomagolású 

és beltartalmú késői szüretelésű borsorral. Nagyon kedvező áron kapható és a magyar piac 

méretéhez képest nagy mennyiségben. 

• felülárazási stratégia: A Tolcsva-Bor Kft. száraz fajtaborai. Egy ismert termelő a kiváló 

borkülönlegességek mellett közepes minőségű alapborokat készít, de az ismertsége miatt 

relatíve magas árat tud elérni a piacon. 

• átlagos ár/minőség stratégia: A Pannon Tokaj Kft. fajtaborai. A „mindennapokra” való bort 

kínálják nyomott áron, átlagos minőségben.  

• value for money stratégia: A Tokaj Kereskedőház Zrt. Tokaji Furmint száraz bora melyet 

közepes minőségben, alacsony áron értékesít. 

• üss és fuss stratégia: Ha egy hipermarket saját márkás termékként megvásárol egy nagy 

tételt, amit rendkívül nyomott áron értékesít, ezzel gyors piaci sikert elérve.  

• selejt termék stratégia: A Promontorbor fajtaborai. Az igen gyenge minőségű borok közepes 

áron kerülnek a piacra, ami így is túlárazott. 

• olcsótermék stratégia: A Promontorbor tokaji aszúi. A gyenge minőségű aszúborokat 

nagyon olcsón értékesítik.  

 

A fogyasztók árérzékenységét befolyásoló tényezők Rekettye (1999) szerint a következők: 

• az ár és a minőség összefüggésének hatása: a borok esetében különösen igaz lehet, hogy az 

olcsó bor gyenge minőséggel párosul. 

• az észlelt helyettesítő termékek hatása: a tokaji termékkategóriájától függően az összes 

szárazbor, vagy édes bor is lehet helyettesítő termék.  

• a nehéz összehasonlítás hatása. 

• az egyedi érték hatása: a tokaji termelők egyedi terméket állítanak elő a világ többi 

termelőjéhez viszonyítva, de egymáshoz viszonyítva nem tudnak egészen egyedi, új 

terméket nyújtani. 

• a termékváltás költségeinek hatása: a tokaji borok esetében a termékváltás költsége nem 

magas, könnyen beszerezhető ugyanaz a bor más termelőtől.  

• a kiadás nagyságának hatása: bizonyos tokaji borok jelentős kiadást jelentenek, magas áruk 

miatt (pl. aszúeszencia, eszencia). Egy „átlagos” családnak viszont elérhető egy tokaji bor, 

ami nem a legmagasabb árkategóriát képviseli. 
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5.4. A promóció (promotion) vizsgálata 

 

A Tokaji borok esetében nagyon lényeges az általános marketing tevékenységet 

szétválasztani a közösségi marketingre és a versenymarketingre.  

A régió- és településmarketing szintetizáló, koordináló eszköz, amely egységes arculat, 

imázs formájában megjeleníti, pozícionálja, kommunikálja a régiót, a települést, tehát egy vezetési, 

működési szemlélet és egy konkrét tervezési és működtetési eszközrendszer. Egy közösségi típusú 

marketing, amely az adott közösség érdekében fejti ki tevékenységét, s a versenysemlegesség elve 

mellett támogatja az egyes szervezetek, intézmények, személyes saját sikerességének növelését. 

(Piskóti et al, 2002)  

A teljes borvidék értékének, presztízsének emelése a közösségi marketing elsődleges 

feladata. Fontos, hogy a rendkívül zsúfolt világpiacból minél nagyobb szeletet szakítson ki a Tokaji 

borvidék.  

A közösségi marketingnek azon feltétel betöltéséhez, hogy minden tagnak előnyt hozzon, 

érdekkiegyenlítést is végeznie kell. Ez a versenysemlegességi követelmény képezi a közösségi 

marketing alapját, azaz az aktivitások nem befolyásolják a részt vevő vállalkozók alkupozícióját. 

(Gaál, 1995) 

Dolgozatomban az egyes piaci szereplők, cégek versenymarketing eszközeire koncentrálok.  

A versenymarketing klasszikus eszközei a kommunikációs mix elemei: 

 

A reklám:  

Tokaji televíziós/rádiós reklám: A klasszikus reklámfelületnek számító televíziós és rádió 

reklámok nem gyakoriak a tokaji termelők eszköztárában. A piaci ereje miatt a Tokaj Kereskedőház 

Zrt. hirdetései láthatóak országos szinten, elsősorban a karácsonyi, ünnepi időszakban. A televíziós 

reklám költségigénye magas, várhatóan a közeljövőbe nem számíthatunk gyakoribb tokaji 

hirdetésekre. 

 

Tokaji újságos/magazinhirdetés: lényegesen nagyobb mennyiségben láthatóak elsősorban 

életmódmagazinokban, szaklapokban. 

 

Tokaji hirdetések óriásplakáton: a Tokaj Kereskedőház Zrt. hatalmas tokaji palackos 

hirdetése az autópálya mellett volt látható.  

Szakértők vitáznak azon, hogy a borreklám szempontjából az aszúbor nem túl intim-e, nem túl 

szofisztikált termék-e egy óriás palackhoz. (Botos, 2009c) 



 90

Óriásplakáton láthatóak tokaji termékek, amelyek a hiper-, vagy szupermarket láncok hirdetései. 

Ezek általában az olcsó árral csábítanak, ami egy tokaji termék esetén imázs romboló.  

A borvidékhez közeledve a főutak mentén táblával jelzik, hogy Tokaj történelmi borvidékén járunk.  

 

 

20. ábra: A Tokaji borvidék hirdetése óriásplakáton 
forrás: http://alkoholista.blog.hu/2009/07/13/fedezd_fel_a_tokaji_furmintot 

 

A 20. ábrán látható óriásplakátokat (és a honlapot) a Bormarketing Kht. által nyert pályázat 

révén a Tokaj Reneszánsz Egyesület, a Tokaj-hegyaljai Borút Egyesület, a Tokaji Hegyközség és a 

Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület használta közösségi marketing eszközként.  

 

Tokaji hirdetés szórólapokkal: minden tokaji pince készít szórólapokat, amiket 

rendezvényeken vagy a saját pincéjében, kóstolóhelységében osztogat. 

 

Tokaji reklám az interneten: a legtöbb tokaji pince elkészíti a saját honlapját. A 

legmodernebb pincék a közösségi oldalakon is szerepelnek. A nyitott fiatalok elérésének egyik 

leghatékonyabb módja az internet használata, emiatt minden tokaji cég számára hasznos felület. 

A tokaji borok esetében nagyon fontos az ún. szájreklám is.  

 

Az értékesítés ösztönzés: Lényege, hogy az ilyen akció két részből tevődik össze, egyrészt 

egy speciális kereskedelmi ajánlat, másrészt ennek intenzív hirdetése. (Kisváradi, 2001).  Fontos a 

többi elemmel közösen, összhangban használni. Gyors eladási növekedést hozhat. A tokaji 

borértékesítésben különösen fontos eszközei lehetnek a vásárok, a kiállítások, az áruminták, az 

árukapcsolások, a kuponok, a kedvezmények. A tokaji cégek előtt rengeteg lehetőség áll, ha 

borfesztiválokon, vásárokon kívánja népszerűsíteni a termékeit. Országos szinten kiemelkedő a 

Budapesti Bor- és Pezsgőfesztivál, de jelentős a Szegedi borfesztivál, Debreceni borfesztivál is.  
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A borpiacon kiemelkedő jelentősége van az árumintáknak, ami a vevőt segíti a döntésben. Segítheti 

az értékesítést, ha különböző kedvezményeket, kuponokat ad a tokaji termelő a vásárlónak. A 

Vivamus pincészet és a Tokaj Kereskedőház Zrt. árukapcsolás keretében poharat csomagol össze 

egy palack tokaji borral, ami ajándék funkciót is betölthet (21. ábra).  

 

21. ábra: A Tokaj Kereskedőház Zrt. díszdoboza aszúval, pohárral 
Forrás: http://www.crownestates-tokaji.com/termekek.php?kat=9&bor=64 

 

A Tokajicum Pincészet pedig az aszúborát egy cserép bor hidegentartóval illetve libamájsütővel 

csomagolja össze. 

A 2011-es Forma 1 Magyar Nagydíj keretében a Paddock Club látogatói részt vehetnek a Tokaj 

Kereskedőház Zrt. kóstolóján. 

 

A személyes eladás: A bor bizalmi termék. Ha termelő az “arcát adja” a borhoz, akkor 

nagyobb hitelességet tud mutatni a vásárlók felé és így könnyebben lehet a vásárlók 

információigényét kielégíteni. A visszacsatolások, a vélemények is első kézből, torzulás nélkül 

érkeznek meg a termelőhöz. A borfesztiválok, kiállítások és a saját pincénél történő vendégfogadás 

a legjellemzőbb forma. A fontosabb fesztiválokat, kiállításokat az előző pontban részleteztem. 

 

A pr (public relations): Tudatos, tervezett és tartós kommunikáció, melynek feladata hogy 

kölcsönös megértést, bizalmat építsen és tartson fenn a termelő és annak külső-belső környezete 

között. Számos formája létezhet, de a korábban már említett borversenyeken és a kiállításokon kívül 

keveset használnak ma a tokai borászok.  

 

A Tokaj Kereskedőház Zrt. címketervezési pályázatot hirdetett, amelynek keretében a "Pincemester 
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Bora" elnevezésű termék grafikai megjelenéséből kellett minden pályázónak kiindulnia és 

megálmodnia azt, mit jelent számára a Magyar Fesztiválok Bora. A címketervezési pályázatra 

hatvan grafikus közel száz pályamunkája érkezett be, amelyből a Fesztiválhangulat című címkék 

lettek a nyertesek (22. ábra) 

 

22. ábra: Fesztiválhangulat című címkék 
Forrás: http://trend-guide.hu/?kult/475-fesztivalhangulat 

 

Szintén a Tokaj Kereskedőház Zrt., valamint a Budavári Borfesztivál pályázat, aminek célja 

egy olyan szöveg elkészítése, amely a tokaji bort és annak különleges értékeit szakszerűen ám 

egyben ünnepélyesen és közérthető módon mutatja be. 

 

A DM (direct marketing): Rowe (1989) szerint a DM eszközök jellemzői a következők: a 

befektetett összeg a leghatékonyabban térül meg, a terméket a lehető legjobban lehet igazítani a 

fogyasztó igényeihez, a hosszú távú sikerességet az ismétlődő akciók biztosítják. 

Eszközei a levélreklám, telereklám, kupon, szórólapok, csomagküldő katalógusok. Nagy 

lehetőség van még a tokaji borászatok előtt ezen a téren, hiszen alig látható a piacon ilyen irányú 

aktivitás. A Béres pincészet létrehozott egy borbarát kört, aminek célja a Béres borok iránt 

érdeklődő, a borokat rendszeresen vásárló fogyasztói kör regisztrált nyilvántartása, a rendszeres 

vásárlók számára kedvezmény nyújtása. A regisztráláskor hozzájárulóknak rendszeresen hírlevelet 

küldenek különböző akciókról, újdonságokról, rendezvényekről és a borászattal kapcsolatos 

hírekről. 

 

A promóciós mix a fenti eszközök alkalmazásának arányát jelenti.  

Hoffmann (2000) szerint a promóciós mixre vonatkozó döntések szempontjait: küldetés, 

költségvetés, üzenet, média, mérés.  
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 A tokaji bor kommunikációjában a bor szellemi tartalmait kell jobban előtérbe helyezni. A 

tokaji eszerint nem csupán kiváló természeti adottságokban és történelmileg kialakult 

hagyományokon alapuló termék, hanem annál elvontabb, magasabb rendű jelenség is egyben: 

alkotás, teremtett mű, amelyben az emberi tehetség sokszínűen, összetett módon összegződik. 

(Zilai, 2003b) 

 

 A kommunikáció fontos eleme a szlogen. A szlogenek a képi kommunikáció kiegészítői. 

Egy jó borszlogen jellemzői a következők Botos (2009a) szerint: 

� Rövidség. egy szlogen legyen frappáns. 

� Érthetőség: minél erősebb a benne rejlő közvetlen vagy közvetett asszociációs erő. 

� Megjegyezhetőség: könnyen memorizálható legyen az üzenet. 

� Szakmai üzenet: azért készül a szlogen, hogy valamit elmondhassunk vele a 

fogyasztónak. 

� Hangulat: fontos hogy a szlogen hallatán milyen hangulatot idézünk elő. 

 

A fenti kritériumoknak megfelel a Béres Pincészet szlogenje: Minden cseppje Béres. A 

pincészet szerint az emberek nem kapcsolták a birtokot a híres Béres csepp készítőjéhez, ezért most 

ráerősítettek ezzel a szlogennel és egy cseppformájú grafikával.  

 

A címke segítségével márkát, imázst tudunk építeni, illetve megkönnyítik a felismerést is (Jennings 

– Wood, 1994; Fowler, 2001). 

A bor csomagolása az ár kialakításában és vásárlási döntés befolyásolásában is nagy szerepet játszik 

(Combris – Lecocq – Visser, 2000). 

 

Szintén fontos kommunikációs eszköz a logó. Mint minden kommunikációs eszköznek, a 

logónak is ugyanaz a feladata: a terméket megismertetni, jellemezni, a fogyasztó figyelmébe 

ajánlani, memorizálni. A logó és a termék közötti kapcsolat lehet szoros, vagy laza attól függően, 

hogy a mondandó mennyire szorosan jelöli a bort, borvidéket, márkát. Fajtái lehetnek: 

� Klasszikus logó: pl. a tokaji táj, pince van ábrázolva.  

� Jellogó: általában egy betű, vagy egy szó. 

� Verbális logó: nehéz feladat, mert a bor, a pince nevével összemosódhat. 

� Leíró logó: itt a logó magyaráz, körbeír. 

� Natúra logó: általában a természet megjelenítése. 

� Historikus logó: általában a szőlővel, borral kapcsolatos történelmi eseményt tartalmaz. 
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� Emocionális logó: az érzelemre, képzetre hat. 

� Dekorációs logó: csak díszíteni akar. (Botos, 2009b) 

 

A pincészetek többsége a klasszikus témákat használja, sokszor archaikus elemekkel. (23. 

ábra). Jellegzetesen visszatérő motívum a korona, esetleg a vidék ábrázolása és szín az arany. 

      

23. ábra: Tokaji pincék klasszikus logói  
Forrás: http://www.crownestates-tokaji.com , www.pannontokaj.hu , http://www.royal-

tokaji.com/hu/company.php 
 

Egyes birtokok igyekeznek szakítani a hagyományos szín és formavilággal és kifejezettem 

kerülik a korábban említett alkotóelemeket. (24. ábra). 

      

       Homonna 

24. ábra: Újító logók 
Forrás: http://visuallab.info/tokajiborok/?page_id=3, 

http://borfesztival.trifeszt.hu/index.php?sub=boraszok&lang=hu, 
http://logopond.com/gallery/detail/2474  

 

    

25. ábra: Disznókő, Hétszőlő 
Forrás: http://www.sommelierhungary.hu/partnerek.html, 

http://www.zwackborok.hu/Hirek/1Dobogo_Wine_Enth.aspx 
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 A példaként hozott Disznókő és Dobogó pincészetek átmenetet képeznek a két imént 

tárgyalt logótípus között. Vagy egy történelmi épület látható, de az arany színt nem alkalmazza, 

vagy domináns az arany, de az érmék nem utalnak a borvidékre. (25. ábra) 

  

A közösségi szervezetek logóira a mozgalmasság a jellemző, a grafikai elemek kevésbé utalnak a 

borvidékre. (26. ábra) 

       

26. ábra: Közösségi logótípusok 
Forrás: http://www.tokajiborbaratnok.hu/, http://www.tokaji.hu/, 

http://www.zetapress.hu/kultura/7739 
 

 Véleményem szerint ez a sokféle logótípus nagymértékben összezavarja a piacot. Ha 

legalább egy forma, szín, vagy bármely motímum minden logón megjelenne, az megkönnyítené az 

azonosítást. A nagy, elismert európai borvidékek hasonló stílusú kommunikációs elemeket 

használnak. 

 

A tokaji kommunikációs rendszer, más borvidékekhez hasonlítva szétesettnek mondható. A 

tokaji logók között megtalálható a modern, klasszikus, életérzést közvetítő, stb. Nincs egységes 

koncepció a pozícionálásra, aminek fő oka a termelők és fogyasztók közti gap. Minden termelő 

saját maga keresi a választ a gap csökkentésére, amely heterogenitás pedig tovább növeli a gap-et.  

 

Az új marketing-mix értelmezések keretében a következő 3P már a szolgáltatás jellegre vonatkozik.  

Szolgáltatásnak nevezünk a vevői igény kielégítés érdekében történő teljesítményeket, 

folyamatokat, amelyek alapvetően nem fizikai jellegűek és nem okoznak változást a 

tulajdonviszonyban. (Bauer-Berács-Kenesei, 2007)  

 

Veres (2001) megfogalmazásában a szolgáltatás marketingszempontból egy nem-fizikai 

természetű problémamegoldás. A szolgáltatások általános jellemzői a következők: változékony, 

nem-fizikai természetű, nem tárolható, elválaszthatatlan.  

Ennek a szellemében vizsgálom a tokaji borok helyzetét. 
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5.5. Az emberi tényező (people) vizsgálata  

 

A bor bizalmi termék, ezért a hitelesség érdekében nagyon fontos a bor mellé „arcot tenni”. 

Ez különösen fontos a tokaji borok tekintetében, amikor nem tömegtermékekről, tömegtermelésről 

beszélünk. Egy tokaji pincészet számára a leggyakoribb lehetőség a személyes kapcsolatokra a 

kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés és a pincészetében történő vendégfogadás. Ez 

nemcsak a legkönnyebb módja a fogyasztói kép alakításának, de a visszajelzéseket is első kézből 

kapja a termelő. Ezt más szerzők is megerősítik: A bor minőségi és bizalmi termék, a fogyasztói 

bizalom pedig egy-egy borkóstoló közben teremthető meg, illetve erősíthető. A jó bor mellé a 

személyes tapasztalatok megszerzése és a kapcsolatteremtés társul, a turista új élményekkel, 

ismeretekkel gazdagodik. (Wachtler – Nagy-Kovács, 2006) 

 A borturizmus egyre inkább az ökoturizmus helyébe lép, mint egy fontos réspiac jelentős 

növekedési potenciállal. A pince ajtajában lévő emberek kulcsfontosságú pozícióban vannak a 

borturizmus minősége szempontjából (O’Neill – Charters, 2000) 

 A borturizmus sokak szemében az a csodaszer, amely egyaránt segít az egyes borászatok 

megismertetésében, a fogyasztói bizalom fokozásában, és a készpénzes fizetéssel, valamint a 

kereskedők kihagyásával növeli a gazdaságosságot. (Müller, 2009) 

A fentiek is megerősítik, hogy a tokaji borászatok számára nagy lehetőség a borturizmus, amelynek 

működtetésében rendkívül nagy szerepet játszik az ember. Az ember, aki a szőlőt megtermeli, aki a 

bort elkészíti, aki a pincészetet létrehozza, aki a bort eladja. E szempontok alapján napjainkban a 

következő módon lehet csoportosítani a termelési vonalon közreműködő szakembereket: 

 

o Külföldi szakmai befektetők helyi borásszal, akiket esetleg ún. „flying winemaker” segíthet 

a munkájában. (pl. Disznókő Pincészet, Oremus, Hétszőlő Pincészet, Királyudvar). A 

kategória szakmai jellemzői: 

• Szakmai, vagy csak pénzügyi szintű, hosszú távú befektetésként kezelik. 

• A bor világpiacának ismerete. Sok esetben egy másik saját tulajdonú pincészet piacát 

kihasználva a tokaji bort is értékesítik. 

• A földterület legtöbbször egy vagy több kulcsfontosságú magyar alkalmazott 

tulajdonában van 

• Nagy tőkeerő. 

• Nagy üzemméret, gazdaságosabb termelés. 

• Rugalmatlanságot is szül ez a helyzet, hiszen nem minden döntést tudnak helyi szinten 

megoldani. 
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• Minden szakterületért önálló szakember felel, akiknek a motiválási, jutalmazási 

rendszerét fel kell építeni. 

• Tervezett, tudatos marketing aktivitás. 

• Jellemzően önálló „részleg” foglalkozik a termeléssel (back office) illetve a 

fogyasztókkal, fogyasztói igényekkel (front office). A két részleg összehangolása felső 

vezetői, tulajdonosi feladat.  

• A bor bizalmi jellege miatt a háttérben dolgozó emberek, sok esetben előtérbe kerülnek, 

különösen jellemző ez VIP kóstolások, fontos szakmai események, programok kapcsán.  

