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Absztrakt
A kutatás a magyarországi borászok értékesítési logisztikai fo-

lyamataival foglalkozik különös tekintettel az egyes értékesítési 
csatornák sajátosságaira. A különböz" típusokban igen eltér" az 
egy palackon elérhet" nyereség, továbbá a borok eredetér"l és 
min"ségér"l hozzáférhet" információ. Célunk felkutatni a rövid 
ellátási láncokban történ" értékesítés el"nyeit, és megkeresni an-
nak okát, hogy az így realizálható pozitív hatások ellenére miért 
vannak mégis jelen a pincészetek a hagyományos ellátási láncok-
ban is. A kutatás els"sorban kvantitatív módszerre épül. Magyar 
borászokkal készítettünk kérd"íves felmérést, majd interjúkon 
keresztül tártuk fel a borászok szubjektív véleményét, felhasználva 
a kvalitatív kutatás el"nyeit is. A kutatás alátámasztja, hogy a bo-
rászatokban történ" értékesítés a leggazdaságosabb, illetve a borfo-
gyasztási kultúra fejlesztése szempontjából is a legalkalmasabb, az 
ismertséghez és a megtermelt mennyiség eladásához azonban több 
értékesítési csatornában is jelen kell lenni.
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Abstract
#e research deals with the distribution logistical processes of 

Hungarian winemakers, with particular attention to the charac-
teristics of the di$erent sales channels. #e pro%t per bottle and 
the information available on the origin and quality of the wines 
vary considerably between the di$erent types. #e aim is to exp-
lore the advantages of selling in short supply chains and to %nd 
the reasons why, despite the positive e$ects that can be realised, 
wineries are still present in traditional supply chains. #e research 
is mainly based on a quantitative method. A questionnaire survey 
was conducted with Hungarian winemakers, followed by inter-
views to explore their subjective opinions, taking advantage of the 
bene%ts of qualitative research, too. #e research con%rms that 
sales in wineries are the most economical and the most suitable 
for developing a wine drinking culture, but that to be known 
and to sell the quantity produced, it is necessary to be present in 
several sales channels.
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1. Bevezetés
A borászok megélhetését nagyban befo-
lyásolja a lakosság borfogyasztási és bor-
vásárlási szokása, illetve a bor kiválasztását 
befolyásoló tényez"k. A kutatások azt mu-
tatják, hogy a fogyasztók egyre tudatosab-
ban vásárolnak, keresik a közvetlen értéke-
sítési csatornákat (Kneafsey et al., 2013). A 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2017-ben 
reprezentatív felmérést végzett a magyar 
borpiaci és borfogyasztási szokásokról. Ez 
alapján kimutatták, hogy a lakosság 22%-
a fogyaszt bort hetente egyszer vagy több-
ször, kitéve ezzel a kereskedelmi mennyiség 
&-ét. Magyarországon túlnyomórészt hazai 
borokat fogyasztanak, a magyarok fogyasz-
tásának mindössze 6%-át teszik ki a külföl-
di borok, a fogyasztók 74%-a sosem iszik 
külföldi bort. Az emberek 53%-a otthon, 
25%-a vendégségben fogyaszt bort, a bor-
fogyasztás maradék ' része vendéglátóhe-
lyen, rendezvényeken vagy borászati esemé-
nyeken történik.

Magyarországon a borok felét hiper- és 
szupermarketekben vásárolják, 20%-át 
kisebb élelmiszer boltokban, 11%-át pedig 
diszkontokban. Borászatokban vásárolják 
a borok 10%-át és mindössze 5-5%-ban 
részesülnek az eladásokban a borszaküzletek 
és borkimérések. Annak ellenére, hogy az 
internetes vásárlások egyre kedveltebbek, a 
boroknál ez csak 0,03%-ot jelentett 2017-
ben. A kutatás azt mutatta, hogy míg a 
%atal fogyasztók a borok 40%-át vásárolják 
hipermarketekben, az id"sebbeknél ez az 
arány jelent"sen csökken(Szolnoki – Tóth, 
2017). A borászok és borszaküzletek els"-
sorban a magas vagy közepes vagyoni stá-
tusszal rendelkez" vásárlókra számíthatnak. 
A magyarországi boreladások 20%-a törté-
nik rövid ellátási láncon keresztül, idetar-
toznak a borászatokon, a borszaküzleteken, 
a borkimérésen, valamint az interneten ke-
resztül történt boreladások - amennyiben az 
internetes vásárlás borászatból, vagy a borá-
szokkal közvetlen kapcsolatban álló borsza-
küzletb"l történt. 

A borvásárlás helyével összefüggésbe hozha-
tó, hogy az ár kiemelked"en fontos, ezért az 
emberek inkább az olcsóbb borokat áruló 
élelmiszer boltokban vásárolnak. A rövid el-
látási láncok által biztosított szakért"i aján-
lások kevésbé fontosak, ezt támasztja alá az 
is, hogy ezt az utat a borvásárlók ötöde vá-
lasztja (Szolnoki – Tóth, 2017).
A logisztikai folyamatok és az értékesíté-
si csatornák különböz" típusai nagyban 
befolyásolják az egy palackon elérhet" 
nyereséget, továbbá a borok eredetének és 
min"ségének információáramlását. Itt ke-
rülnek képbe a rövid ellátási láncok, ame-
lyek a köztes szerepl"k minimalizálásával 
csökkenthetik a költségeket és növelhetik az 
információáramlás hatékonyságát. Kutatá-
sunkban a magyarországi borászok számára 
elérhet", itthoni értékesítési csatornákkal 
foglalkozunk. A hagyományos ellátási lán-
cokat állítjuk szembe a rövid ellátási láncok-
kal az értékesítés során realizálódó pro%ton, 
a borfogyasztási kultúra közvetíthet"ségén, 
valamint a logisztikai folyamatokban felme-
rül" problémákon keresztül. 
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Hipotézisünk szerint a borászok számára a 
rövid ellátási láncon keresztül történ" el-
adások a leggazdaságosabbak, valamint itt 
tudják a legjobban közvetíteni a bor értékét 
a fogyasztók felé. Ezeknél a csatornáknál 
azonban gyakran logisztikai problémákba 
ütköznek, továbbá nem tudják eladni a 
megtermelt mennyiséget, ezért kénytelenek 
csatlakozni a számukra kedvez"tlenebb ha-
gyományos ellátási láncokhoz.
A következ"kben ezeknek az állításoknak 
mutatjuk be elméleti alapját, majd kutatá-
sunkkal támasztjuk alá hipotézisünket.