• Általában profi módon kialakított kóstolótermekkel rendelkeznek, borturizmusra építő 

szolgáltatáscsomagokat dolgoznak ki és itt szakembereket foglalkoztatnak. 

 

o Magyar szakmai, vagy nem szakmai befektetők, üzletemberek a tulajdonosok az esetek 

többségében magyar borászt alkalmaznak. (pl. Béres Pincészet, Pannon Tokaj Kft, Andrássy 

Pincészet). Az itt tapasztalható szakmai jellemzők: 

• A legtöbb esetben profitorientált, hosszú távú befektetés. 

• Jelentős tőkeerő, de inkább csak lokális piacismeret. Általában csak a magyar piacot 

ismerik, azt sem mindig alaposan. 

• Sokszor érzelmi alapon kezdik a vállalkozást, hiányosak a kezdő szakmai ismeretek. 

• A marketing sokszor csak ad hoc jellegű. 

• Nagy üzemméret, gazdaságosabb termelés. 

• Rugalmatlanságot is szül ez a helyzet. 

• Minden szakterületért önálló szakember felel, akiknek a motiválási, jutalmazási 

rendszerét fel kell építeni. 

• Jellemzően önálló „részleg” foglalkozik a termeléssel (back office) illetve a 

fogyasztókkal, fogyasztói igényekkel (front office). A két részleg összehangolása felső 

vezetői, tulajdonosi feladat.  

• A bor bizalmi jellege miatt a háttér emberek, sok esetben előtérbe kerülnek, különösen 

jellemző ez VIP kóstolások, fontos szakmai események, programok kapcsán.  

• Általában profi módon kialakított kóstolótermekkel rendelkeznek, borturizmusra építő 

szolgáltatáscsomagokat dolgoznak ki és itt szakembereket foglalkoztatnak. 

 

o Magyar családi vállalkozások, akik szőlőt termesztenek, és azt feldolgozzák borrá. (pl. 

Demeter Pincészet, Szepsy Pince, Kikelet Pince, Lenkey Pince) 

• Kis tőkeerővel, kis területen készítik boraikat. 
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• Nagy szakmai tudással, hatalmas rutinnal dolgoznak. 

• Családi méretű gazdaság révén, a saját és családi munkavégzés kizárólagos. 

• A bor szerelmesei közt hatalmas presztízst vívhatnak ki maguknak. 

• Nagyfokú a hitelességük, a fentieknek köszönhetően. 

• Nagyon rugalmasak, a méret miatt gyorsabb alkalmazkodásra képesek. 

• Magas termelési költségek, sok élőmunka jellemzi, de ez érvényesíthető az árakban. 

• A vállalkozás mérete, családi jellege révén, nem különíthető el a back és front office.  

• A marketing aktivitás kimerül a borkóstolókban, kiállításokban, ahol nagyon fontos a 

személyes részvételük. Sok esetben nincs külön kóstolásra kialakított helységük, csak a 

pincében, a hordók mellett lehet kóstolni. A hitelességet így is tudják növelni, hiszen 

maga a borász van jelen, aki a bor születésének helyén mutatja be azt. 

• A motiváció és a jutalmazási rendszer nem jelent gondot, a borkészítés és a szolgáltatás 

családi jellege miatt.  

 

o Szőlőtermelők, akik a borkészítéssel nem foglalkoznak, hanem értékesítik a megtermelt 

szőlőt. Többnyire kisebb területtel rendelkező őstermelők. 

• Nem kerülnek a piacra késztermékkel, félkész terméket értékesítenek, több esetben ún. 

folyó borként. 

• Sok esetben csak kiegészítő jövedelem a szőlőtermesztés. 

• Előfordul, hogy adómentes jövedelemhez jutnak a termelők, akik számla nélkül 

értékesítik a megtermelt szőlőt. 

 

 

5.6. A folyamat (process) vizsgálata 

 

A szolgáltatási folyamat valójában azt jelenti, hogy milyen az a szervezeti felépítés, amelyen 

keresztül a vállalati erőforrások segítségével előállítják a vevő számára a szolgáltatást: hogyan 

fogadják a vevőt, hogyan lép be a folyamatba, milyenek az egyes lépések, amelyeken a vevőnek 

keresztül kell haladnia, s végül milyen módon fizet és távozik a rendszerből. (Kenesei – Kolos, 

2007) 

A tokaji bor piacra jutásának folyamata két fontos részre tagolódik. A háttérfolyamatokra, a 

back office részre, amikor a tokaji bor még a pincében van és a vásárlók számára nem látható. 

Amint a tokaji bor a fogyasztó látókörébe kerül, akkor következik a front office szakasz, amikor a 

vásárló felé megnyilvánul a termelői oldal. 
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 A termelő számára a legjövedelmezőbb, ha a pincéből közvetlenül a fogyasztónak tudja 

eladni a bort. A termelő személyesen találkozik minden vevővel, minden információt saját maga ad 

át az érdeklődőknek, amire azonnali visszajelzést kap a fogyasztóktól. Ez a személyes részvétel 

rengeteg időt igényel a termelőtől, de a termelő a legmagasabb árrést ilyenkor tudja realizálni.  

Ettől részben különböző folyamat, ha a pincében nincs kóstoltatás, csak értékesítés elvitelre. 

Ilyenkor kevesebb idő és igény van a hosszú borbemutatásra, kommunikációra.  

 Az értékesítési csatornákban lezajló folyamatok személytelenebbek, a termelő kevesebb 

hatással van a folyamatok sikerességére. A csatorna szereplői saját érdekükben is a precíz 

folyamatok lebonyolításban érdekeltek, hiszen saját sikerességük is ettől függ. Viszont mivel 

általában több termelő többtucat termékével foglalkoznak, ezért az erőforrások korlátosak. 

 

A tokaji borok termelőjének a feladatai a következők: 

• Tervezetten, irányítottan kerüljön a fogyasztó kapcsolatba a borral. Ez egyrészt az 

értékesítési csatornaválasztás, de ugyanakkor promóció is. Élményekkel, programokkal 

csalogatni a vásárlót a pincébe.  

• A pincébe látogató fogyasztó a lehető legjobban érezze magát, vásárlásra kell buzdítani. 

A személyes eladás az egyik legfontosabb lehetőség a tokaji termelő számára, különösen 

egy ilyen különleges borvidék esetén, ahol a technológia bonyolult, különleges a klíma 

és a nagyon sokféle termék van a piacon. A fogyasztói információéhség kielégítésének 

legjobb lehetősége. A termelők megteszik ezeket a megfelelő lépéseket, ugyanakkor a 

„sztártermelők” már alkalmazottat küldenek a vendégek fogadására, kóstoltatásra.  

• Az újravásárlásra buzdító lépések fontosak, mert az a cél, hogy vásárló jó szívvel térjen 

vissza, illetve ajánlja a borászatot másnak. Sokszor ez néhány apró lépéssel megoldható. 

Természetesen ennek a feladatsornak egymásból következőnek, integráltnak kell lennie.  

 

 

5.7. A fizikai környezet (phisical evidence) vizsgálata 

 

A fizikai környezet funkciója Kenesei – Kolos (2007) szerint: 

� Megkönnyíti az előzetes minőségértékelést. Egy gondosan ápolt tokaji pince, 

kóstolóterem bizalmat áraszt, egy koszos, illós levegőjűvel szemben.  

� Pozícionálja a szolgáltatást. Egy magántermelő pincéjében és egy exkluzív 

kóstolóteremben másképp jelenik meg a vásárló.  

� Megkülönbözteti a saját szolgáltatást. 
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� A vevőmenedzselést, eligazítást könnyítheti, színvonalasabbá teheti egy jól tervezett 

fizikai környezet. 

� A pincészet összképét, egységét is mutatja az egyenruha, vagy azonos motívumok 

használata. 

 

A vásárlók a szolgáltatás valószínű minőségére úgy próbálnak támpontokat keresni, hogy 

kézzelfogható bizonyítékokat keresnek, pl. színek, tisztaság, higiénia, öltözékek, információs 

ellátottság, stb. (Jobber, 1999) 

 

A tokaji pincéhez érkező vendégek fogadása nagymértékben függ az infrastruktúrától, ami 

természetesen a tőkeerő függvénye. A borturizmus során a szolgáltatónak bizonyos feltételeket 

mindenképp biztosítania kell: pl. pohár, berendezés, borkorcsolya, WC, mosdó, alkalmazottak 

öltözéke, udvariasság, vendégszeretet sugárzása, útbaigazító táblák, pincéhez vezető út biztosítása, 

parkolási lehetőség, tisztaság, vásárlási lehetőség, csomagolás, esetleg csomagküldő szolgáltatás, 

egyéb szabadidős szolgáltatások, programajánló a borrégióban, „gyermekmegőrző”, többnyelvű 

prospektus, internet hozzáférés, stb. 

Természetesen a fenti elemek nem minden termelőnél lépnek fel igényként és nem minden 

termelőnél valósíthatók meg. A komplex szolgáltatásra törekvés, jelentős piaci ismertséget, előnyt 

jelent. 

A környezeti feltételek nem csak a helyi értékesítésnél fontosak. A borok különböző 

környezeti feltételek közé kerülnek a különböző értékesítési csatornákban.  

• A hiper-, szupermarketek jellemzői: hatalmas bemutató felület; széles választék; 

hozzáadott információ csekély, a vásárló saját magára van hagyva a döntésével; 

személyzet ritkán található meg; akciós borok és másodlagos kihelyezések; a neonfény 

alatt sokszor túl sok időt tölt a bor, elsősorban a lassan forgó, magas árfekvésű borok;  

• A vinotéka, delikátesz üzlet: kis mennyiségek, változó méretű polcfelülettel; szakszerű 

információkat kap a vevő; szakszerűen tárolt borok, gyorsan forgó tételek; kiegészítő 

eszközök nagy számban kaphatók;    

• A benzinkutak boltjai: néhány fajta bor található meg, magas áron; gusztusos 

kihelyezés, de hozzáadott információ alig van, a vásárló saját magára van hagyva a 

döntésével; a lassú forgási sebesség miatt a tárolási körülmények sem megfelelők; 

Látható, hogy a környezet nagymértékben befolyásolja a vásárlást és a termékkel szemben 

kialakuló hűséget.  
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6. A KUTATÁSOM EREDMÉNYEI 

 

 A fogyasztói felmérésem demográfiai adatait a KSH adatokkal a 28. táblázatban vetettem 

össze. A minta nagysága és a kutatás célja módszertani eltéréseket indukált. Ebből adódóan a direkt 

összehasonlítás kor szerint irreleváns eredményeket mutatna a kutatás célja szempontjából. A 

marketing kutatás és aktivitás szempontjából fontos az aktív korban lévők további csoportokra 

bontása.  

 

28. táblázat: A fogyasztói minta demográfiai jellemzőinek összefoglaló táblázata 
Ismérvek A mintám adatai KSH adatok Reprezentáltság 

Nemek aránya 
Férfi: 52% 
Nő: 48% 

Férfi: 47 % 
Nő: 53 % 

Közel megegyező 

Kor szerinti 
összetétel 

18-30 év: 22% 
31-45 év: 48% 
46-60 év: 17% 
60 év felett: 13% 

0-14 éves: 15 % 
15-65 éves: 69 % 
65 év felett: 16 % 

Nem összehasonlítható 

Legmagasabb iskolai 
végzettség 

Alapfokú: 1% 
Középfokú: 34% 
Felsőfokú: 65%  

Alapfokú: 29 % 
Középfokú: 54 % 
Felsőfokú: 17 % 

Jelentősen alul reprezentált 
Jelentősen alul reprezentált 
Jelentősen felül reprezentált 

Foglalkozás 

Tanuló: 3% 
Alkalmazott: 70% 
Vállalkozó: 10% 
Nyugdíjas: 3% 

Tanuló: 11% 
Alkalmazott: 42% 
Vállalkozó: 6% 
Nyugdíjas: 25% 

Jelentősen alul reprezentált 
Jelentősen felül reprezentált 

Enyhén felül reprezentált 
Jelentősen alul reprezentált 

Forrás: saját kutatás (2009) és KSH (2009) 
 

29. táblázat: A megkérdezett termelők összefoglaló táblázata 
Termőterület < 10 ha 10 – 20 ha 20 – 50 ha 50 – 100 ha 100 < 
Pincészet (db) 6 6 6 2 2 

 

Tulajdonosi kör magyar külföldi Vegyes, magyar többséggel Vegyes, külföldi 
többséggel 

Pincészet (db) 14 4 4 2 
Forrás: saját kutatás (2009) 
 

 A termelői kérdőív során önkényes mintavételt alkalmaztam. A mintába kerülés 

alaptényezőit figyelembe véve, az alapsokaság relatíve homogénnek tekinthető, mert ugyanazon a 

borvidéken működnek és igen korlátozott a technológiai szabadságuk (29. táblázat). 

 

A következő részben az eredményeimet a marketing különböző részterületeinek megfelelően 

foglaltam össze (pozícionálás, verseny, promóció, ár, fogyasztói magatartás, GAP elemzés a 

fogyasztói magatartás alapján) 
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Pozícionálás 

A 27. ábra a Mi jut eszébe erről a szóról: Tokaj? kérdésre adott válaszok említési 

gyakoriságát mutatja. A legtöbbször borral/borkészítéssel kapcsolatos tényeket említettek a 

válaszadók, majd ezután következett az „aszú” kifejezés. A „vonzó, szép táj” asszociáció több mint 

kétszer annyi nőnek jutott eszébe, mint férfinak.  
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27. ábra: Mi jut eszébe erről a szóról: Tokaj? (a 10 leggyakrabban említett),  

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 

Az 28. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a válaszadók döntő többsége meg tudott nevezni 

valós tokaji szőlőfajtákat, ugyanakkor gyakran volt a válasz „nem tudom”. Az említési 

gyakoriságok alakulása a következő: furmint – 52%, hárslevelű – 44%, nem tudja – 36%, sárga 

muskotály – 32%. Az aszút és a szamorodnit is gyakran sorolták a tokaji szőlőfajták közé hibásan, 

hiszen ezek borkategóriák. 
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28. ábra: Sorolja fel az Ön által ismert tokaji szőlőfajtákat (a 10 leggyakrabban említett szőlőfajta), 

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
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A tokaji borkategóriák felsorolást láthatjuk a 29. ábrán. A két leggyakrabban említett tokaji 

borkategória az aszú és a szamorodni, 64% és 50%. Magas a cuvée említési gyakorisága, ez 40%, 

talán abból adódhat, hogy a cuvée szóval rendkívül sokszor találkozhatnak más borvidékeken. Itt 

valamivel kevesebben jelölték meg a „nem tudom” (29%) választ.  

A fogyasztók ismerete eléggé hiányos a tokaji szőlőfajták és a borkategóriák tekintetében. 

Kutatásaim alapján megállapítható, hogy ez egyrészt a fogyasztók érdektelenségéből, 

információhiányából adódik, de felmerül a termelők, kereskedők, marketinggel foglalkozók 

felelőssége is, akiknek a borfogyasztási tanácsokat kellene biztosítani a fogyasztók felé.  
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29. ábra: Sorolja fel az Ön által ismert tokaji borkategóriákat (a 11 leggyakrabban említett 

borkategória), Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
  

 

 A termelők szerint (30. ábra) a fogyasztók nagy része alig ismeri a tokaji szőlőfajtákat és 

borokat, esetleg a „nagy klasszikusok” ismeretéről beszélhetünk, mint furmint, hárslevelű, 

szamorodni, aszú. Csak kevés termelő szerint elégséges a fogyasztók tokaji ismerete.  
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30. ábra: Fogyasztói termékismeret a termelők szerint, Forrás: saját kutatás (2009) n=22 
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Verseny 

 A tokaji borok konkurenciájára vonatkozó kérdésre adott válaszok megoszlását a 31. ábra 

mutatja. A fogyasztók megadott válaszok közül választhattak, míg a termelők saját maguk 

nevezhették meg a konkurens borokat (nyitott kérdés).   

A fogyasztók véleménye szerint a jégborok (25%) és a késői szüretelésű borok (26%) jelenthetik a 

hazai piacon a tokaji borok legnagyobb konkurenciáját. Jégborok és késői szüretelésű borok 

hazánkban is készülnek, valószínűleg ezért ismerték és említették a fogyasztók ezeket a 

kategóriákat. Ugyanakkor magas az aránya, 22%, azoknak a válaszadóknak, akik szerint nincs 

konkurenciája, vagy nem ismeri a konkurenciaként felsorolt borokat. Sauternes alacsony 

említettsége (3%) valószínűleg az ismeret hiányából fakadt.  

 

A 32. ábrán látható, hogy a megkérdezett 22 tokaji bortermelő igen eltérő versenytársakat 

sorol fel a saját élethelyzetéből adódóan. A száraz és az édes tokaji boroknak más a fenyegetettsége, 

de látható, hogy a versenytárs meghatározásakor a hangsúly az édes borokon van, közülük 

kiemelten a sauternes-i és a jégborokon. Felmerül a még mindig rendezetlen és vitás, tokaji név 

használattal kapcsolatos piaci fenyegetettség, amely véleményem szerint inkább kedélyborzoló, 

mint valós gazdasági veszélyforrás. 

portói; 11%
sherry; 4% nincs / nem 

tudja; 22%

sauternes; 3%

osztrák/német 
auslesek; 8%

jégborok; 25%
minden késői 
szüret; 26%

 
31. ábra: Ön szerint mely borok jelentik a hazai piacon a tokaji borok legnagyobb konkurenciáját? 

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
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Sauternes; 8

jégborok; 6

Tokaji nevet 
használók; 4

száraz borokban 
mindenki; 4

rajnai, moseli 
édes borok; 4

Portói; 4

osztrák édes 
borok; 4

édes borok; 4

Somló; 2

itthon nincs; 2

Badacsony; 2

 
32. ábra: A tokaji borok legfontosabb versenytársai a termelők szerint  

Forrás: saját kutatás (2009) n=22 
 

 

Promóció 

Az 33. ábra szerint a válaszadók jelentős hányada, 79%-a nem látott tokaji bor reklámot. Ha 

konkrét pincészet került szóba, akkor a Tokaj Kereskedőház Zrt. reklámjait említették. A 

megkérdezettek egyike sem említette a kiállításokon, fesztiválokon látott tokaji reklámokat. A 

pozitív válaszok összesen alig érik el a 20%-ot. Ebből leszűrhető, hogy a tokaji (és általában a bor-) 

termelők szinte alig észrevehetők a hatalmas kommunikációs zajban.  

 

 A megkérdezett tokaji pincészetek legfontosabb marketingeszközei a borversenyeken való 

részvétel és az ott elért eredmény kommunikálása, a szaklapokban történő hirdetés, a kiállításokon 

való részvétel és a szórólapok. Az internetben rejlő lehetőségek kihasználtsága még alacsony. (4.1. 

sz. melléklet) 

 A fenti reklámeszközöket jellemzően csak évente néhány alkalommal, vagy esetleg 2-3 

havonta használják a megkérdezett tokaji bortermelők. Több olyan pincészet is van, akik csak 

egyedi esetekben reklámoznak, ami nem utal tudatosan épített marketing aktivitásra (4.2. sz. 

melléklet). 

 A tokaji termelők az általuk használt marketingeszközök hatékonyságát csak a közepes 

értékkel jellemezték. Felmerül a kérdés, hogy tényleges méréssel, vagy csak megérzés alapján 

értékeltek a tokaji termelők a hatékonyságot. 

Borkóstolókat a megkérdezett termelők igen aktívan tartanak, általában havonta többször is 

kóstoltatják a boraikat. Ellenpont, hogy a megkérdezett termelők között olyan pincészet is van, aki 

nem tart kóstolókat, és nem vesz részt a borutak tevékenységében (4.3. sz. melléklet). 
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79%

5%
3% 2% 3% 0%

1%

7%

nem igen, de nem tudja mit óriásplakát

folyóirat adott cég szóróanyaga Tokaj Kereskedőház

kiállítás, fesztivál TV film

 

33. ábra: Látott-e már tokaji bor reklámot? Ha igen, mit? Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
 

A megkérdezett termelők a következő szempontok alapján igyekeznek meghatározni a 

célcsoportjaikat: minimum középosztályhoz tartozó (14 említés) és a borkultúra iránt érdeklődők 

legyenek (11 említés). Figyelemre méltó, hogy voltak olyan pincészet, akik az „egyszerűbb” 

vásárlókat tekintik célcsoportnak (2 említés).  (4.4. sz. melléklet) 

 

Price / ár 

 Kutatásomban megvizsgáltam, hogy a piac mennyire kezeli megfelelő helyen a tokaji 

borkategóriákat. Hat klasszikus kategóriát kiragadva, azok ársorrendjét kérdeztem. A válaszadókat 

arra kértem, hogy a felsorolt borokat rangsorolják, egymáshoz viszonyítsák a feltételezett 

árkategória alapján.  

 

A tokaji eszenciát ára alapján a megkérdezettek 80%-a a legdrágább kategóriába sorolta. 

Érdekes megjegyezni, hogy 1-2%-nyi voks jutott a legolcsóbb és olcsóbb kategóriához is, 

valószínűleg ők még sose hallottak az eszenciáról. 

A tokaji aszú 6 puttonyos árszínvonala esetében a válaszok döntően a legdrágább (49%), 

drága (49%) kategóriák között oszlanak meg. Látható, hogy a 6 puttonyos tokaji aszú árával sokkal 

inkább tisztában vannak a tokaji bor fogyasztók, hiszen kevesebben tették az alacsonyabb 

árkategóriákba. 

A válaszadók 54%-a közepes árkategóriába sorolta a 3 puttonyos tokaji aszút. A válaszok 

másik fele megoszlik (28%-19%) a drága és az olcsó árkategóriák között. Az előző 

borkategóriákhoz képest itt nagyobb szórást tapasztalunk a válaszokban.  
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A szamorodni árát közel azonos arányban a közepes árú (43%) és olcsóbb (40%) 

kategóriában jelölték meg. A valós helyzetnek megfelelő helyre pozícionálják a szamorodni bor 

árát.  

A megkérdezettek 38%-a tette a közepes árkategóriába a késői szüretelésű borokat, 33%-uk 

inkább a drágább kategóriába sorolta, míg 29%-uk az olcsóbb kategória valamelyikébe. Az egyik 

legnagyobb szórással rendelkező kategória. A válaszadók véleményének ezen heterogenitása 

megegyezik ennek a kategóriának a piaci helyzetével, hiszen a legkülönfélébb kategóriában, 

kiszerelésben található késői szüretelésű tokaji bor a piacon. 

A válaszadók kb. azonos arányban jelölték meg a legolcsóbb (31%), olcsóbb (32%) és 

közepes árú (29%) kategóriát a fajtaborok kapcsán. A nagyarányú szórás oka lehet az, hogy a 

legkülönfélébb kategóriában, kiszerelésben található fajtabor a piacon, illetve, hogy nem ismerték a 

fajtabor meghatározást (4.5. melléklet) 

 

 Összességében elfogadható a fogyasztók válasza a felsorolt borok árkategóriájára 

vonatkozóan. Mivel a termelői oldal nagyon elaprózódott, emiatt az egyes bortípusok is többféle 

árkategóriában megtalálhatóak az üzletpolitikától függően. 

 

 A termékek árképzésénél három szempontot említenek a termelők a legnagyobb 

gyakorisággal (34. ábra): konkurenciához igazodó, költségalapú árképzést említik, valamint annyit 

kérni, amit hajlandóak a fogyasztók megfizetni. Valószínűsíthető, hogy a fenti legjellemzőbb három 

tényezőt együtt alkalmazva történik az árképzés, hiszen egyik szempont sem hagyható figyelmen 

kívül a hatékony árképzéskor. 
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34. ábra: A tokaji bortermelők árképzésének alapja 

Forrás: saját kutatás (2009) n=22 
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Fogyasztói magatartás  

A 35. ábra a Mikor ivott legutóbb bort? kérdésre adott válaszok megoszlását mutatja. A 

válaszadók háromnegyede egy héten belüli választ jelölt meg, ebből arra következtetek, hogy 

rendszeresen kerül az emberek asztalára bor. Figyelembe véve, hogy az alkoholfogyasztással 

kapcsolatosan a megkérdezettek, a társadalmi elvárások miatt általában alacsonyabb fogyasztást 

vallanak, különösen szembetűnő ez a rendszeresség. 

1 hónapja; 7%

múlt héten; 39%

tegnap; 35%

2-3 hete; 11%

több mint egy 
hónapja; 4%

még régebben; 
4%

 
35. ábra: Mikor ivott legutóbb bort? Forrás: saját kutatás, (2009) n=472  

 

A Milyen kiszerelésű borokat szokott Ön általában fogyasztani? kérdésre az emberek 89%-a 

palackos kiszerelést jelölt meg, míg PET palackos kiszerelést csak 2%, a kimért borokat pedig 9%. 

Kannás bort egy válaszadó sem említette. Ez az eredmény eltér az országos felmérésektől, amely a 

kannás borok nagy piaci részarányát mutatja.   

 

 A piac értékelésével kapcsolatosan a fogyasztókat és a termelőket is számos kérdés érinti. E 

kérdéskörökben mindkét felet megkérdeztem és vizsgálom a válaszok közötti különbözőséget, rést 

(gap).  

 

A 36. ábra a fogyasztók legutóbbi költését mutatja, mely szerint a válaszadók több mint fele 

1000-3000 Ft közötti összeget költ egy palack borra. A válaszadók 30%-a választja az 1000 Ft alatti 

borokat, tehát az emberek 84%-a a 3000 Ft/palack összeget tekinti lélektani határnak a vásárlás 

során.  

Az ábrán egyszerre ábrázoltam a fogyasztók és a termelők véleményét, valamint a 

véleményeltérést (fehérrel) a kérdéssel kapcsolatban. Ha a fogyasztók felé billen a mérleg, akkor a 

bal oldalon jelenik meg a gap. Jobb oldalon jelenik meg, ha a termelők felé billen a mérleg. 
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 A termelők tapasztalata nagyon hasonló a fogyasztókéhoz, elmondható, hogy megfelelően 

ítélik meg a vásárlóerőt. A gap elhanyagolható, ugyanakkor folyamatos cél, hogy egyre többet 

költsenek a fogyasztók borra. 

30% 36% 6%

54% 45%-9%

13% 18% 5%

1%0%-1%

2%0%-2%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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4.000Ft-6.000Ft
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10.000Ft felett

fogyasztók termelők gap

 
36. ábra: Mekkora összeget adott ki borra legutóbbi vásárlásakor? Forrás: saját kutatás, (2009) 

n=472 
 

Az 37. ábrán azt látjuk, hogy a megkérdezettek mikor vásároltak legutóbb tokaji bort. A 

válaszadók majd 70%-a több mint egy hónapja vagy annál régebben vásárolt tokaji bort. Ebben az 

eredményben valószínűleg megjelenik, hogy a tokaji bort az ünnepi alkalmak borának tartja a 

válaszadók többsége (41. ábra), illetve a magasabb árkategória is szerepet játszik. Nehéz 

megállapítani, hogy egyes fogyasztók mely borkategóriát tekintik ünnepi bornak. Van, aki csak a 

magas puttonyszámú desszertkülönlegességeket, de van, aki az „egyszerű” száraz borokat is, amely 

címkéjén a Tokaji szó szerepel. 

2-3 hete; 10%múlt héten; 6%
tegnap; 2% 1 hónapja; 13%

több mint egy 
hónapja; 33%

még régebben; 
36%

 
37. ábra: Mikor vásárolt legutóbb tokaji bort? Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 

Az 38. ábráról leolvasható, hogy a teljes minta 56%-a több mint egy hónapja, vagy annál 

régebben ivott legutóbb tokaji bort. Az első kérdéssel összevetve megállapíthatjuk, hogy a 

megkérdezettek háromnegyede heti vagy annál gyakoribb rendszerességgel iszik bort, de többnyire 
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nem tokaji kerül az asztalra. Az egy héten belüli legutóbbi fogyasztási alkalmat csak a válaszadók 

15%-a jelölte meg.  

A termelők az összes válaszukat a 2-3 hete és a több mint egy hónapja „intervallumra” 

korlátozták. Az ennél közelebbi vagy távolabbi időpontot egyáltalán nem jelölték meg. Ezeket 

jelentősen alulpozícionálták. 
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29% 64% 35%

27% 0%-27%
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38. ábra: Mikor ivott legutóbb tokaji bort? Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
 

Azon válaszadók esetében, akik a Tokaji borvidéket jelölték meg, mint amely borát 

legszívesebben fogyasztják (39. ábra), eltér a válasz a legutóbbi tokaji bor fogyasztás időpontjára 

vonatkozóan. Az egy héten belüli fogyasztás 30% gyakorisággal szerepel, ami nagy elmozdulás az 

előző kérdés 15%-os válaszaránya felől. Az egy hónapon túli legutóbbi fogyasztás csak 35 % a fenti 

56%-al szemben. A számok alátámasztják, hogy ez a szegmens kedveli  leginkább a tokaji borokat. 

tegnap; 7,3%

2-3 hete; 17,3%
1 hónapja; 

18,0%
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22,5%
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39. ábra: Mikor ivott legutóbb tokaji bort? (azok között, akik a Tokaji borvidéket jelölték meg, mint 

amely borát legszívesebben fogyasztja) Forrás: saját kutatás (2009) n=207 
 

A válaszadók leggyakrabban/legszívesebben az alábbi borvidékek, borait fogyasztják: 

Villány, Tokaj, Eger, Balatoni régió, Szekszárd. Azt már bemutattam a 37. és a 38. ábrán, hogy a 
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tokaji bor nem túl gyakran kerül a fogyasztók asztalára, így a felállított sorrend kialakulásában – 

véleményem szerint – nagy szerepet játszott a megnevezett borvidékek ismertsége. A nemek 

szerinti megoszlást vizsgálva látható, hogy a tokaji borvidéket kicsivel több nő említette, mint férfi, 

Villány esetében ez fordítva történt. A többi borvidék esetében a nemek között alig volt eltérés. 
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40. ábra: Mely borvidék(ek) borait fogyasztja a legszívesebben, leggyakrabban?  

(a 10 leggyakrabban említett borvidék), Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
 

 

GAP elemzés a fogyasztói magatartást alapul véve 

A feltárt gapek szerepe az erőforrás allokációban.  

 

A válaszadók leggyakrabban ünnepekkor fogyasztanak tokaji bort, 39%-ban ezt jelölték meg 

elsőként a Hol/milyen alkalmakkor szokott Ön tokaji bort fogyasztani? kérdésre. Kiugrónak 

mondható még az otthon, vendégekkel és az otthon kedvtelésből válaszok első helyen való említése, 

ezek 15%-15% gyakorisággal jelennek meg. Ugyanezen három válasz második helyen való 

említése kiegyenlített, mindegyik 20% körüli értéken mozog. A feldolgozott adatokból az 

állapítható meg, hogy kocsmában szinte nem is fogyasztanak tokaji bort az emberek.   

Borkóstolón, bortúrán a nemek közel egyenlő arányban vesznek részt, de a férfiak inkább 

vásárolnak termelői pincében, mint a nők. Étteremben, kávéházban inkább a hölgyek fogyasztanak 

tokaji bort. Otthon kedvtelésből inkább a férfiak isznak tokajit és ők azok, akik gyűjteménybe is 

inkább vásárolják (a táblázatok a M4.6. és M4.7. számú mellékletekben láthatóak.) A M4.6 – 

M4.11 mellékletekben található táblázatokból látható, hogy a termelők és a fogyasztók három 

válaszlehetőséget jelölhettek meg. A 41. – 43. számú ábrákban összevontam az első, második, 

harmadik helyen megjelölt válaszokat. (A fogyasztó a termelőnél vásárol elsősorban: 2%, 

másodsorban: 4%, harmadsorban: 11%. Ezeknek összege 17, ami a 41. sz. ábrában látható.) 
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A termelők és a megkérdezett fogyasztók vélemény eltérését egy olyan táblázatban 

ábrázoltam (41. ábra), ahol csak a pozitív válaszok összesítését szerepeltettem (a legjellemzőbb 

három válasz fontossági sorrendje).  
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41. ábra: A termelők és a fogyasztók véleményeltérése a tokaji borfogyasztási alkalom tekintetében, 
Forrás: saját kutatás (2009) 

 

A termelők jelentősen alulpozícionálják a vendégségben, az otthon étkezéshez és otthon 

borozás céljából történő tokaji borfogyasztási alkalmakat. A fogyasztók mindhárom fogyasztási 

alkalmat nagy százalékban kihasználják.  

A termelők felülpozícionálják a borfogyasztást a termelőnél, a borkóstolón, bortúrán, 

étteremben és ünnepi alkalmakkor. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók kevesebb jelentőséget 

tulajdonítanak ezeknek a borfogyasztási alkalmaknak. 

 

 

A Milyen célból szokott Ön tokaji bort vásárolni leginkább? kérdésre, a megkérdezettek 

44%-ban első helyen említették a saját célú fogyasztást, ami egybe cseng az előbbi kérdésre adott 

válaszokkal, vagyis döntően ünnepekkor fogyasztanak tokaji bort az emberek. Második válaszként 

leggyakrabban a vendégségbe és a vendégek kínálására történő vásárlást említették, 31% - 22%. Itt 

megjelenik a tokaji bor értéket, minőséget megjelenítő aspektusa, önkifejezés eszköze a magasabb 

elismert értékű bor. Megállapítható hogy Magyarországon még nem mondható elterjedtnek a tokaji 

borok gyűjtése. Saját fogyasztásra inkább a férfiak vásárolják. (a táblázatok a 4.8. és 4.9. sz. 

mellékletekben láthatóak.) 
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 A termelők szerint a tokaji vásárlás céljai elsősorban a vendégek részére, vendégségbe és 

külföldi ajándékozásra, valamint gyűjteménybe. Tehát minden esetben „alkalom”, vagy 

értékteremtés a cél. A gyűjteménybe vásárlást túldimenzionálják a termelők, de a vendégek részére 

vagy vendégségbe vásárlást megfelelő súllyal értékelik. A saját fogyasztás gyakoriságát viszont 

alulértékelik.  
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42. ábra: A termelők és a fogyasztók véleményeltérése a tokaji borvásárlás célja tekintetében  
Forrás: saját kutatás (2009) 

 

 A termelők és a fogyasztók véleménye a tokaji borvásárlás célja tekintetében is eltér (42. 

ábra). A termelő jelentősen alulpozícionálja a saját fogyasztásra és a más családtagnak történő 

vásárlást. Közel megegyezik a két oldal véleménye a vendégek kínálására és vendégségbe, vagy 

viszonzásul történő vásárláskor. A termelő jelentősen felülpozícionálja a külföldi ajándékba, illetve 

a gyűjteménybe történő tokaji vásárláskor. 

 

 

A válaszadók többnyire és leggyakrabban a napi bevásárlás helyszínén bonyolítják tokaji bor 

vásárlásukat. A 43. ábrán jól látható ennek 43%-os említési gyakorisága. Megállapítható, hogy 

magas, 39%-os a második helyen való említettsége a szupermarketben történő tokaji bor 

beszerzéseknek. Látható, hogy ha a napi bevásárlás közben nem tudja megvásárolni a tokajit, akkor 

a következő alkalom a nagybevásárlás helyszíne, vagyis a szupermarket. A következő két válasz 

tekintetében elmondható, hogy szaküzletben valamivel többen vásárolnak, mint termelőtől. Az a 

tendencia figyelhető meg, hogy a tokaji bor vásárlása eltolódott a napi bevásárlás helyszíne és a 
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szupermarket felé, ami talán a felgyorsult világunk kihívásaival magyarázható (a táblázatok a 4.10. 

és 4.11. sz. mellékletekben láthatóak.) 

 A 43. ábra azt mutatja, hogy a termelők szerint a hiper- és szupermarketek szerepe 

domináns, de azt gondolják, hogy sok fogyasztó őstermelőtől szerzi be a tokaji bort. A napi 

bevásárlás helyszínét nem sok termelő említi, pedig a fogyasztóknál ez a legtöbbször említett 

vásárlási helyszín.  
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43. ábra: A termelők és a fogyasztók véleményeltérése a tokaji borvásárlás helyszíne tekintetében 
Forrás: saját kutatás (2009) 

 

 A termelők jelentősen alulpozícionálják a napi bevásárlás helyszínének jelentőségét. Közel 

azonos jelentőséget tulajdonít a két megkérdezett fél a szupermarket, a szaküzlet, a termelői pince 

szerepének. A termelők felülpozícionálják a hipermarketek és a diszkont üzletek szerepét.  

 

A fenti három kérdésre adható válaszok nem skálás válaszok voltak, emiatt nem határozható meg a 

gap abszolút értéke és a minőségi távolság értéke 

 

Nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy mely tényezők befolyásolják a fogyasztót a tokaji bor 

vásárlásakor. Kilenc befolyásoló tényezőt értékelhettek skálás kérdésként a megkérdezett 

fogyasztók. Ennél a kérdéscsoportnál két fogalmat definiálok a skálás kérdésekre adott válaszok 

eltérésének mérésére. Az abszolút gap, a skálaértékek közötti eltérések maximuma. A minőségi 

távolság a skála két szélső pontján (legfontosabb – legkevésbé fontos) mért eltérések összege. Ezek 

definiálását az indokolja, hogy kiemelten fontos a szélsőséges vélemények eltérését mérni. 
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A 44. ábra szerint a vásárlást befolyásoló tényezők közül a termelő személyét illetően 

meglehetősen megosztottak a fogyasztók. 28%-uk szerint legkevésbé fontos tényező, míg 47%-uk 

fontos, vagy a legfontosabb tényezőnek ítélte. 

Jelentős rés (gap) tapasztalható a termelők és fogyasztók között. A termelők közel 2/3-a 

fontosnak, a legfontosabbnak tartotta a saját szerepét, míg a fogyasztók csak közel 50%-a gondolta 

ugyanezt a termelőkről. A gap abszolút értéke 23 (legfontosabb 14 – közepesen fontos (-9)). A 

minőségi távolság értéke is 23 (legfontosabb 14 – legkevésbé fontos (-9)). 

A termelő felülpozícionálta saját magát, ami elmarad a fogyasztó ítéletétől.  
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44. ábra: A termelő személye mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor?  
Forrás: saját kutatás (2009) n=472 

 

 

A 45. ábra azt mutatja, hogy az évjárat, mint vásárlást befolyásoló tényező tekintetében a 

fogyasztók véleménye meglehetősen eltérő, hiszen majd mindegyik választ azonos arányban 

jelölték meg, de 60%-ban közepesen, vagy annál fontosabbnak értékelik a tényezőt.  

A termelők szerint a fogyasztók szemében az évjárat a legkevésbé fontos elem. Ennél a 

kérdésnél a gap abszolút értéke és a minőségi távolság értéke is 42. 
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45. ábra: Az évjárat mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor? Forrás: saját kutatás, (2009) 

n=472 
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A fogyasztók döntését jelentősen befolyásolja az ár, ez derül ki az 46. ábrából. A 

megkérdezettek 91%-a tartja közepes vagy annál fontosabb tényezőnek az árat a tokaji borvásárlási 

döntéseiben. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók döntő többsége „árérzékeny” a borok tekintetében. A 

termelők nagyon hasonló módon látják a kérdést. A százalékos eltérések alacsony értéket mutatnak, 

nem befolyásolják azt a tendenciát, hogy a két oldal azonos véleményen van. Az abszolút gap 

értéke 46, míg a minőségi távolság értéke 29. 
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46. ábra: Az ár mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor?  
Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 

A 47. ábra szerint a termelők fontosabbnak tartják a termék dizájnt. A fogyasztók több mint 

fele nem tartja fontosnak, a termelők alig több mint negyede gondolja ugyanezt. A termelők 

magasabbra pozícionálják a csomagolást, termék dizájnt, mint amit a fogyasztói válaszok 

visszatükröznek. Meglepő, hogy a válaszadók 51 %-a nem tartja fontos tényezőnek. Az abszolút 

gap értéke 41, míg a minőségi távolság 17, ahol mindkét érték a negatív (fogyasztók felé hajló) 

tartományban található. 
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47. ábra: A termék dizájn mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor?  
Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
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 A 48. ábrából leolvasható, hogy válaszadók több mint fele tartja fontosnak vagy a 

legfontosabbnak a baráti ajánlást a tokaji borvásárlásával kapcsolatban, különösen igaz ez a nők 

esetében, ahol magasabb ez az arány. Korábbi kutatások szerint a magyar borfogyasztók kevéssé 

jártasak a borpiacon. Ez összefügghet azzal, hogy hangadó, vagy véleményvezető ajánlása ilyen 

sokat nyom a latban. Különösen fontos a véleményvezetők ajánlása a bornál, ami élelmiszer, 

bizalmi, élvezeti termék és az önkifejezés eszköze is lehet egyben. 

 

A termelők is a fontos-legfontosabb kategóriába helyezték a baráti ajánlást, némi súlyozásos 

eltolódással (56-45). Érdemes megjegyezni, hogy bizonyos fogyasztói réteg (a megkérdezettek 

23%-a), viszont egyáltalán nem veszi figyelembe a baráti javaslatokat vásárlási döntésének 

meghozatalakor. A termelők szerint nincs olyan réteg, akit nem befolyásol a baráti ajánlás, pedig a 

fogyasztók közel egynegyede ezt vallja. Az abszolút gap értéke 47, míg a minőségi távolság értéke 

1, ahol mindkét érték a negatív (fogyasztók felé hajló) tartományban található. 