2. Elméleti háttér

2.1 A rövid ellátási láncok 
vs. hagyományos ellátási 
láncok
A hagyományos ellátási láncok a költsé-
gekre és a végtermékre fókuszálnak, %gyel-
men kívül hagyva az ökológiai hatásokat. 
A gazdasági érdekeket helyezik el"térbe, a 
beszállító kiválasztásánál els"sorban az árat 
veszik %gyelembe és rövidtávon gondolkod-
nak. Cél a költségek alacsonyan tartása és a 
gyorsaság, valamint a rugalmasság növelése 
(Ashish – Hari, 2014). A helyi termékek 
iránti növekv" kereslet ellenére a hagyomá-
nyos ellátási láncokban a helyi gazdálkodók 
csak kiegészít" beszállítók szerepét játsszák. 
A kis termelési volumen, a magas árak, a 
termékek megbízhatósága miatti rizikó ne-
hezíti a kistermel"k bekapcsolódását a ha-
gyományos ellátási láncokba, illetve nehéz-
séget jelent számukra az üzleti kapcsolatok 
kiépítése, valamint a megfelel" termékek 
el"állítása és megismertetése a vev"kkel 
(Matrikainen et al., 2014).
A hagyományos ellátási láncokat sokszor a 
zöld ellátási láncokkal állítják szembe, ami 
nem egyenl" a rövid ellátási láncokkal, de 
vannak hasonló céljaik. Míg a zöld ellá-
tási láncok középpontjában a környezeti 
tudatosság áll, a rövid ellátási láncok csak 
részben és kevésbé részletesen foglalkoz-
nak ezzel a kérdéssel, emellett a társadalmi 
és gazdasági hatásokat vizsgálják. Érdemes 
azonban a zöld ellátási láncokkal foglalko-
zó cikkek azon részeit vizsgálni, amelyek 
a hagyományos ellátási láncokat állítják 
szembe a zöldekkel. A hagyományos ellátási 
láncok az id"t, a mennyiséget, és a költsé-
geket valamint a szolgáltatást veszik %gye-
lembe, a zöld ellátási láncoknál ez kiegészül 
a környezettel és az er"forrásokkal (Ying 
– Li-Jun, 2012). Ugyanígy, a rövid ellátási 

láncok is kiegészíthet"ek a környezet és a 
társadalom fogalmával. 
Az elmúlt évtizedekben az élelmiszer ellátási 
láncokat is elérte a globalizáció, aminek ha-
tására a kistermel"knek szinte lehetetlenné 
vált belépni a kereskedelmi láncok uralta 
piacra (Paciarotti – Torregiani, 2021). Fo-
lyamatosan b"vültek az ellátási láncok, egy-
re több szerepl" vett részt az értékteremtési 
folyamatban, ami negatív hatással volt a 
környezetre, a gazdaságra, a termel"kre és 
a fogyasztói bizalomra (Giampietri et al., 
2015). A rövid ellátási láncoknak számos 
formája alakult ki világszerte, és e láncok 
biztosítják az átláthatóságot élelmiszerek 
eredetére és min"ségi jellemz"ire vonatkozó 
információk közvetítésével (Renting et al., 
2003). A szakirodalomban azonban nincs 
egy általánosan elfogadott de%níció, sem 
egy mindenki által használt csoportosítás.
Egy megfogalmazás szerint a rövid ellátási 
lánc a termelés, feldolgozás, disztribúció és 
fogyasztás folyamatában közvetlenül részt 
vev" szerepl"k között fennálló folyamat, 
ahol a feldolgozó akár lehet maga a terme-
l" is (Szerb et al., 2018). A lényege azon-
ban, hogy társadalmi, gazdasági és etikai 
szempontból is értéket teremtsen az ellátási 
láncban résztvev"k számára, miközben nem 
meríti ki a természeti er"forrásokat és mi-
nimalizálja a disztribúció során keletkez" 
káros környezeti hatásokat. Az ellátási lánc 
résztvev"i között magas fokú bizalom, át-
láthatóság és együttm(ködési hajlandóság 
szükséges.
Schmitt és szerz"társai (2018) hét tulaj-
donságot határozott meg, amelyek a rövid 
ellátási láncokat különböz" mértékben 
jellemezhetik. Ezek a távolság, magának az 
ellátási láncnak a hossza, a közvetít"k szá-
ma az eladási csatornák típusa, a közvetlen 
eladások aránya, a helyismeret, és a helyi 
szerepl"k részvétele. Ezek jelenléte több 
kombinációban valósulhat meg, így a ter-
mékeket különböz" mértékben nevezhet-
jük helyinek, azoknak valójában egy egész 
skálája létezik. Mivel nincs a világon egy 
általánosan elfogadott de%níciója a rövid 
ellátási láncoknak, ezért a csoportosításukra 
is számos különböz" megoldást láthatunk. 
Egy termel" akár több értékesítési csatorna 
részese lehet, de az eladások szempontjából 
a hagyományos piac a legjelent"sebb (Má-
csai et al., 2012).
Gilg és Battershill (2000) a rövid ellátási 
láncok három kategóriát különítik el: va-
lódi közvetlen eladás, (ami lehet helyi ter-
mel"i piac, eladás a farmon, házhozszállítás) 