23% 0%-23%

9% 18% 9%

12% 36% 24%

25% 36% 11%

31% 9%-22%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

legkevésbé fontos

kevésbé fontos

közepesen fontos

fontos

legfontosabb

fogyasztók termelők gap

 
48. ábra: A baráti ajánlás mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor? 

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 

A 49. ábra azt mutatja, hogy a tokaji borfogyasztók körében a szakfolyóiratok ajánlása nem 

fontos borvásárláskor (80%).  

A termelők túlpozícionálják a szakfolyóirati ajánlás jelentőségét, hiszen 45%-uk fontosnak-

legfontosabbnak ítéli ezt a tényezőt. Ez abban is megjelenik, hogy a szűkösen alkalmazott 

reklámeszközök egy részét a szakfolyóiratban való megjelenésre fordítják. Az abszolút gap értéke 

69, míg a minőségi távolság értéke 66. 
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53% 9%-44%

12% 27% 15%

15% 18% 3%

13% 27% 14%

6% 18% 12%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

legkevésbé fontos

kevésbé fontos

közepesen fontos

fontos

legfontosabb

fogyasztók termelők gap

 
49. ábra: A szakfolyóirat ajánlása mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor?  

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 

A 50. ábrából látható, hogy a megkérdezettek számára a borversenyeken elért eredmények 

feltűntetése már inkább befolyásoló tényezőként hat a megvásárlandó bor kiválasztásánál, mint a 

szakfolyóiratokban megjelent vélemények. Itt már csak a megkérdezettek 40%-a jelölte meg a 

legkevésbé fontos kategóriaként. A termelők ezt a kategóriát is felülpozícionálják. Az abszolút gap 

értéke 47, míg a minőségi távolság értéke 22, ahol mindkét érték a negatív (fogyasztók felé hajló) 

tartományban található. 

40% 9%-31%

14% 27% 13%

20% 36% 16%

17% 27% 11%

9% 0%-9%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
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kevésbé fontos
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fogyasztók termelők gap

 
50. ábra: A borversenyen elért eredmény feltüntetése mennyire fontos Önnek a tokaji bor 

vásárlásakor? Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
 

 

A 51. ábrán látható, hogy a fogyasztók 39%-a szerint fontos vagy a legfontosabb tényezők 

egyike a termék címkéjének információtartalma. 24%-uk szerint pedig egyáltalán nem fontos. 

Meglehetősen nagy szórás tapasztalható. A hölgyek inkább adnak a címke információira, mint a 

férfiak. A termelők jelentősen alulpozícionálják a címke jelentőségét. Az abszolút gap értéke 51, 
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míg a minőségi távolság értéke 7, ahol mindkét érték a negatív (fogyasztók felé hajló) tartományban 

található. 

24% 18%-6%

11% 45% 34%

25% 27% 2%

17% 0%-17%

22% 9%-13%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

legkevésbé fontos

kevésbé fontos

közepesen fontos

fontos

legfontosabb

fogyasztók termelők gap

 
51. ábra: A címke információtartalma mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor? Forrás: 

saját kutatás, (2009) n=472 
 

 

A 52. ábra szerint az akciókat a megkérdezettek 41%-a ítélte fontos vagy nagyon fontos 

tényezőnek a vásárláskor meghozott döntéseikben, míg az árat a 67%-uk. Kiugróan magas - 30% - 

azoknak az aránya, akik közepesen fontos tényezőnek tartják az akciókat.  

A termelők jelentősen felülpozícionálják az akciók jelentőségét. Arra nem gondolnak, hogy 

egyes vásárlónak egyáltalán nem számít az akciós ajánlat. Ennél a kérdésnél gap abszolút és a 

minőségi távolság értéke is 41. 

18% 0%-18%

11% 18% 7%

30% 18%-11%

18% 18%0%

23% 45% 23%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

legkevésbé fontos
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52. ábra: Az akció mennyire fontos Önnek a tokaji bor vásárlásakor? 

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
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A fogyasztói attitűdre vonatkozó további kérdések   

Felmértem a fogyasztók attitűdjét a borokhoz, ill. a tokaji borokhoz. A részletes válaszok a 

4.12. sz. mellékletben találhatók.  

 

A válaszadók 86%-a szívesen kóstol meg borkülönlegességeket. Szerencsés az arány, hiszen 

a tokaji borokról magas százalékban tudnak véleményt mondani.  

 

Hasonlóan magas arányban (82%) kifejezetten kedvelik a bort a megkérdezettek   

 

A válaszadók 68%-a szereti a megszokott ízeket, viszont 23%-uk nem tudott dönteni a 

kérdésben. A válaszokból arra lehet következtetni, hogy az újdonságokat keresők aránya csak 10%. 

Az eredmény fontos kiindulópont a borászoknak, amikor felmerül a kérdés, hogy új stílusú 

termékeket, borokat készítsenek, vagy a hagyományt helyezzék előtérbe a termékfejlesztéskor. 

 

A fogyasztók heterogén módon, eltérően ítélik meg, hogy a tokaji bor fogyasztása 

különleges szertartást igényel-e. A válaszadók közel fele inkább különlegességként kezeli a tokajit 

(43%), míg a többiek csak „egy bort” látnak benne. Ez természetes is, hiszen mindenkinek más a 

tokaji borhoz való viszonya. 

A megkérdezettek 66%-a szerint tokaji bort nemcsak ajándékba vesz az ember, hanem ennél 

sokoldalúbb a felhasználási lehetőség. Ez összecseng azzal, hogy saját fogyasztásra pl. 70% szokott 

tokaji bort vásárolni.  

 

A vásárlók 62%-a véli úgy, hogy a tokaji az alkoholos italok királynője. Az előző kérdéshez 

képest emelkedett azok száma, akik az átlagosnál magasabbra értékelik a tokaji borokat.  

 

A megkérdezettek 90%-a gondolja úgy, hogy a tokaji bor tradicionális nemzeti ital. A 

marketing szakemberek erre az információra nagyban támaszkodhatnak, további felméréseket 

érdemes végezni a kérdés finomítása miatt. A hazai piac erősítésének fontos alapja lehet ez az 

attitűd. 

 

 A válaszadók 29%-a nem tudja eldönteni, kiismeri-e magát a különböző borok között, vagyis 

nem elég biztos az ez irányú tudásában. 44%-uk határozottan állítja, hogy nem ismeri ki magát. 

Csak a megkérdezettek negyede állítja, hogy kiismeri magát a különböző borok között.  
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A megkérdezettek 57%-a szerint a tokaji bor érték, melyet jó gyűjteni. Ez az eredmény 

ellentmond az 34. ábrán látható eredménnyel, miszerint a legkevesebb gyakoriságot mutatta a 

gyűjtési céllal vásárolt tokaji borok kategóriája. 

 

A megkérdezettek több mint fele (51%) véli úgy, hogy a szórakozáshoz hozzátartozik a 

borfogyasztás, míg 22%-uk nem biztos benne. A 33. ábrán viszont azt láthattuk, hogy legfeljebb 

5%-os gyakorisággal említették a válaszadók a szórakozóhelyen történő tokaji borfogyasztást. 

 

A megkérdezettek 79%-a szerint a tokaji bor nem az idősebb korosztály itala. A fiatal 

korosztály vásárlói erejének megnyerése nagyon fontos feladat a borászok számára. Az új 

korosztály igényes, keresi az önkifejezési lehetőségeket és sok esetben meg is tudja fizetni az 

értékes borokat. 

 

A megkérdezettek 87%-ának nem szükséges ahhoz alkoholt fogyasztania, hogy jó kedvűnek 

érezze magát. Az egészséges életmód és a kulturált borfogyasztás terjedésével erősödik ez a 

vélemény. A megkérdezettek nagy hányada nem kábulásra használja a bort, ami a kulturált 

borfogyasztás térnyerését mutatja. A társadalmi elvárás is szerepet játszhat az ilyen típusú kérdések 

esetében. Az alkohol fogyasztását nem illik „túldimenzionálni”. 

A válaszadók 45%-a szerint hozzátartozik a borfogyasztás a mindennapokhoz, (különösen a 

férfiak vallják ezt), viszont 29%-uk nem tudta eldönteni, így van-e. A válaszadók 26%-a ellenkező 

véleményen van. 

 

A megkérdezettek 45%-át nem érdekli a borászattal kapcsolatos információk, de 36%-uk 

érdeklődőnek vallotta magát. A tokaji borfajták és borkategóriák ismerete (inkább nem ismerete) 

alátámasztja ezt az eredményt.   

 

A megkérdezettek 30%-a bizonytalan annak megítélésében, hogy tudja-e milyen alkalomhoz 

milyen bor illik. 32%-uk biztos magában, de 40%-uk határozottan negatív választ adott.  

 

A vásárlók 94%-a úgy gondolja, a tokaji bor jót tesz az egészségnek, köszönhető ez az egyre 

intenzívebb bor-egészség kampánynak. A marketingszakemberek számára hasznos alapot jelenthet 

ez az információ. 
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A fogyasztók 53%-a véli úgy, hogy a tokaji bor minden alkalomhoz illik, 29%-uk pedig 

éppen ellenkező véleményen van. Arra következtetek, hogy bizonytalan a tokaji borok megítélése a 

fogyasztók szempontjából. 

 

A válaszadók 92%-a véli úgy, a bor nem férfiaknak való ital. Mivel a válaszadók nemi 

aránya közel azonos volt, megállapítható, hogy a két nem egyaránt „igényt tart” a borra. 

 

A borok, borvidékek ismertségével kapcsolatos válaszok összecsengenek a 21. és 22. ábra 

következtetéseivel. Inkább a férfiakra jellemző, hogy pozitív választ adtak a kérdésre. A válaszadók 

közel harmada bizonytalan. 

 

A megkérdezettek 95%-a szerint, a tokaji bor elegáns ital. Komoly feladat a termelők előtt, 

hogy megtartsák a tokajinak ezt a felülpozícionált helyzetét, de kicsit gyakoribb vásárlásokat 

ösztönözzenek azzal, hogy a termék körül lévő misztikumot csökkentsék. 

 

A megkérdezettek 44%-a szerint, aki bort iszik, rossz ember nem lehet, ugyanakkor 35%-uk 

szerint nem igaz ez az állítás. Sokan az alkoholizmusból eredő dolgokra gondolnak, vagy 

egyszerűen csak arra, hogy nincs ilyen egyértelmű korreláció a borivás és a viselkedés között. 

 

A válaszadók 56%-a szerint a meghitt pillanatokhoz hozzátartozik a bor. 28%-uk semleges 

marad ebben a kérdésben. A bor kiemelt, nemesi szerepe itt is megjelenik.  

 

A fogyasztók 82%-ának nem jelent problémát, ha a környezetében alkoholt fogyasztanak.  

 

 

A tokaji bor fogyasztói klaszterei  

 

Korábban bemutattam, hogy a magyar bor és a tokaji borpiac szegmentálására több kutató is 

törekedett.  

A fogyasztói kérdőív adataiból, két lépcsős klaszterelemzéssel én is meghatároztam a tokaji 

borfogyasztói klasztereket. A klaszterelemzés célja, hogy a megfigyelési egységeket viszonylag 

homogén csoportokba rendezze. A módszer lehetővé teszik a nominális és a metrikus ismérvek 

kombinálását, és képes javaslatot tenni az ideális klaszterszámra. A program 2 klaszterre tett 
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javaslatot, de a korábbi kutatások alapján ezt elvetettem, nem tartottam szakmailag megfelelőnek. 

Két klaszter nem elég szofisztikáltan határozza meg a piacot.  

 

A klaszterek, a felmérés magatartási és szoció-demográfiai tényezői alapján képződtek. A 

klasszikus fogyasztói magatartási csoportok megjelenését fedezhetjük fel benne. Az általános 

élelmiszerfogyasztói modellhez hasonlóan a 4 klasszikus fogyasztói magatartás típust határoztam 

meg a tokaji borfogyasztók piacán. A kutatás eredményéből arra következtettem, hogy az általános 

élelmiszerfogyasztói magatartás és általában a borfogyasztói magatartás szegmenseinek jellemzői 

megfelelnek a tokaji borfogyasztók általam megnevezett típusainak. Ebből következik, hogy az 

általános élelmiszerfogyasztói magatartás alaptípusainak jellemzői következetesen megjelennek a 

szűkebb szinteken is. Ami egyben megerősíti a kutatásom módszertanának a helyességét és az 

eredményeimet igazolhatja. 

 

A kutatásom eredményeként meghatározott tokaji bor fogyasztói klasztereket a 30. táblázat mutatja. 

 



30. táblázat: A tokaji bor fogyasztói klaszterei a saját kutatásom alapján 
 Magyar yuppie Igyekvő felzárkózó Kifinomult életélvező Árérzékeny átlag 
Méret A minta 21%-a. A minta 20%-a. A minta 30%-a. A minta 29%-a. 
Demográfia 18-45 év közöttiek zömmel. 

Kiegyenlített nemarány. Inkább 
felsőfokú végzettség, főleg 

alkalmazottak. 

Zömmel férfi, korban 
vegyes.2/3-uk felsőfokú 

végzettséggel. Alkalmazott és 
nyugdíjas is. 

18-45 év közöttiek mind. Zömmel 
felsőfokú végzettség, inkább 

alkalmazottak. 30%-al több a nő, mint 
a férfi. 

Azonos nemarány. 2/3-a 46 év feletti. 
2/3-uk alkalmazott, középfokú 

végzettséggel. 

Fogyasztói szokások Legritkábban ők isznak bort és 
tokajit is. Kocsmában soha nem 

iszik. 1000-3000 Ft/vásárlás 

1000-3000 Ft/vásárlás. Havonta 
iszik tokajit, de más bort a 

„múlt héten”. Leginkább ők 
isznak szórakozóhelyen. 

A leggyakrabban vásárolnak és 
fogyasztanak tokaji bort. Legutóbb a 

„múlt héten” ivott bort. 

Legutóbb a „múlt héten” ivott bort, de 
tokajit ők a legritkábban. A 
legkevesebbet költi borra. 

Borpreferencia Főleg palackos. Főleg palackos. Csak palackos. Általában palackos, de itt a legtöbb a 
kimért bort vásárló is. 

Tokaji bor fogyasztás 
alkalma 

Ünnepek, vendégségben, otthon 
vendégekkel. Étkezéshez alig. 

Ünnepek, otthoni étkezéshez és 
kedvtelésből ők isznak 

leginkább. 

Otthon vendégekkel, ünnepek, otthon 
kedvtelésből. 

Ünnepek, vendégségben, otthon 
vendégekkel. Az első kettőt legtöbbször 

ők jelölték. 
Tokaji bor vásárlás 
helye 

Hiper- szupermarket, napi 
bevásárlás helye. 

A napi bevásárlás helye. Hiper- 
szupermarket. 

Leginkább ők vásárolnak 
szaküzletben, őstermelőtől. 
Hipermarket. Legritkábban 

szupermarketben. 

Szupermarket, napi bevásárlás helye. 
Diszkontban, borozóban soha, 

termelőtől, szaküzletben alig. Boros 
rendezvényre szinte soha nem jár. 

Tokaji bor vásárlás célja Vendégségbe, saját fogyasztásra, 
vendég kínálására. 

Saját fogyasztás. Vendégségbe, 
vendég kínálására. 

Saját fogyasztás, vendégségbe, vendég 
kínálására. Leginkább ők vásárolnak 

viszonzásul vagy gyűjteménybe. 

Vendégségbe, saját fogyasztásra, vendég 
kínálására. Gyűjteménybe soha, más 
családtagnak alig. Külföldi ajándékba 

leginkább, kedvtelésből legkevésbé ők. 
Tokaji bor vásárláskor 
leginkább befolyásolja 

Ár. Baráti ajánlás. Termelő. Évjárat. Ár. Baráti ajánlás. Termelő. Ár. A 
klaszterek közül számukra a 

legfontosabb a baráti ajánlás, a 
szakfolyóirat ajánlása, a borverseny 

eredmény és a címke. 

Számukra a legfontosabb az ár és az 
akció. Nem érdekli az évjárat, 

borverseny, vagy folyóirat ajánlása. 

Attít űd a borhoz A tokaji nem a mindennapok része, 
de a meghitt pillanatokhoz sem kell 
a bor. Szórakozáshoz legkevésbé 

nekik kell bor. 

A borivás szertartás. A tokaji az 
alkoholos italok királynője. A 

meghitt pillanatokhoz 
hozzátartozik a bor. 

Saját bevallás szerint kiismeri magát a 
borok között, érdeklik a borászattal 
kapcsolatos információk. Ismerik, 

hogy Magyarországon milyen 
borvidékek, borfajták vannak. Tudják, 
hogy milyen alkalomhoz milyen bor 
illik. Leginkább ő jár borkóstolóra és 

termelői pincébe, bortúrára. 

A megszokott ízeket szereti. Nem ismeri 
ki magát a borok között. Nem érdeklik a 

borászattal kapcsolatos információk. 
Nem tudja milyen alkalomhoz milyen 

bor illik. Nem ismeri a magyar 
borvidékeket és borfajtákat. Legkevésbé 

gondolja, hogy a tokaji bor ivása 
szertartást igényelne. 

Forrás: saját szerkesztés (2010) 



A magyar yuppie 

 A teljes minta 21%-át az általam magyar yuppienak nevezett kategória adja. A 

reklámszakemberek által leginkább preferált 18-45 év közötti korosztály alkotja 90%-ban, de a 

nemek aránya kiegyenlített. Inkább felsőfokú végzettségűek és 2/3-uk alkalmazott. Ugyanakkor a 

vállalkozók aránya itt a legmagasabb.   

 Zömmel palackos bort isznak, de az ő asztalukra kerül a legritkábban bor és tokaji bor is. 

Étkezéshez alig isznak tokaji bort, a fő tokaji fogyasztási alkalmak: Ünnepi alkalom / otthon, 

vendégekkel / vendégségben.  

 Ha tokajit vásárolnak, elsősorban a következők miatt teszik: vendégségbe / saját 

fogyasztásra / vendégek kínálására. Leginkább a hiper- és szupermarketekben valamint a napi 

bevásárlás helyszínén vásárolnak tokajit, és leginkább az ár és a baráti ajánlás befolyásolja őket. 

 A legutóbbi vásárlásakor borra 1000-3000 Ft között áldoztak. Kocsmában soha nem isznak 

tokaji bort. A tokaji nem a mindennapok része, a meghitt pillanatokhoz nem szükséges a bor 

számukra. Számukra legkevésbé kell a bor a szórakozáshoz. (53. ábra) 

 

53. ábra: A magyar yuppie szegmens 
Forrás: saját kutatás (2009) 
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Az igyekvő felzárkózó 

 A teljes minta 20%-át az általam igyekvő felzárkózónak nevezett kategória adja. Zömmel 

férfiak alkotják, vegyes korösszetétellel. Nyugdíjas és alkalmazott is van köztük, 2/3-uk felsőfokú 

végzettségű. Zömmel palackozott bort fogyasztanak, 1000-3000 Ft között áldoztak borra legutóbbi 

vásárlásukkor. 

A legutóbbi borivási alkalom a „múlt héten volt”, de 1 hónapja ivttak utoljára tokaji bort. Ezzel 

cseng össze, hogy átlagban havonta vásárolnak tokaji bort. Vásárláskor fontos számukra a termelő, 

az évjárat és az ár. A tokaji bort leginkább a napi bevásárlás helyszínén, illetve szuper-, 

hipermarketben vásárolnak, főleg saját fogyasztásra, de vendégségbe és vendégek kínálására is. 

 Leginkább ők fogyasztanak tokaji bort szórakozóhelyen és étkezéshez valamint 

kedvtelésből.A legfontosabb fogyasztási alkalmak a következők: ünnepi alkalom / otthon, 

kedvtelésből / otthon étkezéshez.  

Számukra a borfogyasztás szertartásos dolog. A tokaji az alkoholos italok királynője. A meghitt 

pillanatokhoz hozzátartozik a bor. (54. ábra) 

 

54. ábra: Az igyekvő felzárkózó szegmens 
Forrás: saját kutatás (2009) 
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A kifinomult életélvező 

 A megkérdezettek 30%-át alkotja a kifinomult életélvező kategóriája. Zömében felsőfokú 

képzettségűek, mindegyikük 18-45 év közötti, inkább alkalmazotti státuszban. A mintában 30%-al 

több a nő, mint a férfi.  

 Csak palackos bort fogyaszt. A legutóbbi borivási alkalom a „múlt héten” volt. De ők 

vásárolnak (havonta) és fogyasztanak (kevesebb, mint 1 hónapja) a leggyakrabban tokaji bort is. 

Vásárláskor fontos számára a baráti ajánlás, a termelő és az ár. Számukra a legfontosabb a baráti 

ajánlás, a szakfolyóirat ajánlása, a borverseny eredmény és a címke. 

 Saját bevallás szerint kiismeri magát a borok között, érdeklik a borászattal kapcsolatos 

információk. Ismerik, hogy Magyarországon milyen borvidékek, borfajták vannak. Tudják, hogy 

milyen alkalomhoz milyen bor illik. Leginkább ő jár borkóstolóra és termelői pincébe, bortúrára. 

 A tokaji vásárlás legjellemzőbb helye: szaküzlet / hipermarket / őstermelő. Leginkább ők 

vásárolnak szaküzletben és őstermelőtől, valamint diszkont üzletben. Ők vásárolnak legritkábban 

szupermarketben. A tokaji vásárlás célja saját fogyasztásra / vendégségbe / vendégek kínálására, de 

viszonzásul, vagy gyűjteménybe is leginkább ők vásárolják 

Tokaji bort leginkább otthon vendégekkel / ünnepi alkalommal / otthon kedvtelésből fogyasztanak. 

(55. ábra) 

 

55. ábra: A kifinomult életélvező szegmens 
Forrás: saját kutatás (2009) 



 128

Az ár érzékeny, egyszerű átlagfogyasztó 

 Az ár érzékeny, egyszerű átlagfogyasztó a minta 29%-át alkotja. A nemek aránya közel 

azonos. A mint 2/3-a 46 év feletti, és 2/3-uk alkalmazott, jellemzően középfokú végzettséggel. 

Általában palackos bort isznak, de itt a legtöbb kimért bort kóstoló. Legutóbbi borivási alkalmuk a 

„múlt héten” volt, de ők isznak és vásárolnak a legritkábban tokaji bort (1 hónap és 1 hónapnál több 

között van az átlag) Ez a klaszter költötte borra a legkevesebbet a legutóbbi vásárláskor.  

 A tokaji bor vásárlás célja: vendégségbe / saját fogyasztásra / vendégek kínálására. 

Gyűjteménybe soha nem vásárolják, más családtagnak alig. Külföldre ajándékba leginkább ők 

vásárolják. Vásárláskor fontos számukra az ár és az akció, ezek számukra a legfontosabbak. Nem 

érdekli őket az évjárat, a folyóirat ajánlása és a borverseny eredmény. A vásárlás legjellemzőbb 

helye számukra: napi bevásárlás helyszíne / szupermarket. Diszkontban, borozóban soha nem 

vásárolnak, szaküzletben, termelőtől alig. 

 A leggyakoribb tokaji borfogyasztási alkalmak: ünnepi alkalom / vendégségben / otthon 

vendégekkel.  

Szinte soha nem járnak borkóstolóra és termelői pincébe, bortúrára. Legkevésbé ők fogyasztják 

kedvtelésből. A teljes mintán belül legtöbbször ők jelölték az ünnepi alkalmat, és a vendégséget. 

 A megszokott ízeket szeretik. Nem ismerik ki magukat a borok között. Nem érdeklik a 

borászattal kapcsolatos információk. Nem tudják milyen alkalomhoz milyen bor illik. Nem ismerik 

a magyar borvidékeket és borfajtákat. Legkevésbé gondolják, hogy a tokaji bor ivása szertartást 

igényelne. (56. ábra) 
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56. ábra: Az ár érzékeny, egyszerű átlagfogyasztó szegmens 
Forrás: saját kutatás (2009) 
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A heurisztikusan meghatározott gap-ek és a hozzájuk rendelt kommunikációs eszközök 

 

A kutatás során feltárt gap-ek és tipizált klaszterek kapcsolatát egy stratégiai 

kommunikációs eszközrendszer modelljében egyesítettem. Ennek célja az volt, hogy az általános 

fogyasztói magatartást befolyásoló eszközhasználat módszereit adaptáltam a tokaji borok 

marketingjére. 

 

A fogyasztók és a termelők közti, a tokaji bor piacára vonatkozó véleményeltérés (gap) 

irányát meghatároztam, majd a 4 klaszter közül hozzárendeltem, hogy ki lehet a célcsoportja egy 

marketing tevékenységnek. Ehhez módszert és eszközt rendeltem. A promóció alatt a szűkebb, 

szakmai, piaci értelmezést vettem alapul.  

 

A termelők piaci eredményességét javítaná, ha a lehetőségekhez képest a legnagyobb 

mértékben a fogyasztókhoz igazítaná a szemléletét, csökkentené az eltérést a vevői elvárások és a 

termelői elképzelések között.  

A táblázatban megjelenő ismérvek, módszerek és azokat kiszolgáló eszközök egyfajta 

mintarendszert alkotnak, amit elméleti benchmarkként alkalmazhatnak a gyakorlatban a tokaji 

bortermelők. Az egyes termelők a saját helyzetüket viszonyíthatják a kutatás eredményeihez. Célom 

az volt, hogy a termelők számára mintát mutassak a saját piaci helyzetük felmérésre vonatkozóan.  

 

Az eszközöket különböző súlyokkal kell használni, a pincészetek helyzete szerint egyedileg 

differenciáltan. Ez valójában a marketing eszközök differenciálása a vevőszegmentálás során 

kialakult célcsoportok szerint a gap kialakulási pontjának figyelembe vételével. Ezek nem statikus 

gapek. Pillanatfelvétel jellegűen feltártam őket, de minden évben újabb és újabb ellenőrzést igényel, 

hiszen tágulhat és szűkülhet a véleményeltérés.  

A termelők ezt a felmérést saját maguk, vagy marketingszakember segítségével is 

végezhetik, de a piaci és termékismeret mindenképp megköveteli a személyes részvételüket. A 

módszereket és eszközöket természetesen nemcsak a célokhoz, hanem a rendelkezésre álló 

pénzeszközökhöz is kell igazítani, ami jelenleg az egyik legfontosabb korlátja a hatékony 

marketingmunkának a borpiacon. 
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Egyes területeken véleményegyezés tapasztalható (31. táblázat). 

 

31. táblázat: A véleményegyezés területei és az ide vonatkozó célok, módszerek, eszközök 
A GAP 
területe 

Elsődleges 
célcsoport 

Másodlagos 
célcsoport 

Cél Módszer Eszköz 

Borra költött 
összeg relatív 

alacsony 
A magyar yuppie 

Igyekvő 
felzárkózó 

Ösztönözni a 
fogyasztókat a többlet 

költésre 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: kupongyűjtés extra palack 
borokért. Gyűjtőcsomagolással 3+1-es 

akció. 
A tokaji fajta és 

borismeret 
nagyon alacsony. 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Javítani a borkultúra 
helyzetét, a borok 

ismertségét. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

Push vagy pull jellegű eszközök. Pl. 
TV reklám, az értékesítési csatorna 
szereplőinek képzések, tájékoztatók. 

Fogyasztás: 
otthon vendéggel 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Tovább ösztönözni az 
otthoni fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés. Reklám. 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás.  
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Tájékoztató információs füzet - sorozat 
a bortípusokhoz igazítva. 

Fogyasztás: 
szórakozóhelyen 

A magyar yuppie 
Igyekvő 

felzárkózó 

Megteremteni a 
szórakozóhelyi 

fogyasztás kultúráját. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

Eladóhelyi kóstoltatás. Asztali ajánló. 
Poharak, étterem kiegészítők. Új 

kiszerelések és felhasználási módok 
kipróbálása. Első kóstolás ösztönzése. 

Fogyasztás: 
kocsmában 

- - Ez nem  célpiac. - - 

Vásárlási cél: 
vendégek 
kínálására 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

Tartani a pozíciót, 
vagy erősíteni. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

TV reklám. A bor tradícionális 
voltának tudatosítása. 

Vásárlási cél: 
vendégségbe 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie 
Tartani a pozíciót, 

vagy erősíteni. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés. Részben 
közösségi marketing 

feladat. 

TV reklám. A bor tradícionális 
voltának tudatosítása. POS: pohár, 

dugóhúzó, drop-stop, egyéb ajándék 
összecsomagolása a borral. 
Díszcsomagolás.           . 

Vásárlási cél: 
viszonzásul 

szolgáltatásért 

Kifinomult 
életélvező 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Tartani a pozíciót, 
vagy erősíteni. 

Részben közösségi 
marketing feladat. 

Díszcsomagolás. TV reklám. A bor 
tradícionális voltának tudatosítása. 

Információs anyagok. 
Vásárlási 
helyszín: 

szaküzletben 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

Erősíteni kell. Push értékesítés 
ösztönzés. 

POP anyagok. Merchandising 
kézikönyv. Információs anyagok 

biztosítása. Kóstoló minták. 
Vásárlási 

helyszín: termelőtől
Kifinomult 
életélvező 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Erősíteni kell. Részben közösségi 
marketing feladat a 
régió és borainak 
népszerűsítése.    

Szolgáltatás 3P-jét 
erősítése. 

TV reklám. Több termelő 
borbemutatója.   Frontvonal 
management tökéletesítése. 

Gördülékeny kóstolók szervezése. A 
kóstolóhelység fizikai feltételek 

tökéletesítése. 
Vásárlási 
helyszín: 

borozóban 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

- Alcsony szinten 
valósul meg, erősíteni 

szükséges. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

Eladóhelyi kóstoltatás. Első kipróbálás 
ösztönzése. Asztali ajánló, itallap. 

Poharak, étterem kiegészítők. 
Vásárlási 
helyszín: 

szupermarket 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie Erősíteni kell. Pull értékesítés 
ösztönzés. Akciók. 

Tematikus kihelyezés.  Kóstoltatás.  
POS: bizonyos értékhatár feletti extra 

ajándék a vásárlónak. 
Az ár fontossága Az árérzékeny 

átlagfogyasztó 
Igyekvő 

felzárkózó 
Csökkenteni a vevői 

árérzékenységet. 
Értékközvetítés. Egyediséget hangsúlyozó reklámok. 

Exkluzív csomagolás. 
A baráti ajánlás 

fontossága 
Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie Erősíteni a pozitív 
véleményeket 
szájreklámmal. 

Értékközvetítés. Személyes kóstolók. Frontvonal 
management tökéletesítése. 

Forrás: saját szerkesztés (2011)  
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A heurisztikus megközelítés során alul- vagy felülpozícionálás is megállapítható (32. – 33. 

táblázat). 

 

32. táblázat: A felülpozícionálás területei és az ide vonatkozó célok, módszerek, eszközök 
A GAP 
területe 

Elsődleges 
célcsoport 

Másodlagos 
célcsoport 

Cél Módszer Eszköz 

Fogyasztás: 
ünnepekkor 

Igyekvő 
felzárkózó 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Jelentős, de erősíteni 
kell az ünnepekkori 

fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: pohár, dugóhúzó, drop-stop, 
egyéb ajándék összecsomagolása a 

borral. Díszcsomagolás. 

Fogyasztás: 
étterem, kávézó 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie 
Szinte nincs éttermi 
fogyasztás, meg kell 

teremteni a kultúráját. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés. Első 

kóstolás ösztönzése. 

Eladóhelyi kóstoltatás.  Bor-étel 
párosítások. Asztali ajánló, itallap. 

Poharak, étterem kiegészítők. 

Fogyasztás: 
bortúrán. 

(alacsony, de 
nagy a potenciál) 

A magyar yuppie 
Igyekvő 

felzárkózó 

Alacsony a 
fogyasztás, erősíteni 

kell. 

A szolgáltatás 3P  
elemeinek erősítése. 

Borutak létrehozása és működtetése. 
Frontvonal management tökéletesítése. 
Gördülékeny kóstolók szervezése. A 
kóstolóhelység fizikai feltételeinek 

tökéletesítése. Családi 
programlehetőségek biztosítása. 

Fogyasztás: 
borkóstolón. 
(alacsony, de 

nagy a potenciál) 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie 
Alacsony a 

fogyasztás, erősíteni 
kell. 

A szolgáltatás 3P  
elemeinek erősítése. 

Gördülékeny kóstolók szervezése. A 
bizalmi tényezők erősítése. Bor - étel 

kombinációk bemutatása. 

Fogyasztás: 
termelőnél. 

(alacsony, de 
nagy a potenciál) 

A magyar yuppie 
Igyekvő 

felzárkózó 

Alacsony a 
fogyasztás, erősíteni 

kell. 

A szolgáltatás 3P  
elemeinek erősítése. 

A kóstolóhelység fizikai feltételeinek 
tökéletesítése. Szálláslehetőség, 
gyermekprogramok létrehozása. 

Frontvonal management tökéletesítése. 
Gördülékeny kóstolók szervezése. 

Vásárlási cél: 
külföldre 
ajándékba 

A magyar yuppie 
Kifinomult 
életélvező 

Sok lehetőség van 
benne, erősíteni kell. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés. Részben 
közösségi marketing 

feladat. 

POS: pohár, dugóhúzó, drop-stop, 
egyéb ajándék összecsomagolása a 
borral. Díszcsomagolás.           TV 

reklám. A bor  tradícionális voltának 
tudatosítása. Információs anyagok. 

Vásárlási cél: 
gyűjteménybe 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie 
Sok lehetőség van 

benne, erősíteni kell. 

Részben közösségi 
marketing feladat a 
tokaji presztízsének 

növelésével. 

Díszcsomagolás. TV reklám. A bor 
tradícionális voltának tudatosítása. 

Információs anyagok. Hirdetés 
szaklapban. Exkluzív borárverések. 

Vásárlási 
helyszín: 

hipermarket 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

Erősíteni kell. 
Akciók. Pull 

értékesítés ösztönzés. 

Tematikus kihelyezés.  Kóstoltatás.  
POS: bizonyos értékhatár feletti extra 

ajándék a vásárlónak. 

Vásárlási 
helyszín: 
diszkont 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Igyekvő 
felzárkózó 

Erősíteni kell. 
Akciók. Pull 

értékesítés ösztönzés. 

Árakciók, újságos megjelenések. 
Kóstoltatás.  Gyűjtőcsomagolással 3+1-

es akció. 

A termelő 
fontossága 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

Fogyasztók 
meggyőzése, hogy a 
termelő személye  a 
minőségi garancia. 

Személyes 
kommunikáció, 

promóció. 

Személyes kóstolók. Frontvonal 
management tökéletesítése. 

A  termék dizájn 
fontossága 

A magyar yuppie 
Igyekvő 

felzárkózó 

A túlértékelés 
ellenére nem cél a 
dizájn szépségének 

csökkentése. 

A vizuális kultúra 
eszközeinek 
fejlesztése. 

Folyamatos termékdizájn fejlesztés, 
címketervezés, arculat fejlesztés. 

A borverseny 
eredmény 
fontossága 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

A  költségek 
koncentrálása. 

A szakfolyóirat hirdetések és bortesztek közötti racionális 
választás. 

A borverseny 
eredmény 
fontossága 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

A költségek 
koncentrálása. 

A borversenyek közti racionális választás. Közösségi marketing 
feladat a borversenyek hierarchiájának, szerkezetének 

kidolgozása. 

Az akció 
fontossága 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Igyekvő 
felzárkózó 

Belső cél. Az ide 
szánt költségek 
csökkentése. 

Tudatosabb akciók 
szervezése, megfelelő 

csatornákban. 

A piac és a konkurencia vizsgálata 
alapján tudatos árakciók szervezése. 

Forrás: saját szerkesztés (2011)  
 

 

 

 



 133

33. táblázat: Az alulpozícionálás területei és az ide vonatkozó célok, módszerek, eszközök 

A GAP 
területe 

Elsődleges 
célcsoport 

Másodlagos 
célcsoport 

Cél Módszer Eszköz 

Legutóbbi tokaji 
bor fogyasztási 

alkalom 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Sűrűbbé tenni a tokaji 

borfogyasztási 
alkalmakat. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

Árakciók.                                                                    
POS: korlátozott beváltási idejű kupon. 

Fogyasztás: 
otthoni étkezés 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

Tovább ösztönözni az 
étkezéshez történő 

fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

TV reklám. Eladóhelyi kóstoltatás. 
Étel-bor párosításról szórólapos 

információk, receptkönyvek. 

Fogyasztás: 
otthon 

kedvtelésből 
A magyar yuppie 

Igyekvő 
felzárkózó 

Tovább ösztönözni az 
otthoni fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés. Reklám. 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. TV 
reklám.  Gyűjtőcsomagolással 3+1-es 

akció. Kupongyűjtés extra palackokért. 

Fogyasztás: 
vendégségben 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Ösztönözni, hogy 

divatos legyen tokajit 
kínálni a vendégnek. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

TV reklám. Eladóhelyi kóstoltatás. 
Étel-bor párosításról szórólapos 

információk, receptkönyvek. 

Vásárlási cél: 
saját fogyasztás 

Igyekvő 
felzárkózó 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Sok lehetőség van 
benne, erősíteni kell. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. Árakciók.. 
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Vásárlási cél: 
más családtagnak 

Igyekvő 
felzárkózó 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Sok lehetőség van 
benne, erősíteni kell. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. Árakciók.. 
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Vásárlási 
helyszín: napi 
bevásárláskor 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

A magyar yuppie 
Több figyelmet kell 

szánni erre a 
csatornára. 

Akciók. Pull 
értékesítés ösztönzés. 

Árakciók, újságos megjelenések.  
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Az évjárat 
fontossága 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie 
Kiemelni a kiváló és 

jó évjáratokat 
Kommunikáció 

Merchandising. Nyomtatott 
információs anyagok. 

A címke 
infotartalmának 

fontossága 

Igyekvő 
felzárkózó 

Kifinomult 
életélvező 

Belső cél. Feltüntetni  
a megfelelő 

információkat. 

Információ gyűjtés és 
grafikai változtatások 

Folyamatos termékdizájn fejlesztés, 
címketervezés, arculat fejlesztés. 

Forrás: saját szerkesztés (2011)  
 
 
 
A GAP meghatározás matematikai igazolása 

 

A 31. – 33. számú táblázatokban az összehasonlítás heurisztikusan történt. A termelők és a 

fogyasztók közti véleménykülönbséget, a kialakult gapeket, matematikai-statisztikai módszerekkel 

is igazolom.  

Az M5 mellékletben bemutatom a varianciaanalízis eredménytábláját. Látható, hogy a 

„baráti ajánlás” és a „borverseny eredmény” változókat kivéve mindenütt szignifikáns a különbség. 

A termelők és a fogyasztók közti véleménykülönbség felismerése a gyakorlat számára is fontos. A 

termelők ezek alapján készíthetik el marketing tervüket és céljaikat a benne szereplő módszerekkel, 

eszközökkel. 

A 34. táblázatban azon véleményeltéréseknél értékelem az operatív feladatokat, amelyeket 

statisztikailag is igazoltam. 

Az abszolút GAP értéke és a minőségi távolság közti különbség határozta meg a javítás mértékét. A 

javítás időbeni ütemezését és az erőforrás szükségletet a személyes piaci tapasztalataim alapján 

súlyoztam. 
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34. táblázat: A matematikai módszerekkel meghatározott GAP-ek 
 

Forrás: saját szerkesztés (2011)  
 
 
Javításnak nevezem a termelők feladatait a jobb piaci pozíció elérése érdekében. Ezt három féle 

szempontból értékelem. 

 

Javítás mértéke: +, ha a különbség 1-22 közt van. 

     ++, ha a különbség 23-44 közt van. 

     +++, ha a különbség 45-66 közt van. 

 

Javítás időszükséglete: +, ha 1 éven belül, vagyis sürgős. 

            ++, ha 1-3 év között, tehát gyorsan megoldandó. 

            +++, ha 3-5 év között, vagyis későbbi ütemezés szerint. 

 

Erőforrás szükséglet:  +, ha 0-1 millió Ft között van. 

   ++, ha 1-3 millió Ft között van. 

   +++, ha 3-7 millió Ft között van. 

 

 A pincészeteknek meg kell határozniuk, hogy az adott negatív gap terület csökkentését, 

javítását milyen időintervallumban tudják megvalósítani. Ehhez természetesen szervesen 

kapcsolódik a rendelkezésre álló erőforrás igény, ami szemben áll rendelkezésre álló erőforrás 

mennyisége. 

 

 

 

 

 

A negatív GAP területe 
abszolút gap 

értéke 
minőségi 
távolság 

különbség 
Javítás 
mértéke 

Javítás 
időtartama 

erőforrás 
szükséglet 

A termelő fontossága 23 23 0 + ++ + 
Az évjárat jelentősége. 42 42 0 + ++ + 

Az ár fontossága 46 29 17 + +++ ++ 
A termék dizájn fontossága 41 17 14 + + ++ 
A szakfolyóirat ajánlásának 

fontossága 
69 66 3 + + + 

A címke információtartalma. 51 7 44 ++ + + 
Az akció fontossága 41 41 0 + + + 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 Dolgozatomat az általam elérhető hazai és nemzetközi szakirodalom elemzésére és 

értékelésére építettem fel. Jelen értekezés ezen felül két, általam és közreműködésemmel készített 

primer kutatást és annak eredményeit tartalmazza. A primer felmérések eredményeképpen a 

következő új, vagy újszerű tudományos eredményeket mutatom be: 

 

 

T1: Fogyasztói klasztereket határoztam meg a tokaji borpiacra vonatkozóan. 