közvetlen eladás nagyobb távolságra (mint 
például az éttermek, vagy szaküzletek), to-
vábbá a regionális értékesítés. Ezzel szem-
ben Marsden és szerz"társai (2000) kizá-
rólag egy kategóriára, a személyes eladásra 
sz(kítette le a rövid ellátási láncokat: ami 
lehet eladás a farmon, helyi termel"i piac 
vagy szedd magad eladási csatorna.
A rövid ellátási láncoknak egy letisztultabb 
és átláthatóbb csoportosítását mutatja a 
térbeli kiterjedtség és eladási mód szerinti 
felosztás (Szerb et al., 2018). Tanulmá-
nyunkban a továbbiakban ezt a csoporto-
sítást fogjuk alkalmazni, mivel jól látható 
az egyes eladási módok közti különbség és a 
boreladási formák is egyértelm(en besorol-
hatóak az alábbi kategóriákba.
1. Eladás közvetlen kapcsolatban: Az eladás 
során közvetlen kapcsolat létesül a ter-
mel" és a fogyasztó között. A jó min"ség 
és a pozitív vásárlási élmény váltja ki az 
újravásárlást. Ez az eladási mód több for-
mában valósulhat meg: útszéli eladás során, 
a termel" kertjében, házhozszállítás esetén, 
termel"i piacon, online eladásnál, szedd 
magad vásárlás során.
2. Közösségi marketing alapú eladások: Eb-
ben az esetben a rövid ellátási lánc szerep-
l"i intézményesült keretek között kerülnek 
egymással kapcsolatba. Idesorolhatjuk a 
helyi termékeket árusító boltokat, a helyi 
vendéglátó egységeket, léteznek termel"k és 
fogyasztók által közösen létrehozott boltok, 
valamint a szakirodalom közösség-marke-
ting alapú eladási lehet"ségként említi a 
tematikus fesztiválokat.
3. Kiterjesztett ellátási lánc: Ebben a formá-
ban a termel" és a fogyasztó nem kerülnek 
közvetlen kapcsolatba, de fontos, hogy a 
fogyasztó ismeri a vásárolt termék pontos 
származását (például organikus termék vagy 
családi vállalkozásból származik) (Szerb et 
al., 2018).

2.2 A rövid ellátási láncok 
kialakulásának okai és 
hatásai
A világon a növekv" népességszám miatt 
kialakultak az országokon átível" hagyo-
mányos élelmiszer ellátási láncok, elindult 
a mez"gazdaság iparosodása és a nemzet-
közi kereskedelem. A mez"gazdaságban és 
az élelmiszeriparban általánossá vált a túl-
termelés, kimerültek a term"földek, ami a 
környezet túlterheléséhez vezetett (Szerb 
et al., 2018). A környezetre egyre nagyobb 
nyomás került az intenzív gazdálkodás és 
a disztribúció során megtett több száz ki-
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lométer miatt. A kistermel"k kiszorultak a 
piacról, ami els"sorban a vidéki területeket 
érintette. A vev"ket ért negatívumok között 
szerepel az információs aszimmetria, mivel 
a b"vül" ellátási láncokban már lehetetlen 
követni az áru útját, a termelési folyama-
tok szabványosítása miatt pedig romlott 
a min"ség (De Fazio, 2016). Következ-
ményképpen az emberek egyre kevesebb 
információval rendelkeznek az élelmiszerek 
származásáról, min"ségér"l. Ezáltal meg-
növekedett a túlsúlyos emberek száma, 
sokak étrendje kiegyensúlyozatlanná vált, 
csökkent a biodiverzitás, az ökoszisztéma 
felborult. 
Ennek hatására n"tt az igény a jó min"-
ség(, egészséges és természetes alapanya-
gokból el"állított termékek iránt (De Fazio, 
2016). Az emberek újra szeretnék ismerni 
a fogyasztott élelmiszerek eredetét, közvet-
len kapcsolatba lépni a termel"kkel, a helyi 
termel"ket támogatni és csökkenteni a kör-
nyezetre gyakorolt negatív hatást (Paciarotti 
– Torregiani, 2021). A piaci keresleti igé-
nyek megváltozása egy új lehet"séget adott 
a helyi termel"knek, ekkoriban alakultak 
ki az els" rövid ellátási láncok, csökkentve 
a termel"k és fogyasztók közötti szerep-
l"k számát, a költségeket és a környezeti 
károsítást (De Fazio, 2016). A Covid-19 
pandémia hatására megtört globális áru-
áramlási folyamatok felértékelték a rövid 
ellátási láncok szerepét (Ertugrul – Kozma, 
2021).
A kapcsolatépítés és a bizalom a rövid el-
látási láncok központi értékei. Hasonló-
képpen a rövid ellátási láncok társadalmi 
hatásai közé sorolhatjuk a közösségi érzet 
kialakulását, ami a közösség által támogatott 
mez"gazdaság esetében kiemelten érvényes, 
hiszen igyekeznek közösségeket alakítani az 
ételtermelés és fogyasztás köré. Így kialakul 
egyfajta szimpátia és felel"sségérzet a ter-
mel" iránt és a termelés kockázatát részben 
átvállalják a vev"k (Kneafsey et al., 2013).
A rövid ellátási láncok hatására fejl"désnek 
indult a vidék gazdasága, ami visszafordít-
hatja a vidéki szolgáltatások és infrastruktú-
ra hanyatlását. Az ellátási láncok szerepl"i-
nek csökkentése növeli a helyi eladásokat és 
a helyi szolgáltatások iránti igényt, egyúttal 
b"víti a lokális munkaer"piacot. A hagyo-
mányos ellátási láncok nehéz gazdasági 
helyzetbe hozták a vidéket, ezzel szemben 
a regionális marketing növelni tudja a vi-
déki foglalkoztatottságot és a fogyasztók 
étel-ellátási láncokba vetett bizalmát. A 
rövid ellátási láncok egyes formái – mint 