A fogyasztói kérdőív adataiból, két lépcsős klaszterelemzéssel határoztam meg a tokaji 

borfogyasztói klasztereket. A program 2 klaszterre tett javaslatot, de a korábbi kutatások alapján ezt 

elvetettem, nem tartottam szakmailag megfelelőnek. Két klaszter nem elég szofisztikáltan határozza 

meg a piacot. A klaszterek, a felmérés magatartási és szoció-demográfiai tényezői alapján 

képződtek. A klasszikus fogyasztói magatartási csoportok megjelenését fedezhetjük fel benne.  

Az általános élelmiszerfogyasztói modellhez hasonlóan a 4 klasszikus fogyasztói magatartás típust 

határoztam meg a tokaji borfogyasztók piacán. A „magyar yuppie”, a kifinomult életélvező, az 

igyekvő felzárkózó és az árérzékeny átlagfogyasztó. 

A kutatás eredményéből arra következtettem, hogy az általános élelmiszerfogyasztói magatartás és 

általában a borfogyasztói magatartás szegmenseinek jellemzői megfelelnek a tokaji borfogyasztók 

általam megnevezett típusainak. Ebből következik, hogy az általános élelmiszerfogyasztói 

magatartás alaptípusainak jellemzői következetesen megjelennek a szűkebb szinteken is. Ami 

egyben megerősíti a kutatásom módszertanának a helyességét és az eredményeimet igazolhatja. 

 

 

T2: Módszertani alapot nyújtok a gap-ek számszerűsített minősítéséhez. 

A kutatás során feltárt gap-ek és tipizált klaszterek kapcsolatát egy stratégiai 

kommunikációs eszközrendszer modelljében egyesítettem. Ennek célja az volt, hogy az általános 

fogyasztói magatartást befolyásoló eszközhasználat módszereit adaptálom a tokaji borok 

marketingjére. 

A táblázatban megjelenő ismérvek, módszerek és azokat kiszolgáló eszközök egyfajta 

mintarendszert alkotnak, amit elméleti benchmarkként alkalmazhatnak a gyakorlatban a tokaji 

bortermelők. Az egyes termelők a saját helyzetüket viszonyíthatják a kutatás eredményeihez.   

Az eszközöket különböző súlyokkal kell használni, a pincészetek helyzete szerint egyedileg 

differenciáltan. Ez valójában a marketing eszközök differenciálása a vevőszegmentálás során 
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kialakult célcsoportok szerint a gap kialakulási pontjának figyelembe vételével. Ezek nem statikus 

gapek. Pillanatfelvétel jellegűen feltártam őket, de minden évben újabb és újabb ellenőrzést igényel, 

hiszen tágulhat és szűkülhet.  

 

 

T3: A bormarketingben alkalmazható marketing eszközök súlyozott felhasználási lehetőségeit 

feltártam. A marketing eszközök differenciálása a vevőszegmentálásból kialakult célcsoportok 

szerint a gap képződési pontjának figyelembe vételével történt. A termelői és vásárlói oldal 

véleményeit összevetve a következő lehetőségeket tapasztaltam: egyes területeken 

véleményegyezés jelentkezik, míg másutt a termelő szemszögéből alul-, vagy felülpozícionálás 

lehetséges. Felülpozícionálás esetén a termelő túlteljesítette az adott kérdéskört, amely lehet fontos 

vagy kevésbé fontos a vásárlók számára.   

A legfontosabb területeknek az alulpozícionáltakat tekintem, amik a 35. táblázatban láthatóak. Itt a 

fogyasztók fontosabbnak és hiányosabbnak tekintik az adott területet, mint azt a termelők 

gondolnák, vagy teljesítették volna. A legsürgősebben megoldandó feladatok ezeken a területeken 

mutatkoznak a termelők számára.   

 

35. táblázat: Az alulpozícionálás területei és az ide vonatkozó célok, módszerek, eszközök 
A GAP 
területe 

Elsődleges 
célcsoport 

Másodlagos 
célcsoport 

Cél Módszer Eszköz 

Legutóbbi tokaji 
bor fogyasztási 

alkalom 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Sűrűbbé tenni a tokaji 

borfogyasztási 
alkalmakat. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

Árakciók.                                            
POS: korlátozott beváltási idejű kupon. 

Fogyasztás: 
otthoni étkezés 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

Tovább ösztönözni az 
étkezéshez történő 

fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

TV reklám. Eladóhelyi kóstoltatás. 
Étel-bor párosításról szórólapos 

információk, receptkönyvek. 

Fogyasztás: 
otthon 

kedvtelésből 
A magyar yuppie 

Igyekvő 
felzárkózó 

Tovább ösztönözni az 
otthoni fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés. Reklám. 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. TV 
reklám.  Gyűjtőcsomagolással 3+1-es 

akció. Kupongyűjtés extra palackokért. 

Fogyasztás: 
vendégségben 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Ösztönözni, hogy 

divatos legyen tokajit 
kínálni a vendégnek. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

TV reklám. Eladóhelyi kóstoltatás. 
Étel-bor párosításról szórólapos 

információk, receptkönyvek. 

Vásárlási cél: 
saját fogyasztás 

Igyekvő 
felzárkózó 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Sok lehetőség van 
benne, erősíteni kell. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. Árakciók.. 
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Vásárlási cél: 
más családtagnak 

Igyekvő 
felzárkózó 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Sok lehetőség van 
benne, erősíteni kell. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. Árakciók.. 
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Vásárlási 
helyszín: napi 
bevásárláskor 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

A magyar yuppie 
Több figyelmet kell 

szánni erre a 
csatornára. 

Akciók. Pull 
értékesítés ösztönzés. 

Árakciók, újságos megjelenések.  
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Az évjárat 
fontossága 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie 
Kiemelni a kiváló és 

jó évjáratokat 
Kommunikáció 

Merchandising. Nyomtatott 
információs anyagok. 

A címke 
infotartalmának 

fontossága 

Igyekvő 
felzárkózó 

Kifinomult 
életélvező 

Belső cél. Feltüntetni  
a megfelelő 

információkat. 

Információ gyűjtés és 
grafikai változtatások 

Folyamatos termékdizájn fejlesztés, 
címketervezés, arculat fejlesztés. 

Forrás: saját szerkesztés (2011) 
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 A tokaji borfogyasztási alkalom tekintetében kedvezőbb a valós helyzet, mint amelyik 

fogyasztási rendszerességet a termelők érzékelnek. Ugyanakkor ez még mindig nem elégséges, 

hiszen vannak eladatlan készletek a tokaji pincékben, tehát marketing eszközökre van szükség a 

vásárlásösztönzésre. Árakciókkal és POS eszközökkel ösztönözhetőek az igyekvő felzárkózók és a 

yuppiek. Az utóbbiak megengedhetik maguknak a tokaji vásárlást, de a bor nem fontos része az 

életüknek. Az igyekvő felzárkózókat pedig magasabb tokaji fogyasztási szintre lehet mozdítani. 

Szintén az igyekvő felzárkózók, valamint a kifinomult életélvezők lehetnek a célcsoportjai olyan 

TV reklámoknak, eladóhelyi kóstoltatásnak valamint bor-étel párosításról szóló anyagoknak, amik 

ösztönöznék az otthoni étkezéshez történő fogyasztást és a vendégségben történő fogyasztást.  

A yuppiek és a felzárkózók otthoni, pusztán kedvtelésből történő tokaji fogyasztását POS 

eszközökkel lehetne ösztönözni, pl. kupongyűjtés.  

Az eladóhelyi kóstoltatás, árakciók, gyűjtőcsomagolású akciók segíthetik a az előző két szegmenst, 

hogy a saját célra, vagy más családtagnak vásároljanak tokaji bort. 

Elsősorban az árérzékeny átlagfogyasztók és a yuppiek elérése érdekében fontos erősíteni a hiper-, 

és szupermarketekkel szemben a napi bevásárlás helyszínén történő tokaji borvásárlást. Ennek 

eszközei az árakciók, újságos megjelenések és gyűjtőcsomagolású akciók lehetnek.   

A termelők elhanyagolják az évjárat fontosságát, pedig bizonyos réteget, elsősorban a kifinomult 

életélvezőket és a yuppiekat érdemes tájékoztatni a kiemelt évjáratok fontosságáról merchandising 

és nyomtatott információs anyagokkal. 

A címke információtartalmát a termelők elhanyagolják, a fogyasztói igényekhez képest. Folyamatos 

termékdizájn és arculatfejlesztéssel, címketervezéssel megcélozhatjuk az igyekvő felzárkózókat és a 

kifinomult életélvezőket. 

 

 

T4: Feltártam a gap-ek szerepét az erőforrás allokációban. A korlátozottan felhasználható 

erőforrásokat a negatív gap-ek megszüntetésére kell elsősorban fordítani. Az előző összehasonlítás 

heurisztikusan történt. A termelők és a fogyasztók közti véleménykülönbséget, a kialakult gapeket, 

matematikai-statisztikai módszerekkel is igazolom. Látható, hogy a „baráti ajánlás” és a 

„borverseny eredmény” változókat kivéve mindenütt szignifikáns a különbség. A termelők és a 

fogyasztók közti véleménykülönbség felismerése a gyakorlat számára is fontos. A 36. táblázatban 

azon véleményeltéréseknél értékelem az operatív feladatokat, amelyeket statisztikailag is igazoltam. 

Az abszolút GAP értéke és a minőségi távolság közti különbség határozta meg a javítás mértékét. A 

javítás időbeni ütemezését és az erőforrás szükségletet a személyes piaci tapasztalataim alapján 

súlyoztam. 
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36. táblázat: A matematikai módszerekkel meghatározott GAP-ek 
 

Forrás: saját szerkesztés (2011)  
 
Javításnak nevezem a termelők feladatait a jobb piaci pozíció elérése érdekében. Ezt három féle 
szempontból értékelem. 
 
Javítás mértéke: +, ha a különbség 1-22 közt van. 
     ++, ha a különbség 23-44 közt van. 
     +++, ha a különbség 45-66 közt van. 
 
Javítás időszükséglete: +, ha 1 éven belül, vagyis sürgős. 
            ++, ha 1-3 év között, tehát gyorsan megoldandó. 
            +++, ha 3-5 év között, vagyis későbbi ütemezés szerint. 
 
Erőforrás szükséglet:  +, ha 0-1 millió Ft között van. 
   ++, ha 1-3 millió Ft között van. 
   +++, ha 3-7 millió Ft között van. 
 

A pincészeteknek meg kell határozniuk, hogy az adott negatív gap terület csökkentését, 

javítását milyen időintervallumban tudják megvalósítani. Ehhez természetesen szervesen 

kapcsolódik a rendelkezésre álló erőforrás igény, ami szemben áll rendelkezésre álló erőforrás 

mennyisége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A negatív GAP területe 
abszolút gap 

értéke 
minőségi 
távolság 

különbség 
javítás 

mértéke 
javítás 

időtartama 
erőforrás 
szükséglet 

A termelő fontossága 23 23 0 + ++ + 
Az évjárat jelentősége. 42 42 0 + ++ + 

Az ár fontossága 46 29 17 + +++ ++ 
A  termék dizájn fontossága 41 17 14 + + ++ 
A szakfolyóirat ajánlásának 

fontossága 
69 66 3 + + + 

A címke információtartalma. 51 7 44 ++ + + 
Az akció fontossága 41 41 0 + + + 
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8. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK  

 

37. táblázat: A kutatási hipotéziseim  

H1 
Az eddigi borpiaci kutatások fő célja kizárólag a szegmentálás volt, nem 
adtak iránymutatást, vagy eszközrendszert a marketing eszközök 
használata területén, amire a piaci szereplők várnak. 

Elfogadva. 

H2 
A termelők többsége csak a termék alapú piacszegmentálást használja, a 
fogyasztói magatartás alapján végzett szegmentálást nem tudatosan és 
következetesen alkalmazzák. 

Elfogadva. 

H3 
Jelentős a rés a termelőknek és a fogyasztóknak a tokaji piacról alkotott 
elképzelései között. (pl. a tokaji borok fogyasztásának gyakorisága,  
árszintek, stb.) 

Elfogadva. 

H4 
A feltárt rések és a borpiaci klaszterek mellé lehet rendelni olyan 
marketing módszereket és eszközöket, amelyeket integráltan használva a 
rés csökkenthető. 

Elfogadva. 

H5 
Valójában a Tokaj / tokaji név mögöttes tartalmának nincsenek stabil, 
mindenki által pontosan azonosítható elemei a fogyasztók számára. Elfogadva. 

H6 
A tokaji borok esetében a szájreklám a legnagyobb, hiszen a 
kommunikációs csatornákban a tokaji termelők alig „láthatóak”.  Elfogadva. 

Forrás: saját szerkesztés (2011) 

 

 

H1: a hipotézist elfogadom. A Magyarországon elvégzett és elérhető borpiaci kutatások 

szinte minden esetben kimerültek abban, hogy elvégezzék a szegmentálást a saját kutatási 

módszereik segítségével. Nem volt olyan kutatás, ahol azt tapasztaltam, hogy a korábbi eredmények 

kiindulási alapot jelentenének egy következő kutatás számára. A felmérést végzők minden esetben 

szinte tiszta lappal kezdik a kutatásukat, amelyek ad hoc jellegűek. A különböző szakmai műhelyek 

önállóan kutatnak, szinte alig veszik figyelembe a korábbi eredményeket. Ennek eredményeként a 

borpiaci kutatások szabadon elmennek egymás mellett. Így nem alakulhat ki folytonosság és nem 

tudnak az eredmények kumulálódni, a szakmai fejlődés lassú és nem innovatív.   

Mindegyik elemzésben megtalálható a klasszikus alsó – közép – felső tagozódás, a 

lemaradók, az átlagfogyasztók, a bor iránt érdeklődők, a gourmet fogyasztók. 

A szegmentáláson túl egyetlen magyar kutatás sem adott iránymutatást, vagy 

eszközrendszert a marketing eszközök használata területén annak ellenére, hogy a piaci szereplők 

ezt várják. 

 

 

H2: a hipotézist elfogadom. Gyakorlati tapasztalataim során arra a következetésre jutottam, hogy a 

termelők a számukra legkönnyebben elérhető információkra építik a szegmentálást, vagyis a 

termékalapú szegmentálást használják. A termelési oldal nehézségei ellenére alig-alig tapasztalható, 
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hogy a termelők tudatosan használnák a teljes marketing eszköztárat. A termelői megkérdezés arra 

mutatott rá, hogy a tokaji termelők zöme mintha a saját „elefántcsonttornyukban” üldögélve, csak a 

saját adottságaikat szem előtt tartva és azokra építve készítené a borait. Nem, vagy alig veszik 

figyelembe a piaci igényeket, illetve a fogyasztói magatartás alapján végzett szegmentálást. 

 

A fenti probléma okai a szükséges ismeretek, gyakorlati tapasztalatok hiányára vezethetők 

vissza. Nehezíti a hiányosságok felismerését a borászok innovatív szemléletének hiánya ezen a 

területen és a szakmai környezet sem tud megfelelő segítséget adni. A marketing eszközök integrált 

használatát sok esetben az anyagiak hiánya is okozza. A fogyasztói magatartás alapján nem 

végeznek piaci szegmentálást a termelők. Gyakorlatilag azt termelnek, amit ők megfelelőnek 

gondolnak, vagy amit a erőforrásaik lehetővé tesznek (ültetvényszerkezet). 

 

 

H3: a hipotézist elfogadom. A termelői és fogyasztói saját kutatásomból megállapítható, hogy 

Jelentős a rés a termelőknek és a fogyasztóknak a tokaji piacról alkotott elképzelései között. Ugyan 

találtam olyan területet, ahol véleményegyezés volt, de jelentősebb volt a felül vagy alul 

pozícionálás. A tokaji termelők szempontjából a következő alulpozícionált területeken a 

legnagyobb a rés: 

• Legutóbbi tokaji bor fogyasztási alkalom időpontja. 

• Fogyasztási gyakoriság, otthoni étkezéshez. 

• Fogyasztási gyakoriság, otthon kedvtelésből. 

• Fogyasztási gyakoriság, vendégségben. 

• Vásárlási cél, saját fogyasztásra. 

• Vásárlási cél, más családtag részére. 

• Vásárlási helyszín mint a napi bevásárláskor helyszíne fontossága. 

• A tokaji bor választásakor az évjárat fontossága. 

• A tokaji bor választásakor a címke információtartalmának fontossága 

 

 

H4: a hipotézist elfogadom. A kutatás során feltárt GAP-ek és tipizált klaszterek kapcsolatát egy 

stratégiai kommunikációs eszközrendszer modelljében egyesítettem. Ennek célja az volt, hogy az 

általános fogyasztói magatartást befolyásoló eszközhasználat módszereit adaptálom a tokaji borok 

marketingjére. A táblázatban megjelenő ismérvek, módszerek és azokat kiszolgáló eszközök 
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egyfajta mintarendszert alkotnak, amit elméleti benchmarkként alkalmazhatnak a gyakorlatban a 

tokaji bortermelők. 

A fogyasztók és a termelők közti, a tokaji bor piacára vonatkozó véleményeltérés, gap, 

irányát meghatároztam, majd a négy klaszter közül meghatároztam, hogy ki lehet a célcsoportja egy 

marketing tevékenységnek. Ehhez módszert és eszközt rendeltem. 

Következő lépésként feltártam a gap-ek szerepét az erőforrás allokációban. A korlátozottan 

felhasználható erőforrásokat a negatív gap-ek megszüntetésére kell elsősorban fordítani. A termelők 

és a fogyasztók közti véleménykülönbséget, a kialakult gapeket, matematikai-statisztikai 

módszerekkel is igazolom.  

 

 

H5: a hipotézist elfogadom. A tokaji név nagyon ismert eredetjelző, márka 

Magyarországon. Ugyanakkor a fogyasztók ismerete Tokajról és a tokaji borról hiányos és nem 

alapos. Ezt a fogyasztói kérdőív támasztja alá. A Tokaj szóról rendkívül sokféle dologra 

asszociálnak a fogyasztók, nincs egységes, letisztult kép a fogyasztók fejében. 

A válaszadók döntő többsége meg tudott nevezni valós tokaji szőlőfajtákat, ugyanakkor 

gyakran volt a válasz „nem tudom”. Sok hibás választ is kaptam, hiszen az aszút és a szamorodnit is 

gyakran sorolták a tokaji szőlőfajták közé hibásan, hiszen ezek borkategóriák. A fogyasztók 

ismerete eléggé hiányos a tokaji szőlőfajták és a borkategóriák tekintetében. Kutatásaim alapján 

megállapítható, hogy ez egyrészt a fogyasztók érdektelenségéből, információhiányából adódik, de 

felmerül a termelők, kereskedők, marketinggel foglalkozók felelőssége is, akiknek a borfogyasztási 

tanácsokat kellene biztosítani a fogyasztók felé.  

Ebből következik az elvárt termék problémája. Ha az elvárt termék képe zavaros, akkor 

nehéz az igények pontosítása és a gap-ek szűkítése a termelők által.  

 

 

H6: a hipotézist elfogadom. A válaszadó fogyasztók jelentős hányada nem látott tokaji bor 

reklámot. A pozitív válaszok összesen alig érik el a 20%-ot. Ha konkrét termelő került szóba, akkor 

a Tokaj Kereskedőház Zrt. reklámjait említették. A megkérdezettek egyike sem említette a 

kiállításokon, fesztiválokon látott tokaji reklámokat.  

Ebből leszűrhető, hogy a tokaji (és általában a bor-) termelők szinte alig észrevehetők a hatalmas 

kommunikációs zajban.  
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A megkérdezett tokaji pincészetek az általuk használt reklámeszközöket jellemzően csak évente 

néhány alkalommal, vagy esetleg 2-3 havonta használják. Néhányuk csak egyedi esetekben 

reklámoznak, ami nem utal tudatosan épített marketing aktivitásra. 

A megkérdezett tokaji pincészetek legfontosabb marketingeszközei a borversenyeken való 

részvétel és az ott elért eredmény kommunikálása, a szaklapokban történő hirdetés, a kiállításokon 

való részvétel és a szórólapok. Az internetben rejlő lehetőségek kihasználtsága még alacsony.  