a termel"i piac vagy a fesztiválok – hatá-
sára az emberek olyan helyekre látogatnak 
el, ahova egyébként nem mennének, ez 
gyakran további pénzköltést generál, ami 
tovább er"síti a vidéki gazdaságot. A rövid 
ellátási láncok sok munkalehet"séget is te-
remtenek: közvetlenül a termelés és eladás 
során, közvetetten pedig a nyersanyagellátó 
és szolgáltatási szektorokban (Kneafsey et 
al., 2013).
A közvetlen értékesítés az egyik legalkal-
masabb forma a kis és közepes gazdaságok 
jövedelmének növelésére és a fenntartha-
tó fejl"dés biztosítására (Kujáni, 2014). A 
rövid ellátási láncokon keresztül a gazda 
magasabb áron tudja eladni a termékeit, 
emellett pedig csökken a szállításból és cso-
magolásból származó költsége (D’Amico 
et al., 2014), így lesz forrása ahhoz, hogy 
változatosabb és magasabb min"ség( ter-
mékeket termeljen. Egyes becslések szerint 
az "stermel"i piacokon a termel"k 40-
80%-kal magasabb jövedelemre tesznek 
szert. Emellett elkerülik a közvetít"ket, ami 
szintén egyik f" motivációja az itt vásárlók-
nak, hiszen nekik is céljuk, hogy a gazdák 
magasabb jövedelemhez jussanak (Kneafsey 
et al., 2013).
A helyi termékek jó hírneve egyre nagyobb 
%gyelmet kap a modern fogyasztók köré-
ben. Ennek oka a vásárlók növekv" környe-
zettudatossága. A fogyasztóknak a min"ség 
gyakran egyenl" a biotermékekkel (Kujá-
ni, 2014), az ökológiai fenntarthatóság-
hoz pedig gyakran társítják a rövid ellátási 
láncokat (D’Amico et al., 2014). Ezek pozi-
tív hatása az áru szállítása során megtett ki-
lométerek és ezzel együtt a karbonlábnyom 
csökkenésében, a biodiverzitás növekedésé-
ben, valamint a biogazdaságok esetében a 
mez"gazdaságban használt vegyi anyagok 
csökkenésében mutatható ki. 
Az intenzív gazdálkodás nagyon komoly 
károkat jelent a környezetünknek. Az en-
nek során használt eljárások egyszer(sített, 
mesterséges agro-ökorendszerek, melyek 
m(ködését az emberek és nem a környezet 
szabályozza, károsítva ezzel a természetet. 
Az intenzív gazdálkodás további negatív 
hatásai a biodiverzitás csökkenése, az él"he-
lyek elpusztítása, a föld és a víz szennyezése 
rovarirtó szerekkel és m(trágyával, továb-
bá az eutro%záció, talajerózió és erd"írtás. 
Ezért, ha valaki egészséges és a környezet-
barát terméket szeretne vásárolni, a legjobb 
megoldás, ha szezonális, helyi termékeket 
vásárol olyan gazdától, aki ökológiai szem-
pontból kíméletes módszereket használ a 

termelés során (Kneafsey et al., 2013). A 
helyi termel"knek azonban arra is %gyelmet 
kell szentelniük, hogy felismerjék a helyi 
szint( igények változásait és ehhez igazodva 
hosszú távon is eleget tudjanak tenni vásár-
lóik kívánságainak (Kujáni, 2014).

3. Hipotézis és 
kutatásmódszertan

3.1 Hipotézis levezetése
Hipotézisünk els" része – miszerint a bo-
rászok számára a rövid ellátási láncokon 
keresztül történ" értékesítés a leggazdaságo-
sabb valamint itt tudják a legjobban köz-
vetíteni a bor értékét a fogyasztók felé - azt 
feltételezi, hogy az elméletben ismertetett 
rövid ellátási láncok pozitív hatásai a bor el-
látási láncok lerövidítése esetén is realizálód-
nak. A gazdasági hatások között szerepelt, 
hogy növekednek a helyi eladások, ahol a 
termel" egy magasabb áron tudja értékesí-
teni a bort. Ennek oka, hogy kimaradnak 
a közvetít"k, továbbá a vev"k a helyi gaz-
daságok támogatása érdekében hajlandóak 
egy magasabb árat %zetni. Így a termel"k-
nek növekszik a bevétele, magasabb pro%tra 
tesznek szert. A bor értékét is jobban tudják 
közvetíteni, mint a hagyományos ellátá-
si láncokban, mert a közvetlen értékesítés 
során lehet"ségük van kapcsolatépítésre a 
fogyasztókkal. Személyesen mesélhetnek a 
termékr"l és az el"állítás folyamatáról, így a 
vev"k több tudásra tesznek szert a megvásá-
rolt termékr"l. A beszélgetés során kialakul 
egyfajta bizalom a termel" és terméke iránt 
és ezáltal jobban fogja értékelni a bort. A 
rövid ellátási láncok azon formáinál, ahol 
nem kerül közvetlen kapcsoltba a termel" 
és a vev", ott is javul a bor értékének közve-
títhet"sége a hatékonyabb információáram-
lás miatt.
Hipotézisünk második részében azt 
feltételezzük, hogy a logisztikai problémák 
és a megtermelt mennyiséghez szükséges 
felvev" piac miatt a borászok kénytelenek 
csatlakozni a számukra kedvez"tlenebb 
hagyományos kereskedelmi láncokhoz. A 
termel"knek költséges a termékek szállítása 
a nagyobb felvev"piacot jelent" városokba, 
valamint a logisztikai szolgáltatók igénybe-
vétele is, a kis mennyiségek miatt. A rövid 
ellátási láncokon keresztül nem tudnak ele-
gend" vev"t elérni, ennek egyik oka, hogy 
a fogyasztók gyakran nem ismerik ezeket a 
csatornákat, a kisebb borászoknak pedig a 
kis költségvetés miatt nincs pénzük marke-
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ting és kommunikációs tevékenységekre, 
amivel nagyobb ismertségre tehetnének 
szert. Ezek miatt a termel"k arra kénysze-
rülnek, hogy a hagyományos ellátási lán-
cokban is jelen legyenek.

3.2 A kutatás módszertana, 
kutatási alanyok bemutatás
A hipotézis alátámasztására vagy megcáfo-
lására kvantitatív és kvalitatív vizsgálatot, 
mindkét esetben primer kutatást végeztünk. 
Azért választottuk a primer kutatást, mert 
a jelenlegi folyamatokat szerettük volna 
vizsgálni, amikre régebben gy(jtött adatok 
nem tudnak választ adni, illetve nem állnak 
rendelkezésre olyan adatbázisok, amelyb"l 
számunkra szükséges információt tudunk 
szerezni.  
A kvantitatív kutatással azonban sokszor 
csak a felszínen lév" információkat tudjuk 
megszerezni, mélyebb megismerésre nem 
ad lehet"séget (Boncz, 2015). Ezt a hiányt 
szerettük volna pótolni kvalitatív kutatással, 
amely szubjektív, folyamatorientált, feltáró 
jelleg(, célja a kutatási kérdés hátterének 
feltárása és megértése (Pervez – Gronhaug, 
2011), így lehet"séget ad a problémák mé-
lyebb megismerésére. A kvalitatív módszer 
eszközéül az interjút választottuk, amellyel 
az volt a célunk, hogy rávilágítsunk arra, 
hogy mi lehet a kvantitatív kutatásban ka-
pott eredmények oka. 
A kérd"ív alanyai magyar borászok voltak, 
kitölthették a kis családi pincészeteket ve-
zet"kt"l kezdve a több száz hektárt m(-
vel"kig.  Azért választottuk ezt a módszert, 
mert ezzel tudtuk elérni a legtöbb borászt. 
Nagy különbség lehet a borászatok mére-
tét"l függ"en, egy f"városhoz közeli és egy 
attól távoli szerepl" között. Az egyes pin-
cészeteknek más-más elképzelésük lehet a 
legjobb megoldásról, így az volt a célunk, 
hogy az el"bb említett szempontok alapján 
minél heterogénebb csoportunk legyen és a 
válaszok elemzéséb"l kirajzolódjon, hogy a 
többségnek mi az álláspontja. 
A kérd"ív anonim, 32 kérdésb"l állt (1. 
számú melléklet – csak a bírálathoz). A kér-
désekre megadott válaszok közül kellett vá-
lasztaniuk, hogy számszer(síthet" adatokat 
kapjunk, melyek statisztikai módszerekkel 
elemezhet"ek. Az elitbor.hu borászatainak 
listája és a Hegybíróknak történt kikül-
dés révén a kérd"ívre 73 kitöltés érkezett. 
Magyarország 22 borvidéke közül 18-at 
fednek le a válaszadók, a legtöbb, tizenegy 
kitöltés Villányból érkezett.
A kérd"ív kiértékelése után az eredmények 

alapján mélyinterjút készítettünk két bo-
rásszal, hogy megismerhessük a szubjektív 
véleményüket. Az interjú anonim, csak a 
borvidék és a méret alapján azonosítottuk 
a válaszadókat. „A” interjúalany a villányi 
borvidékhez tartozik, 2 ha sz"l"ültetvény-
nyel rendelkezik, és különlegessége, hogy 
pezsg"t készít, amely a borászok csak kis 
szegmensét jellemzi. „B” interjúalany az 
etyeki borvidéken készíti borait, amelyet 10 
ha sz"l"ültetvényen termel ki. Bár eltér" a 
méretük, mind kett" egy viszonylag kicsi, 
családi pincészet.

4. Eredmények elemzése

4.1 Jellemz! értékesítési 
csatornák
Hét értékesítési csatornát különböztettünk 
meg: borászatokat, borfesztiválokat, bor-
szaküzleteket, áruházláncokat (hiper- és 
szupermarketek, diszkontok), nagykereske-
d"ket, akik viszonteladóknak értékesítenek, 
hoteleket és éttermeket, valamint az online 
értékesítést. 
Az általunk választott szakirodalom (Szerb 
et al, 2018) a hét értékesítési csatorna kö-
zül kett"t sorol a rövid ellátási láncok els" 
kategóriájába, a közvetlen kapcsolattal lé-
tesül" eladások közé. Ez a borászatban és 
az online térben történ" eladás. Átlagosan 
a borászatokban adják el a legtöbb bort 
(37,1%), azonban itt a legnagyobb a szórás 
is (31,4%). A kitölt"k között egy olyan sze-
repelt, aki itt nem értékesíti borait. Online 
adják el a legkevesebb bort, mindössze 3,2 
százalékot, továbbá itt a legalacsonyabb 
a szórás (5,4%) és a kitölt"k egyharmada 

nincs jelen. Ez az eredmény megegyezik a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 2017-
es kutatásával, ahol szintén ez volt a legke-
vesebbet használt eladási csatorna. Ekkor 
még csak 0,03%-kal, de reális, hogy 4 évvel 
kés"bb, a koronavírus hatását is %gyelembe 
véve, ez 3,2%-ra növekedett. (1. ábra)
Kutatásunk szempontjából egy kategória 
sorolható a közösségi marketing alapú el-
adások közé: a tematikus fesztiválok, jelen 
esetben a borfesztiválok. Továbbá döntés 
elé állít a hotelek és éttermek esete, mivel 
ebbe a csoportba sorolják a helyi vendég-
látó egységeket. Kérd"ívünkben azonban 
nem volt kikötés, hogy helyi éttermeknek 
és hoteleknek szállítsák a bort, ezért hibás 
eredményekhez vezetne ennek feltételezése, 
így nem soroljuk rövid ellátási láncokhoz 
ezt az eladási csatornát. Visszatérve a 
borfesztiválokhoz, a kutatási alanyok átla-
gosan a bor 6,2%-át adják el itt, azonban 
csak a kitölt"k kétharmada van jelen. (1. 
ábra)
A borszaküzletek a kiterjesztett ellátási lánc 
kategóriába tartoznak, hiszen a termel" és 
a vev" nem kerülnek közvetlen kapcsolatba 
egymással, de a fogyasztó megszerezheti a 
vásárolt termékr"l a számára fontos infor-
mációkat. A kitölt"k itt adják el átlagosan 
a megtermelt bor 8,5%-át. (1. ábra) A ku-
tatási alanyok közül 20-an nincsenek jelen 
a borszaküzletekben, azonban közülük 14 
termel" szívesen lenne beszállítója borsza-
küzletnek, ha erre lenne lehet"sége. 
A további értékesítési csatornák a hagyo-
mányos ellátási láncok képvisel"i. A borok 
11%-át adják el áruházláncokon keresztül, 
azonban itt vannak a legkevesebben jelen, 
mindössze a kitölt"k fele. „A” interjúalany 

1. ábra: Az egyes értékesítési csatornákban eladott borok aránya
(zöld árnyalatai a rövid ellátási lánc kategóriák, kék árnyalatai a hagy-
ományos ellátási lánc kategóriák) 
Forrás: saját szerkesztés
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azt mondta, hogy az áruházláncok mennyi-
séghez kötik a felvásárlást, jellemz"en egy-
két polcfeltöltésnyi mennyiséget lefoglal-
nak, így ", ha akarna sem tudna megfelelni 
ennek a kapacitásbeli korlátnak, hiszen ez az 
egész éves megtermelt mennyiséget jelente-
né. A 36 válaszadó közül, akik jelen vannak 
áruházláncokban 17-en nem értékesítenék 
itt a boraikat, ha az összes megtermelt bort 
el tudnák adni rövid ellátási láncon keresz-
tül. Átlagosan a borok 23,4%-át vásárolják 
fel nagykeresked"k, akik viszonteladóknak 
értékesítenek, azonban itt a második leg-
nagyobb a szórás (25,6%). Hoteleknek és 
éttermeknek az áruházláncokhoz hasonló 
mennyiséget értékesítenek (10,8%), azon-
ban itt a kitölt"k háromnegyede jelen van. 
(1. ábra)