  Borkóstolókat a megkérdezett termelők igen aktívan tartanak, általában havonta többször is 

kóstoltatják a boraikat. Ellenpont, hogy a megkérdezett termelők között olyan pincészet is van, aki 

nem tart kóstolókat, és nem vesz részt a borutak tevékenységében. 

Sok esetben az anyagiak hiánya gátolja meg a termelőket, hogy a hagyományos kommunikációs 

csatornákban megjelenjenek.  
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9. ÖSSZEFOGLALÁS  

 

 Dolgozatomban röviden bemutattam a világ és hazánk borpiacát illetve a világ édes borait. 

Ismertettem a tokaji borpiac helyzetét, a makro- és mikrokörnyezetet.  

A marketing mix 7P-je szerint elemeztem a tokaji borok piacát, elsősorban a hazai piacot alapul 

véve.  

A hazai és nemzetközi bormarketing kutatások áttekintése után a borpiaci fogyasztói magatartásra 

irányuló elemzéseket dolgoztam fel, értékeltem. A korábbi magyar borpiaci és tokaji fogyasztói 

klaszterek tanulmányozása nagyon fontos része volt a munkámnak. 

Megállapítottam, hogy mindegyik elemzésben megtalálható a klasszikus alsó – közép – felső 

tagozódás, a lemaradók, az átlagfogyasztók, a bor iránt érdeklődők, a gourmet fogyasztók. 

- Az alsó kategória, akik sok alkoholt isznak, nem fontos a borismeret, fásult, lemaradó réteg.  

- A középső kategória, ahol érdemes a marketingeszközöket használni. Megjelenik az 

affinitás a borok iránt. Érdekli, esetleg ismeri is a borokat, de nagyon ár érzékeny szegmens.  

- A felső kategória, akinek fontos a bor, tud és hajlandó is költeni rá, érdekli a borkészítés 

háttere, a bort az étkezési kultúra részének tartja. 

 

Ezt követően az általam végzet fogyasztói és termelői primer kutatás eredményeit ismertettem a 

következő részterületek szerint: pozícionálás, verseny, promóció, ár, fogyasztói magatartás, GAP 

elemzés. 

 

Fogyasztói primer kutatásom eredményeként az általános élelmiszerfogyasztói modellhez 

hasonlóan a 4 klasszikus fogyasztói magatartás típust határoztam meg a tokaji borfogyasztók 

piacán: a „magyar yuppie”, a kifinomult életélvező, az igyekvő felzárkózó és az árérzékeny 

átlagfogyasztó. 

Az előzetes kutatások feldolgozása és a saját felmérésem eredményéből arra következtettem, hogy 

az általános élelmiszerfogyasztói magatartás és általában a borfogyasztói magatartás szegmenseinek 

jellemzői megfelelnek a tokaji borfogyasztók általam megnevezett típusainak. Ebből következik, 

hogy az általános élelmiszerfogyasztói magatartás alaptípusainak jellemzői következetesen 

megjelennek a szűkebb szinteken is. Ami egyben megerősíti a kutatásom módszertanának a 

helyességét és az eredményeimet igazolhatja. 

 

A kutatás során feltárt gap-ek és tipizált klaszterek kapcsolatát egy stratégiai 

kommunikációs eszközrendszer modelljében egyesítettem. Ennek célja az volt, hogy az általános 
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fogyasztói magatartást befolyásoló eszközhasználat módszereit adaptálom a tokaji borok 

marketingjére. 

A táblázatban megjelenő ismérvek, módszerek és azokat kiszolgáló eszközök egyfajta 

mintarendszert alkotnak, amit elméleti benchmarkként alkalmazhatnak a gyakorlatban a tokaji 

bortermelők. Az egyes termelők a saját helyzetüket viszonyíthatják a kutatás eredményeihez. 

 

A bormarketingben alkalmazható marketing eszközök súlyozott felhasználási lehetőségeit 

feltártam. A marketing eszközök differenciálása a vevőszegmentálásból kialakult célcsoportok 

szerint a gap képződési pontjának figyelembe vételével történt. A termelői és vásárlói oldal 

véleményeit összevetve a következő lehetőségeket tapasztaltam: egyes területeken 

véleményegyezés jelentkezik, míg másutt a termelő szemszögéből alul-, vagy felülpozícionálás 

lehetséges. Felülpozícionálás esetén a termelő túlteljesítette az adott kérdéskört, amely lehet fontos 

vagy kevésbé fontos a vásárlók számára.   

A legfontosabb területeknek az alulpozícionáltakat tekintem, amik a 38. táblázatban láthatóak. Itt a 

fogyasztók fontosabbnak és hiányosabbnak tekintik az adott területet, mint azt a termelők 

gondolnák, vagy teljesítették volna. A legsürgősebben megoldandó feladatok ezeken a területeken 

mutatkoznak a termelők számára.   

 

38. táblázat: Az alulpozícionálás területei és az ide vonatkozó célok, módszerek, eszközök 
A GAP 
területe 

Elsődleges 
célcsoport 

Másodlagos 
célcsoport 

Cél Módszer Eszköz 

Legutóbbi tokaji 
bor fogyasztási 

alkalom 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Sűrűbbé tenni a tokaji 

borfogyasztási 
alkalmakat. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

Árakciók.                                                                    
POS: korlátozott beváltási idejű kupon. 

Fogyasztás: 
otthoni étkezés 

Kifinomult 
életélvező 

Igyekvő 
felzárkózó 

Tovább ösztönözni az 
étkezéshez történő 

fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

TV reklám. Eladóhelyi kóstoltatás. 
Étel-bor párosításról szórólapos 

információk, receptkönyvek. 

Fogyasztás: 
otthon 

kedvtelésből 
A magyar yuppie 

Igyekvő 
felzárkózó 

Tovább ösztönözni az 
otthoni fogyasztást. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés. Reklám. 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. TV 
reklám.  Gyűjtőcsomagolással 3+1-es 

akció. Kupongyűjtés extra palackokért. 

Fogyasztás: 
vendégségben 

Igyekvő 
felzárkózó 

A magyar yuppie 
Ösztönözni, hogy 

divatos legyen tokajit 
kínálni a vendégnek. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

TV reklám. Eladóhelyi kóstoltatás. 
Étel-bor párosításról szórólapos 

információk, receptkönyvek. 

Vásárlási cél: 
saját fogyasztás 

Igyekvő 
felzárkózó 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Sok lehetőség van 
benne, erősíteni kell. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. Árakciók.. 
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Vásárlási cél: 
más családtagnak 

Igyekvő 
felzárkózó 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

Sok lehetőség van 
benne, erősíteni kell. 

Promóció, értékesítés 
ösztönzés 

POS: Eladóhelyi kóstoltatás. Árakciók.. 
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Vásárlási 
helyszín: napi 
bevásárláskor 

Az árérzékeny 
átlagfogyasztó 

A magyar yuppie 
Több figyelmet kell 

szánni erre a 
csatornára. 

Akciók. Pull 
értékesítés ösztönzés. 

Árakciók, újságos megjelenések.  
Gyűjtőcsomagolással 3+1-es akció. 

Az évjárat 
fontossága 

Kifinomult 
életélvező 

A magyar yuppie 
Kiemelni a kiváló és 

jó évjáratokat 
Kommunikáció 

Merchandising. Nyomtatott 
információs anyagok. 

A címke 
infotartalmának 

fontossága 

Igyekvő 
felzárkózó 

Kifinomult 
életélvező 

Belső cél. Feltüntetni  
a megfelelő 

információkat. 

Információ gyűjtés és 
grafikai változtatások 

Folyamatos termékdizájn fejlesztés, 
címketervezés, arculat fejlesztés. 

Forrás: saját szerkesztés (2011) 
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Feltártam a gap-ek szerepét az erőforrás allokációban. Megállapítható, hogy a korlátozottan 

felhasználható erőforrásokat a negatív gap-ek megszüntetésére kell elsősorban fordítani. A kialakult 

gapeket, matematikai módszerekkel is igazolom, hiszen a gyakorlat számára fontos a valós 

differenciák felismerése, amiket egy új megközelítéssel operatív feladatokká transzformáltam (39. 

táblázat) 

 

39. táblázat: A matematikai módszerekkel meghatározott GAP-ek 
 

Forrás: saját szerkesztés (2011)  
 

 

A megfogalmazott hipotéziseim vizsgálata a következő eredményekkel zárult: 

 

H1: Az eddigi borpiaci kutatások fő célja kizárólag a szegmentálás volt, nem adtak 

iránymutatást, mintarendszert, eszközrendszert a marketing eszközök használata területén 

amire a piaci szereplők várnak. ELFOGADVA  

 

H2. A termelők többsége csak a termék alapú piacszegmentálást használja, a fogyasztói 

magatartás alapján végzett szegmentálást nem tudatosan és következetesen alkalmazzák. 

ELFOGADVA  

 

H3. Jelentős a rés a termelőknek és a fogyasztóknak a tokaji piacról alkotott elképzelései 

között. (pl. a tokaji borok fogyasztásának gyakorisága, árszintek, stb.) ELFOGADVA  

 

H4. A feltárt rések és a borpiaci klaszterek mellé lehet rendelni olyan marketing módszereket 

és eszközöket, amelyeket integráltan használva a rés csökkenthető. ELFOGADVA  

 

H5. Valójában a Tokaj/tokaji név mögöttes tartalmának nincsenek stabil, mindenki által 

pontosan azonosítható elemei a fogyasztók számára. ELFOGADVA  

A negatív GAP területe 
abszolút gap 

értéke 
minőségi 
távolság különbség 

javítás 
mértéke 

javítás 
időtartama 

erőforrás 
szükséglet 

A termelő fontossága 23 23 0 + ++ + 
Az évjárat jelentősége. 42 42 0 + ++ + 

Az ár fontossága 46 29 17 + +++ ++ 
A  termék dizájn fontossága 41 17 14 + + ++ 
A szakfolyóirat ajánlásának 

fontossága 
69 66 3 + + + 

A címke információtartalma. 51 7 44 ++ + + 
Az akció fontossága 41 41 0 + + + 
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H6. A tokaji bor esetében a szájreklám szerepe a legnagyobb, mivel megállapítható, hogy az 

ATL kommunikációs csatornákban a tokaji termelők alig jelennek meg. ELFOGADVA  

 

 

Eredményeimet összefoglalva elmondható, hogy a termelők piaci eredményességét javítaná, 

ha a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben a fogyasztókhoz igazítaná a szemléletét, 

csökkentené az eltérést a vevői elvárások és a termelői elképzelések között.  
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10. SUMMARY 

 

In my thesis I have presented the international as well as the Hungarian wine markets 

together with the world’s sweet wines. The micro and macro environmental factors of the Tokaj 

region were also outlined.   

The market of the Tokaj wines was analyzed according to the 7Ps of marketing, with special 

concentration on the local market. 

After looking through the Hungarian and international wine marketing researches, I have processed 

the data about the consumers of wine. Studying the consumer clusters of previous local and Tokaj 

markets was a very important section of my work.  

The three classical categories – low/medium/top end separation – can clearly be identified in all the 

analytical researches: the ones left behind, the average consumers and those gourmet customers 

who showed serious interest in wine. 

- The low/bottom category consumers who drink a lot, but have no knowledge about wine, 

apathetic and lagging behind 

- The medium category consumers is where using marketing tools becomes useful. The 

affinity towards wine starts to surface. May be interested and know some things about the 

wines, but is very price sensitive 

- The top category consumer values wine and can and is willing to spend on it. Is interested 

about the background of wine making and counts wine as a part of the dining culture. 

 

The next sections outline my primary research with regards to the consumers and the suppliers 

according to the following parameters: positioning, competition, promotion, price, consumer 

behavior and GAP analysis.  

 

Following my primary research in the consumer sector and in line with the general food consumer 

model I have identified 4 classical consumer behaviors within the Tokaj wine market: the 

Hungarian Yuppie, the sophisticated lover of life, the endeavored follower and the price sensitive 

average consumer.  

Having analyzed previous researches and judging from my own collected data I have concluded that 

the general food consumer behavior and that of the general wine consuming segments are very 

similar to those identified by myself for the Tokaj wine consumers. It can therefore be said that the 

characteristics of the basic types of general food consuming behavior are present within a narrower 
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context. This altogether can underline the research methods I have used and can serve proof to my 

results.   

The relationship between the GAPs identified during the research and the typed clusters was 

brought together in a strategic communication tool system model. The reason for this was to adapt 

the influencing methods of the general consuming behavior to that of the Tokaj wine marketing. 

The criteria, methods and the tools serving them in the data tables form a so-called base system that 

can be used in practice by the Tokaj wine makers as a theoretical benchmark. Individual producers 

can compare their own situation to the results of the research. 

I have identified the tools that can be used weighted in wine marketing. The differentiation 

of the marketing tools was done by taking into consideration the consumer segmentation target 

groups according to the formation of GAPs. Comparing the opinions of the producers and 

consumers the following can be said: in some areas we can find opinion similarities, whereas in 

some sectors we can point out below and over positioning from the producers. During over 

positioning the producer has overdone the project in question which can be either important or 

irrelevant for the customer. The most important areas in my opinion are those which are under 

positioned. These can be found in Table 38. Here the buyers view the given area as more important 

and more deficient compared to the views and actions of the producers. These are the areas where 

the immediate actions of the producers are required to solve the problems.  

 

Table 38: The areas of low positioning, the aims, methods and tools 
The space of 

GAP 
Primary 

target market 
Secondary 

target market Aim Method Tool 

Previous time 
when consuming 

Tokaj wine 

endeavored 
follower 

Hungarian 
Yuppie 

Make the consumption 
of Tokaj wines more 

frequent 

Promotion, sales, 
incentives 

Price operations                                                                    
POS: limited time-span coupons 

Consumption: 
home dining 

Sophisticated 
lover of life 

endeavored 
follower 

Encourage wine 
consumption during 

meals 

Promotion, sales, 
incentives 

TV adverts. POS tastings. Leaflets 
demonstrating wine-food relationships, 

recipe books. 

Consumption: 
home passion 

Hungarian  
Yuppie 

endeavored 
follower Encourage home 

consumption 

Promotion, sales, 
incentives 

POS: TV adverts. POS tastings. 
Leaflets. Packaging: 3+1 offers. 

Coupon collection for extra bottles. 

Consumption: as 
a guest 

endeavored 
follower Hungarian 

Yuppie 

Encourage the fact that 
serving Tokaj wine to 

guests is trendy. 

Promotion, sales, 
incentives 

TV adverts. POS tastings. Leaflets 
demonstrating wine-food relationships, 

recipe books. 

Purchase aim: 
self consumption 

endeavored 
follower 

Price sensitive 
average 

consumer 

There is a strong 
potential, must be 

strengthened. 

Promotion, sales, 
incentives POS: POS tastings. Packaging: 3+1 

offers. Price operations 

Purchase aim: to 
family member 

endeavored 
follower 

Price sensitive 
average 

consumer 

There is a strong 
potential, must be 

strengthened. 

Promotion, sales, 
incentives POS: POS tastings. Packaging: 3+1 

offers. Price operations 

Purchase place: 
during regular 

shopping 

Price sensitive 
average 

consumer 

Hungarian 
Yuppie 

Must pay more 
attention to this channel 

Actions:  Pull sales, 
incentives 

Packaging: 3+1 offers. Price 
operations. Printed media articles 

Importance of 
vintage 

Sophisticated 
lover of life 

Hungarian 
Yuppie 

Outline the outstanding 
and excellent vintages 

Communication 
Merchandising. Printed information 

materials 

The information 
base of the label 

endeavored 
follower 

Sophisticated 
lover of life 

Insider goal, highlight 
the important 
information 

Information 
collection and 

graphical changes 

Continuous product design, label 
design, image development. 

Reference: self-structure (2011)  
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I have identified the role of the GAPs in terms of resource allocation. One can clearly see 

that the limited resources should be primarily used to erase negative GAPs. The GAPs outline can 

be underlined with mathematical methods, as it is important to see the true differentials which have 

been transformed by using a new view point into operative problems. (Table 39.) 

 

Table 39.: GAPs identified by mathematical methods 
 

Reference: self-structure (2011)  
 

 

The examination of my hypothesis was concluded with the following results:  

 

H1: The aims of previous wine market researches was only segmentation without providing 

any guidelines, systems, tool kit sin terms of marketing for which the market actors are 

waiting for. ACCEPTED 

 

H2. Most producers are using product based market segmentation, neglecting and 

inappropriately using consumer behavior segmentation. ACCEPTED 

 

H3.  There is a wide gap between the notions of the consumers and that of the producers with 

regards to the Tokaj market. (e.g.: the frequency of consumption of Tokaj wines and the price 

levels, etc) ACCEPTED 

 

H4. Next to the identified gaps and the wine market clusters marketing methods and tools can 

be assigned which when integrated decrease the gap. ACCEPTED 

 

H5. In reality the name Tokaj does not possess any stable background or identifiable elements 

that would be clear for all stakeholders. ACCEPTED  

The space of negative GAP 
absolute 

GAP value 
valuable 
distance 

difference 
value of 

correction 
time of 

correction 
resource 

needs 
The importance of the producer 23 23 0 + ++ + 
The importance of the vintage 42 42 0 + ++ + 
The importance of the price 46 29 17 + +++ ++ 
The importance of product 

design 
41 17 14 + + ++ 

The importance of the 
professional journal’s 

recommendation 
69 66 3 + + + 

The information base of the 
label 

51 7 44 ++ + + 

The importance of the action 41 41 0 + + + 
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H6. With regards to the Tokaj wines, the role of word-of-mouth communication is the 

greatest, since Tokaj wine makers do not use ATL communication channels. ACCEPTED 

 

 

Concluding from my research it can be said that the market success of the producers could be 

increased if they adapt a more consumer focused vision and decrease the gap between customer 

expectation and producer notions. 
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M2. A fogyasztói kérdőív 

KÉRDŐÍV PHD MUNKÁHOZ 

 

Bevezető kérdés: Szokott Ön bort fogyasztani? (csak igen válasz esetén folytatódik az 1. kérdéssel) 

1.Mikor ivott legutóbb bort? 

- tegnap  - múlt héten  - 2-3 hete  - 1 hónapja     
 
- több mint egy hónapja  - még régebben 

2.Milyen kiszerelésű borokat szokott Ön általában fogyasztani? 

- kimért bor  - kannás bor  - PET palackos  - palackozott  
 
3.Mekkora összeget adott ki borra legutóbbi vásárlásakor? 
 
- 1000 Ft alatt  - 1.000Ft-3.000Ft  - 4.000Ft-6.000Ft  - 7.000Ft-9.000Ft
   
- 10.000Ft felett 
 
4.Mely borvidék(ek) borait fogyasztja a legszívesebben, leggyakrabban? Sorolja fel! 
    
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.Mikor ivott legutóbb tokaji bort? 

- tegnap  - múlt héten  - 2-3 hete  - 1 hónapja    
 
- több mint egy hónapja  - még régebben 
 
6.Mi jut eszébe erről a szóról: Tokaj? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7.Sorolja fel az Ön által ismert tokaji szőlőfajtákat! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8.Sorolja fel az Ön által ismert tokaji borkategóriákat! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.Hol/milyen alkalmakkor szokott Ön tokaji bort fogyasztani? (maximum a legjellemzőbb 3-at fontossági 
sorrendben jelölje meg!) 

- otthon, étkezéshez  - otthon, kedvtelésből  - otthon, vendégekkel   
 
- vendégségben   - ünnepi alkalmakkor  - étteremben, kávéházban  
 
- szórakozóhelyen  - kocsmában     - bortúrán   
 
- borkóstoló programokon  - termelői pincében   
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10.Milyen célból szokott Ön tokaji bort vásárolni leginkább? (maximum a legjellemzőbb 3-at fontossági 
sorrendben jelölje meg!) 

- saját fogyasztásra  - más családtagnak  - vendégek kínálására   
 
- vendégségbe   - külföldre ajándékba  - gyűjteménybe   
 
- viszonzásul valamilyen szolgáltatatásért  
 

11.Hol szokott Ön tokaji bort vásárolni? (maximum a legjellemzőbb 3-at fontossági sorrendben jelölje meg!) 

- A napi bevásárlás helyszínén  - Szaküzletben  - őstermelőtől   - borozóban 
  
- szupermarketben  - hipermarketben  - diszkont üzletben 
 
12. Mely tényezők befolyásolják Önt a tokaji bor vásárlásakor? (a értékelje a lenti válaszok mindegyikét 1-5-ig. 
1: legkevésbé fontos, 5: legfontosabb) 
 
- termelő  - évjárat   - ár   - termék dizájn  - baráti ajánlás  
 
- szakfolyóirat ajánlása  - borverseny eredmény feltüntetése   - címke információtartalma
   
- akció   - egyéb:…………………………… 
 
13.Ön szerint mely borok jelentik a hazai piacon a tokaji borok legnagyobb konkurenciáját? 
 