4.2 Az értékesítési 
csatornák pro"tabilitása 
és a bor értékének 
közvetíthet!sége
Ebben a témában a kérdésekre több vá-
lasz megadása is lehetséges volt, ezért az 
egyes kérdésekre kapott válaszok összege 
több, mint a válaszadók száma. A százalé-
kot viszont a kitölt"k darabszáma szerint 
számoltuk, hiszen ez adja meg a választ a 
kérdésünkre: az egyes értékesítési csatornát 
a borászok hány százaléka tartja olyan érté-
kesítési útnak, ahol a legnagyobb/legkisebb 
nyereséget éri el, illetve ahol a legjobban/
legkevésbé tudja közvetíteni a bor értékét.  
A válaszokból látható, hogy a borászok 
egyértelm(en a borászatokban történ" el-
adással érik el a legnagyobb nyereséget. (2. 

ábra) Ez nem is meglep", hiszen itt nem 
kell közvetít"t %zetni, sem szállítási díjat. 
„A” interjúalany szerint azért költséghaté-
kony itt az eladás, mert a borászatban eleve 
ott vannak az alkalmazottak, akik ki tudják 
szolgálni a vásárlókat, nem kell ezért külön 
személyzetet fenntartani, valamint nincs 
plusz terhet jelent" szállítási költség. „B” 
interjúalany hozzátette, hogy itt azonnal 
készpénzbeli bevételhez jut, szemben az 
áruházláncokkal, ahol 30 napos %zetési ha-
tárid"vel kell számolniuk, továbbá ott csak 
egy lealkudott áron tudnak értékesíteni. 
A borászatban pedig van egy pinceár, ami 
általában több, mint amennyiért értékesíte-
nek egy áruházláncnak, keresked"nek vagy 
étteremnek.
A probléma azonban az, hogy – bár láthat-
tuk, hogy átlagosan itt adják el a legtöbb 
bort – az összeset nem tudják itt eladni. 
Egyik kitölt" ezt írta: „a pincénél történ! 
értékesítés a leggazdaságosabb, költségei a leg-
kedvez!bbek, de ezt a borturizmus felfuttatá-
sával lehetne kiszámíthatóvá és rentábilissá 
tenni.” Ebb"l látható, hogy egy nagyfokú 
bizonytalansággal is szembe kell nézniük a 
termel"knek a pincénél történ" értékesítés 
során, ami még inkább arra készteti "ket, 
hogy más értékesítési csatornát is keres-
senek, mivel kiszámíthatatlan, hogy az év 
során hány vev" fog személyesen betérni 
hozzájuk. Ezzel szemben azonban a követ-
kez" válasz érkezett egy másik kitölt"t"l: 
„Mi gyakorlatilag egy családi kis borászat 
vagyunk, saját borozóval. Más értékesítési csa-
tornákat nem veszünk igénybe.” Ez tehát azt 
bizonyítja, hogy a bort el lehet adni kizáró-
lagosan saját borászatban. Fontos azonban 

%gyelembe venni a bels" és küls" környezeti 
adottságokat. Utóbbi pincészet Badacsony-
ban található, ahol a Balaton közelsége nö-
veli a turizmust és ezáltal a borturizmust is, 
továbbá mindössze 5 hektár sz"l"ültetvény-
nyel rendelkeznek, ami a kérd"ívet kitölt" 
borásztok közül a 10. legkisebb. Ezek az 
adottságok tehát lehet"vé teszik, hogy ki-
zárólag saját maguk értékesítsék boraikat, 
azonban nem ez a helyzet egy turisztikailag 
kevésbé látogatott térség, és nagyobb terüle-
tet m(vel" borászok esetében.
A második és harmadik helyen szintén a 
rövid ellátási láncba sorolandó borfesztivál 
és online eladás áll. (2. ábra) A válaszadók 
29%-a tartja a borfesztivált a leggazdaságo-
sabbnak, 26% pedig az online értékesítést. 
Egy borász kifejtette, hogy a fesztiválokon 
a magas részvételi díj miatt irreálisan ma-
gas árat kell kérniük a fogyasztóktól, vagy 
gyengébb terméket kell drágán eladni, 
ami szintén visszaüt, a borászat presztízsét 
lerontja. Ez tehát megmagyarázza, hogy 
miért kapott ennyivel kevesebb szavazatot 
a borfesztivál, mint a borászatok. „B” inter-
júalany ennél árnyaltabb képet mutatott a 
borfesztiválokról, ami érthet"vé teszi, hogy 
miért tartja mégis a válaszadók egynegyede 
a borfesztiválokat a leggazdaságosabbnak: 
Vannak olyan borfesztiválok, melyekre 
meghívják a borászokat, így itt nem kell 
%zetniük, ellenben, ha csak presztízsb"l 
mennek el, tudomásul kell venniük, hogy 
esetleg veszteséggel zárnak. Azonban az 
árbevételen kívül más vonzatai is lehetnek 
egy borfesztiválnak. Itt van egy %zet"képes 
kereslet. Tudatosan megy el az érdekl"d" és 
megkeresi azokat a pincéket, amiket ismer 
vagy éppen meg akar ismerni és van hozzá 
megfelel" jövedelme. A pozitív vonzata nem 
csak akkor és abban a pillanatban csapódik 
le, amikor ott a helyszínen ki%zetnek egy 
összeget, hanem egy kés"bbi id"pontban is 
vásárlóvá válhat az ottani fogyasztó.
„A” interjúalany a borászatban történ" érté-
kesítés mellett online értékesítési csatornát 
tartja a leggazdaságosabbnak. Saját telefon-
jára érkeznek be a rendelések, így itt sincs 
szükség plusz munkaer"re, továbbá össze-
várják a rendeléseket és így a szállítási költ-
ség is elfogadható. „B” interjúalany szerint 
ennek az értékesítési formának az el"nye, 
hogy magának a vev"nek semmi felada-
ta nincsen, megrendeli a webáruházban a 
kívánt terméket, "k feladják csomagküld" 
szolgálattal és másnapra a vev"nél van a bor.
A további eredmények a következ"képpen 
alakultak: a kitölt"k 14%-a tartotta a ho-