- sauternes  - osztrák/német auslesek  - jégborok - minden késői szüret 
 
- portói   - sherry  
 
14..Látott-e már tokaji bor reklámot? Ha igen, mit?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Mikor vásárolt utoljára tokaji bort?  
 
- tegnap   - múlt héten  - 2-3 hete  - 1 hónapja     
 
- több mint egy hónapja  - még régebben 
 
16. Rangsorolja a felsorolt borkategóriákat az Ön által gondolt árkategóriája alapján. (1-es a legolcsóbb, 5-ös a 
legdrágább) 
 
Eszencia ….         Aszú 6 puttonyos ….      Aszú 3 puttonyos …    
 
Szamorodni…..      Késői szüretelésű bor….  tokaji fajtabor …  
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17.Kérem, mondja meg, hogy az alábbi állításokkal mennyire ért Ön egyet? (5, ha nagyon egyetért, 1, ha nem ért 
egyet. 

Szívesen kóstolok meg borkülönlegességeket A 

Szeretem a bort B 

Szeretem a megszokott ízeket C 

Tokaji bort csak ajándékba vesz az ember D 

A tokaji bor fogyasztása különleges szertartást igényel E 

A tokaji bor az alkoholos italok királynője F 

A tokaji bor tradicionális nemzeti ital G 

Kiismerem magam a különböző borok között H 

A tokaji bor érték, melyet jó gyűjteni I 

A szórakozáshoz hozzátartozik a borfogyasztás J 

A bor fogyasztása hozzátartozik a mindennapokhoz K 

Érdekelnek a borászattal kapcsolatos információk L 

A tokaji bor fogyasztása nem tesz jót az egészségnek M 

A tokaji bor az idősebb korosztály itala N 

A tokaji bor minden alkalomhoz illik O 

Tudom, hogy milyen alkalomhoz milyen bor illik P 

A bor férfiaknak való ital Q 

Ahhoz, hogy jókedvűnek érezzem magam szükséges, hogy alkoholt fogyasszak R 

Ismerem, hogy Magyarországon milyen borvidékek, borfajták vannak S 

A tokaji bor nem elegáns ital T 

Aki bort iszik rossz ember nem lehet U 

A meghitt pillanatokhoz hozzátartozik a bor V 

Nem szeretem, ha a környezetemben alkoholt fogyasztanak Z 

 
 
 

Szocio-demográfiai kérdések 
 
Kor:  
- 18 alatt           -18 - 30           - 31 - 45           -46 - 60            -60 felett  
 

Nem:    - férfi    - nő 

 

Családi állapot:  

 - házas/élettárs  - egyedülálló 

 

Foglalkozás:  

- egyéni vállalkozó  - alkalmazott  - nyugdíjas  - tanuló - munkanélküli 

 

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség 

- alapfokú  - középfokú  - felsőfokú 

 

KÖSZÖNÖM, HOGY ID ŐT SZAKÍTOTT A KÉRD ŐÍVEM KITÖLTÉSÉRE! 
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M3. A termelői kérdőív 

KÉRDŐÍV PHD MUNKÁHOZ 
 
1. Ön szerint melyek a legfontosabb vetélytársai a tokaji bornak a hazai és az export piacokon? 
 
 
2. Ön szerint a fogyasztók mikor ittak utoljára tokaji bort? 
 
- tegnap  - múlt héten  - 2-3 hete  - 1 hónapja    
 
- több mint egy hónapja  - még régebben 
 
3. Ön szerint mennyit költenek a fogyasztók tokaji borra egy vásárlás során? 
 
- 1000 Ft alatt  - 1.000Ft-3.000Ft  - 4.000Ft-6.000Ft  - 7.000Ft-9.000Ft
  
- 10.000Ft felett 
 
4. Ön szerint a fogyasztók Hol/mikor szoktak tokaji bort fogyasztani?  
 
- otthon, étkezéshez  - otthon, kedvtelésből  - otthon, vendégekkel   
 
- vendégségben   - ünnepi alkalmakkor  - étteremben, kávéházban  
 
- szórakozóhelyen  - kocsmában     - bortúrán   
 
- borkóstoló programokon  - termelői pincében   
 
 
5. Ön szerint a fogyasztók hol szoktak tokaji bort vásárolni? 
 
- A napi bevásárlás helyszínén  - Szaküzletben  - őstermelőtől   - borozóban 
  
- szupermarketben  - hipermarketben  - diszkont üzletben 
  
6. Ön szerint a fogyasztók milyen célból szoktak tokaji bort vásárolni? 
 
- saját fogyasztásra  - más családtagnak  - vendégek kínálására   
 
- vendégségbe   - külföldre ajándékba  - gyűjteménybe   
 
- viszonzásul valamilyen szolgáltatatásért  
 
7. Kik alkotják a pincészet legfőbb célcsoportját és mi a jellemzőjük (kor, nem, jövedelem, borkultúra foka, 
stb.)?  
 
 
 
8. Állítsa sorrendbe, hogy Ön szerint a fogyasztókat mely tényezők befolyásolják a tokaji bor vásárlásakor? (1 a 
legfontosabb, 9 a legkevésbé fontos) 
 
- termelő  - évjárat   - ár   - termék dizájn  - baráti ajánlás  
 
- szakfolyóirat ajánlása  - borverseny eredmény feltüntetése   - címke információtartalma
   
- akció   - egyéb:…………………………… 
 
9. Az Ön véleménye szerint a fogyasztók mennyire ismerik a tokaji borkategóriákat és szőlőfajtákat?  
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10. Milyen elsődleges árképzési elveket alkalmaznak a tokaji borkülönlegességek esetén az Önök pincészetében? 
Kérem, rangsoroljon, ha több módszert együttesen használ! 
 
 - a konkurenciához igazodó                               -  önköltség alapú árképzés             
                
-  az az ár, amelyet hajlandó megfizetni a vásárló                              -  egyéb  
 
11. A reklámozás milyen eszközeit használják a borászatuk és a boraik népszerűsítése érdekében? (több válasz is 
lehetséges) 
- Szakújságok  - internet - kiállítások  - borversenyek  - borutak  
 
- Plakátok, szórólapok - helyi TV-s reklámok  - egyéb  
 
 
12. Évente hány alkalommal élnek a vállalatuk által használt főbb reklámeszköz lehetőségével? (pl.: Mennyi 
alkalommal jelennek meg a szakújságokban?) 
 
- folyamatosan    - 2-3 havonta    - évente néhány alkalommal  - évente egyszer 
 
- csak különleges esetekben  
 
13. A fogyasztói visszajelzések alapján mennyire találják hatékonynak a marketingtevékenységüket? 
Értékelje. (5- megfelelő, 4- jó, 3- közepesen, 2- kissé, 1- nem hatékony) 
 
- szakújságok  - kiállítások, versenyek  - helyi TV-s reklámok  - plakátok 
- szórólapok  - internet   - borutak   - kóstoltatás pincénél 
 
14. Milyen gyakorisággal rendeznek borkóstolókat illetve vesznek részt a borutakban? 
 
- havonta többször  - havonta - évente néhányszor  - évente egyszer   - nem rendezünk 
 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segíti a munkámat!
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M4. A fogyasztói kérdőív eredményei 

 
 
M4.1. A megkérdezett tokaji pincészetek legfontosabb marketingeszközei 
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Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 
 
 
 
 
 
M4.2. A termelők által alkalmazott marketingeszközök gyakorisága 

2

6

10

0

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

em
lít

és
i g

ya
ko

ris
ág

folyamatosan 2-3 havonta évente néhány
alkalommal

évente
egyszer

csak egyedi
esetekben

 
Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 
 
 
 
 
 



 165

M4.3. A termelők által tartott borkóstolók gyakorisága 
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Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 

 
 
 
 
 
M4.4. A tokaji bortermelők célcsoportjai 
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M4.5. A tokaji borkategóriák árrangsora a fogyasztók szerint 
M19 a. Tokaji eszencia     
Valid Legolcsóbb 1% 
  Olcsóbb 2% 
  közepes árú 7% 
  Drága 10% 
  Legdrágább 80% 
  Total 100% 
      
M19 b. Tokaji Aszú 6 puttonyos     
Valid Legolcsóbb 0% 
  Olcsóbb 0% 
  közepes árú 2% 
  Drága 49% 
  Legdrágább 49% 
  Total 100% 
      
M19 c. Tokaji Aszú 3 puttonyos     
Valid Legolcsóbb 2% 
  Olcsóbb 17% 
  közepes árú 54% 
  Drága 26% 
  Legdrágább 2% 
  Total 100% 
      
M19 d. Tokaji Szamorodni     
Valid Legolcsóbb 9% 
  Olcsóbb 40% 
  közepes árú 43% 
  Drága 8% 
  Legdrágább 1% 
  Total 100% 
      
M19 e. Tokaji késői szüret     
Valid Legolcsóbb 11% 
  Olcsóbb 18% 
  közepes árú 38% 
  Drága 29% 
  Legdrágább 4% 
  Total 100% 
      
M19 f. Tokaji fajtaborok     
Valid Legolcsóbb 31% 
  Olcsóbb 32% 
  közepes árú 29% 
  Drága 7% 
  Legdrágább 1% 
  Total 100% 

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
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M4.6. Hol/milyen alkalmakkor szokott Ön tokaji bort fogyasztani? 
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Hol/milyen alkalmakkor szokott Ön tokaji bort fogyasztani? (maximum a legjellemzőbb 3-at 
fontossági sorrendben jelölje meg!) Forrás: saját kutatás 2009. n=472 

 
 
 

M4.7. A tokaji borfogyasztás alkalmai a termelők szerint 
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A tokaji borfogyasztás alkalmai a termelők szerint, Forrás: saját kutatás, 2009. n=22 
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M4.8. Milyen célból szokott Ön tokaji bort vásárolni leginkább? 
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Milyen célból szokott Ön tokaji bort vásárolni leginkább? (maximum a legjellemzőbb 3-at 
fontossági sorrendben jelölje meg!) Forrás: saját kutatás 2009. n=472 

 
 
 
 
M4.9. A tokaji borok megvásárlásának céljai a termelők szerint. 
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A tokaji borok megvásárlásának céljai a termelők szerint. Forrás: saját kutatás, 2009. n=22 
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M4.10. Hol szokott Ön tokaji bort vásárolni? 
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Hol szokott Ön tokaji bort vásárolni? (maximum a legjellemzőbb 3-at fontossági sorrendben jelölje 
meg!) Forrás: saját kutatás 2009. n=472 

 

 

 

M4.11. A tokaji borvásárlás helyszínei a termelők szerint, 
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A tokaji borvásárlás helyszínei a termelők szerint, Forrás: saját kutatás, 2009. n=22 
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M4.12. A fogyasztók borral kapcsolatos attitűdjére vonatkozó kérdések eredménye 
Szívesen kóstolok meg borkülönlegességeket     
Valid egyáltalán nem ért egyet 5% 
  inkább nem ért egyet 0% 
  semleges 9% 
  inkább egyetért 11% 
  nagyon egyetért 75% 
  Total 100% 
      
      
Szeretem a bort     
Valid egyáltalán nem ért egyet 3% 
  inkább nem ért egyet 2% 
  semleges 13% 
  inkább egyetért 18% 
  nagyon egyetért 64% 
  Total 100% 
      
      
Szeretem a megszokott ízeket     
Valid egyáltalán nem ért egyet 5% 
  inkább nem ért egyet 5% 
  semleges 23% 
  inkább egyetért 22% 
  nagyon egyetért 45% 
  Total 100% 
      
      
Tokaji bort csak ajándékba vesz az ember     
Valid egyáltalán nem ért egyet 51% 
  inkább nem ért egyet 15% 
  semleges 17% 
  inkább egyetért 10% 
  nagyon egyetért 8% 
  Total 100% 
      
      
A tokaji bor fogyasztása különleges szertartást igényel     
Valid egyáltalán nem ért egyet 22% 
  inkább nem ért egyet 12% 
  semleges 24% 
  inkább egyetért 20% 
  nagyon egyetért 23% 
  Total 100% 
      
      
A tokaji bor az alkoholos italok királynője     
Valid egyáltalán nem ért egyet 11% 
  inkább nem ért egyet 10% 
  semleges 17% 
  inkább egyetért 26% 
  nagyon egyetért 36% 
  Total 100% 
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A tokaji bor tradicionális nemzeti ital     
Valid egyáltalán nem ért egyet 2% 
  inkább nem ért egyet 1% 
  semleges 7% 
  inkább egyetért 14% 
  nagyon egyetért 76% 
  Total 100% 
      
      
Kiismerem magam a különböző borok között     
Valid egyáltalán nem ért egyet 23% 
  inkább nem ért egyet 21% 
  semleges 29% 
  inkább egyetért 14% 
  nagyon egyetért 13% 
  Total 100% 
      
      
A tokaji bor érték, melyet jó gyűjteni     
Valid egyáltalán nem ért egyet 17% 
  inkább nem ért egyet 9% 
  semleges 17% 
  inkább egyetért 19% 
  nagyon egyetért 38% 
  Total 100% 
      
   
A szórakozáshoz hozzátartozik a borfogyasztás     
Valid egyáltalán nem ért egyet 15% 
  inkább nem ért egyet 13% 
  semleges 22% 
  inkább egyetért 21% 
  nagyon egyetért 30% 
  Total 100% 
      
      
A bor fogyasztása hozzátartozik a mindennapokhoz     
Valid egyáltalán nem ért egyet 15% 
  inkább nem ért egyet 11% 
  semleges 29% 
  inkább egyetért 17% 
  nagyon egyetért 28% 
  Total 100% 
      
      
Érdekelnek a borászattal kapcsolatos információk     
Valid egyáltalán nem ért egyet 32% 
  inkább nem ért egyet 13% 
  semleges 19% 
  inkább egyetért 17% 
  nagyon egyetért 19% 
  Total 100% 
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A tokaji bor fogyasztása nem tesz jót az egészségnek     
Valid egyáltalán nem ért egyet 86% 
  inkább nem ért egyet 8% 
  semleges 3% 
  inkább egyetért 2% 
  nagyon egyetért 1% 
  Total 100% 
      
      
A tokaji bor az idősebb korosztály itala     
Valid egyáltalán nem ért egyet 70% 
  inkább nem ért egyet 9% 
  semleges 12% 
  inkább egyetért 3% 
  nagyon egyetért 6% 
  Total 100% 
      
      
      
A tokaji bor minden alkalomhoz illik     
Valid egyáltalán nem ért egyet 21% 
  inkább nem ért egyet 8% 
  semleges 17% 
  inkább egyetért 15% 
  nagyon egyetért 38% 
  Total 100% 
      
      
Tudom, hogy milyen alkalomhoz milyen bor illik     
Valid egyáltalán nem ért egyet 21% 
  inkább nem ért egyet 18% 
  semleges 30% 
  inkább egyetért 17% 
  nagyon egyetért 15% 
  Total 100% 
      
      
A bor férfiaknak való ital     
Valid egyáltalán nem ért egyet 83% 
  inkább nem ért egyet 9% 
  semleges 5% 
  inkább egyetért 2% 
  nagyon egyetért 1% 
  Total 100% 
      
      
Ahhoz, hogy jókedvűnek érezzem magam szükséges, 
hogy alkoholt fogyasszak     
Valid egyáltalán nem ért egyet 74% 
  inkább nem ért egyet 13% 
  semleges 8% 
  inkább egyetért 3% 
  nagyon egyetért 2% 
  Total 100% 
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Ismerem, hogy Magyarországon milyen borvidékek, 
borfajták vannak     
Valid egyáltalán nem ért egyet 15% 
  inkább nem ért egyet 22% 
  semleges 29% 
  inkább egyetért 18% 
  nagyon egyetért 15% 
  Total 100% 
      
      
A tokaji bor nem elegáns ital     
Valid egyáltalán nem ért egyet 87% 
  inkább nem ért egyet 8% 
  semleges 3% 
  inkább egyetért 1% 
  nagyon egyetért 1% 
  Total 100% 
      
      
Aki bort iszik rossz ember nem lehet     
Valid egyáltalán nem ért egyet 27% 
  inkább nem ért egyet 8% 
  semleges 21% 
  inkább egyetért 12% 
  nagyon egyetért 32% 
  Total 100% 
      
      
A meghitt pillanatokhoz hozzátartozik a bor     
Valid egyáltalán nem ért egyet 9% 
  inkább nem ért egyet 8% 
  semleges 28% 
  inkább egyetért 21% 
  nagyon egyetért 35% 
  Total 100% 
      
      
Nem szeretem, ha a környezetemben alkoholt 
fogyasztanak     
Valid egyáltalán nem ért egyet 69% 
  inkább nem ért egyet 13% 
  semleges 13% 
  inkább egyetért 3% 
  nagyon egyetért 2% 
  Total 100% 

Forrás: saját kutatás, (2009) n=472 
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M5.: A GAP meghatározásának matematikai módszere  

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 

Mean Min. Max. 

          Lower Bound Upper Bound     
M12 a. termelő fogyasztó 470 3,17 1,607 ,074 3,03 3,32 1 5 
  termelő 22 3,82 1,500 ,320 3,15 4,48 1 5 
  Total 492 3,20 1,606 ,072 3,06 3,34 1 5 
M12 b. évjárat fogyasztó 470 3,00 1,475 ,068 2,87 3,13 1 5 
  termelő 22 2,09 1,192 ,254 1,56 2,62 1 4 
  Total 492 2,96 1,474 ,066 2,83 3,09 1 5 
M12 c ár fogyasztó 472 3,91 1,076 ,050 3,82 4,01 1 5 
  termelő 22 4,36 ,902 ,192 3,96 4,76 3 5 
  Total 494 3,93 1,072 ,048 3,84 4,03 1 5 
M12 d. dizájn fogyasztó 472 2,57 1,305 ,060 2,45 2,69 1 5 
  termelő 22 3,09 1,109 ,236 2,60 3,58 1 5 
  Total 494 2,60 1,300 ,058 2,48 2,71 1 5 
M12 e. barát fogyasztó 472 3,32 1,543 ,071 3,18 3,46 1 5 
  termelő 22 3,36 ,902 ,192 2,96 3,76 2 5 
  Total 494 3,32 1,519 ,068 3,19 3,46 1 5 
M12 f. folyóirat fogyasztó 470 2,08 1,335 ,062 1,96 2,20 1 5 
  termelő 22 3,18 1,296 ,276 2,61 3,76 1 5 
  Total 492 2,13 1,351 ,061 2,01 2,25 1 5 
M12 g. borverseny fogyasztó 472 2,41 1,382 ,064 2,28 2,53 1 5 
  termelő 22 2,82 ,958 ,204 2,39 3,24 1 4 
  Total 494 2,43 1,368 ,062 2,30 2,55 1 5 
M12 h. címke fogyasztó 472 3,03 1,465 ,067 2,90 3,16 1 5 
  termelő 22 2,36 1,093 ,233 1,88 2,85 1 5 
  Total 494 3,00 1,456 ,066 2,87 3,13 1 5 
M12 i. akció fogyasztó 472 3,17 1,380 ,064 3,05 3,30 1 5 
  termelő 22 3,91 1,192 ,254 3,38 4,44 2 5 
  Total 494 3,20 1,380 ,062 3,08 3,33 1 5 

Forrás: saját kutatás, (2009) 

 

 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
M12 a. termelő Between Groups 8,766 1 8,766 3,414 ,065 

Within Groups 1258,313 490 2,568     
Total 1267,079 491       

M12 b. évjárat Between Groups 17,369 1 17,369 8,107 ,005 
Within Groups 1049,818 490 2,142     
Total 1067,187 491       

M12 c ár Between Groups 4,266 1 4,266 3,731 ,054 
Within Groups 562,529 492 1,143     
Total 566,796 493       

M12 d. dizájn Between Groups 5,659 1 5,659 3,365 ,067 
Within Groups 827,369 492 1,682     
Total 833,028 493       

M12 e. barát Between Groups ,036 1 ,036 ,016 ,900 
Within Groups 1138,142 492 2,313     
Total 1138,178 493       

M12 f. folyóirat Between Groups 25,672 1 25,672 14,450 ,000 
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Within Groups 870,515 490 1,777     
Total 896,187 491       

M12 g. borverseny Between Groups 3,558 1 3,558 1,904 ,168 
Within Groups 919,171 492 1,868     
Total 922,729 493       

M12 h. címke Between Groups 9,384 1 9,384 4,458 ,035 
Within Groups 1035,614 492 2,105     
Total 1044,998 493       

M12 i. akció Between Groups 11,432 1 11,432 6,068 ,014 
Within Groups 926,918 492 1,884     
Total 938,350 493       

Forrás: saját kutatás, (2009) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, (2009) 

 