2. ábra: Az értékesítési csatornák a palackonkénti pro"tabilitása
Forrás: saját szerkesztés
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teleket és éttermeket a leggazdaságosabb el-
adási csatornának és mindössze 4-5 borász 
választotta a borszaküzletet, áruházláncokat 
és nagykeresked"ket, ami jelentéktelennek 
számít 73 kitölt"nél. Így egyértelm(, hogy 
ezek nem tartoznak a legnagyobb palackon-
kénti pro%tot hozó eladási csatornák közé. 
(2. ábra)
Érdemes azonban megnézni, hogy milyen 
válaszok érkeztek arra a kérdésre, hogy 
melyik értékesítési csatornánál érik el a 
legkisebb nyereséget palackonként. A 
hipotézisünkkel megegyez" eredmény ér-
kezett, hiszen a kitölt"k fele tartja a nagy-
keresked"kön keresztüli értékesítést, 38% 
pedig az áruházláncokban történ" eladást a 
legkevésbé gazdaságosnak. (2. ábra)
„A” interjúalannyal a nagykeresked"kr"l, 
B interjúalannyal pedig az áruházláncokról 
beszélgettünk részletesebben. A nagykeres-
ked"knél sérül a pro%t, mert sok ember 
szeretne rajta meggazdagodni: a nagyke-
resked", a kiskeresked", és végén pedig a 
fogyasztónak is egy meg%zethet" árat kell 
adni. Ez azt jelent, hogy a nagykeresked" 
olcsóbban fogja felvásárolni a pincészetek-
t"l a bort. „B” interjúalany pedig a követ-
kez" nehézségeket emelte ki: „az áruházlán-
cokkal nem könny( együtt dolgozni ilyen 
méret( cégnek, mint a mienk. Mi nem ren-
delkezünk kamionokkal, sof"rökkel. Ne-
künk a szállítás ilyenkor eléggé megterhel". 
Az áruházláncoknak nagyon sok el"írása 
van, hogy milyen módon, milyen ütemterv 
szerint kell beszállítani. Ezeket betartani 
egyáltalán nem könny( és ha lehet, akkor 
ezeket el is kerüljük.”
Megosztó eredményt mutatnak a hotelek és 
éttermek, hiszen majdnem ugyanannyian 

tartják a leginkább és a legkevésbé gazdasá-
gosnak, bár ez mindössze 14-15%-ot ad ki. 
A borászatokra, borfesztiválokra és online 
értékesítésre kapott eredmények összhang-
ban állnak az el"z" kérdésre kapott vála-
szokkal, hiszen ott sokan, itt pedig kevesen 
választották ezeket a lehet"ségeket. (2. ábra)
Külön kitérünk a borszaküzletekre, ami 
rövid ellátási lánc kategóriába tartozik, így 
hipotézisünk szerint ennek is egy gazda-
ságos eladási csatornának kellene lennie. 
Ezzel szemben a korábban említett, mind-
össze 5% gondolja ezt így. (2.ábra) Erre 
választ adhat az egyik kitölt" megjegyzése: 
„a borszaküzletek olyan nagy haszonkulcs-
csal dolgoznak, hogy a bor eladási ára vagy 
a vev"k számára lesz meg%zethetetlen, vagy 
a borászat alig kap valamit a bekerülési 
költség felett. Sok esetben csak bizomány-
ban veszik át a bort, ami további kockázat 
a borászat számára.” Ez tehát cáfolja a hi-
potézist, azonban fontos megjegyezni, hogy 
kevesen választották a legkisebb nyereséget 
jelent" eladási csatornának, szemben a ha-
gyományos ellátási láncokra érkezett magas 
szavazatokkal. 
Eddig a borászatok árbevételével kapcsola-
tos kérdéseket vizsgáltuk, ami természete-
sen fontos a pincészeteknek, hiszen ez jelen-
ti megélhetésüket. Emellett azonban fontos 
a borfogyasztási kultúra fejlesztése, amit a 
bor értékének közvetítésével próbáltunk 
megfogni. A kérd"ív következ" kérdései 
arra keresik a választ, hogy melyik értékesí-
tési csatornákon keresztül tudják a borászok 
a legjobban és a legkevésbé közvetíteni a bor 
értékét.
Az el"bb említett els" kérdésben a borásza-
tokban történ" értékesítés messze az els" 

helyen áll, a borászok 89%-a gondolja azt, 
hogy itt közvetíthet" a legjobban a bor ér-
téke. (3. ábra) Ez még magasabb, mint a 
palackonként elérhet" legnagyobb nyereség 
kérdésében, ahova 12%-kal kevesebb sza-
vazat érkezett.  „B” interjúalany kiemelte, 
hogy a borászatoknak egy pozitív vonzata, 
hogy itt közvetlen kapcsolatban vannak a 
vev"vel, nem pedig csak hallomásból, át-
tételesen kerülnek kapcsolatba. A második 
hely tekintetében marad a borfesztivál, amit 
32 borász (a pincészetek 44%-a) választott. 
A borászok egynegyede továbbá úgy gon-
dolja, hogy a borszaküzletben közvetíthet" 
a legjobban a bor értéke. Fordított az ered-
mény az online értékesítésben, itt mindösz-
sze 9-en választották ezt az értékesítési csa-
tornát. (3. ábra) Ez a két változás azt jelenti, 
hogy a borszaküzletekben kisebb a pro%t, 
de az itt történ" eladás segíti a borfogyasztá-
si kultúra fejl"dését, online pedig nagyobb 
pro%tot lehet elérni, de kevésbé közvetíthe-
t" a bor értéke.
Szinte az összes hagyományos ellátási lánc 
rosszabb helyen végzett, mint a rövid ellá-
tási láncok. Az áruházláncokon és a nagy-
keresked"kön keresztül történ" eladások 
itt is jelentéktelennek mondható szavazatot 
kaptak, a hotelek és az éttermek pedig, bár 
megel"zték az online értékesítést, de itt sem 
választotta ezeket kimagaslóan sok borász. 
(3. ábra)
Az értékesítési csatornák palackonkénti 
nyereségességét vizsgálva a borászatok els", 
illetve az áruházláncok és nagykeresked"k 
utolsó helye biztosított, azonban itt a má-
sodik helyet már nem lehetne meghatároz-
ni. Az online értékesítés és a borfesztiválok 
több borász szerint tartoznak a leggazdasá-
gosabb, mint a legkevésbé gazdaságos érté-
kesítési csatorna közé, a borszaküzleteknél, 
valamint a hoteleknél és éttermeknél pedig 
pont fordítva, de az eltérések nem meghatá-
rozóak a kitöltésekhez viszonyítva.
A korábbiakban már szó volt arról, hogy 
miért nem értékesítenek a borászok csak a 
pincészetekben, hiszen egyértelm(, hogy 
ez a legjobb és az áruházláncokban, illetve 
nagykeresked"kön keresztül a legrosszabb 
értékesítési út. Erre a problémakörre az in-
terjúk során is kitértünk. 
„A” interjúalany azt mondta, hogy "k egy 
utat járnak be és a hosszú távú céljuk, hogy 
növeljék a direkt értékesítést, ezzel reali-
zálva egyre nagyobb pro%tot. De ez nem 
megy egyik napról a másikra. Amikor el-
kezdtek pezsg"t készíteni, nagykeresked"n 
keresztül értékesítettek, mert nem volt 

3. ábra: Az értékesítési csatornák a bor értékének közvetíthet!sége szerint
Forrás: saját szerkesztés
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még semmilyen kapcsolatuk a piaci szerep-
l"kkel. Ahogy eltelt egy pár év, úgy lettek 
egyre ismertebbek a piac többi szerepl"jé-
vel. Kiskeresked"kkel, HORECA („ho-
tel restaurant catering”, vendéglátó ipari 
értékesítés fogalma) szegmenssel és privát 
vásárlókkal b"vült a vev"körük, új ismeret-
ségeket kötöttek. Így tudták meglépni azt, 
hogy most már nincs nagykeresked"jük, a 
HORECA-ban is egyre visszafogottabban 
vannak jelen és egyre b"vül a direkt érté-
kesítésük. Azonban ahhoz, hogy értékesíte-
ni tudjanak, kell, hogy ismertsége legyen a 
terméküknek, hogy egyáltalán a vev"k tud-
ják azt, hogy ez a termék létezik. Ezért az 
az álláspontja, hogy több platformot ki kell 
használni az értékesítésre, f"leg az elején. 
„B” interjúalany szerint is a borászatokban a 
legkedvez"bb az értékesítés, ennek ellenére 
áruházláncokban is jelen van: „a terméket 
több csatornán keresztül kell értékesíteni. Ha 
valahol csökken az értékesítés, egy újat kell 
hozni helyette. A vev! olyan, hogy jár vala-
hova hosszú ideig, majd elt"nik, aztán lehet, 
hogy megint jön. Van, akit csak egy év múlva 
látok újból. Ezen nem kell megsért!dni, ha-
nem olyan terméket kell adni, hogy úgy gon-
dolja, hogy ide érdemes visszajönni. Az áru-
házláncok pedig nekünk egy biztonság, hogy 
ha úgy gondoljuk, hogy tudunk felajánlani 
mennyiséget egy áruházláncnak, akkor ezt a 
lehet!séget fenntartjuk.”
Egyik oldalról láthatjuk, hogy a rövid ellátá-
si láncokon keresztül történ" értékesítéshez 
ismertségre van szükség, amihez pedig id" 
kell. Addig pedig jelen kell lenni a hagyo-
mányos ellátási láncokban, hogy a termel" 
ismertté váljon a piacon. Másrészt azonban 
a megtermelt mennyiségt"l is függ, hogy 
hol értékesít egy borász. „A” interjúalany 
is elmondta, hogy akik nagy mennyiséget 
termelnek, azoknak szükségük van a nagy-
keresked"kre és az áruházláncokra is, hogy 
az összes megtermelt bort el tudják adni.

4.3 Logisztikai problémák 
az értékesítési csatornában
A borok disztribúciójában fontos szerepet 
játszik a szállítás, a költségek és a munka-
mennyiség szempontjából is. A kérd"ívben 
megkérdeztük, hogy ki szállítja a borokat 
a pincészetek és a vev" között. Lehet"ség 
volt több opciót megadni, hiszen ez a va-
lóságban is megtörténhet. A legtöbb (44) 
válasz arra érkezett, hogy a borász saját 
maga szállít. Ez az összes válaszadó 60%-át 
jelenti, ami elég magas, hiszen ez egy olyan 
munka, amit a termel" nyugodtan kiadhat 

a kezéb"l. Közel a pincészetek fele alkalmaz 
küls" partnert a szállítás során, 20 borászat-
nál (27%) pedig részben vagy teljesen erre 
felvett munkaer" felel"s ezért a feladatért. 
Mindössze négy olyan termel" van, akinek 
nem kell ezzel a kérdéssel foglalkoznia, mert 
csak a borászatban vagy helyi piacokon, 
fesztiválokon árulja borait.
Kutatásunkban négy logisztikai problémát 
azonosítottunk: magas szállítási költség a 
kis mennyiség miatt, a kapacitáskihasznált-
ság hiánya, költséges a megfelel" h"mér-
sékleten szállítani a bort, továbbá az ellátás 
bizonytalansága amiatt, hogy nem tudják 
biztosítani a következ" évi mennyiséget és 
min"séget az egyes borfajtákból. El"ször 
megnéztük, hogy ezek milyen arányban 
vannak jelen a borászatokban, majd azt 
vizsgáltuk, hogy melyik értékesítési csator-
nánál szembesülnek a legtöbb, illetve a leg-
kevesebb logisztikai problémával.
A legtöbb válasz a magas szállítási költségre 
érkezett, a borászok 73%-a szembesül ezzel 
a nehézséggel, a termel"k egynegyedénél 
pedig nincs kapacitáskihasználtság. A kis 
szállítási mennyiségb"l adódó problémákra 
a pincészetek együttm(ködése is jelenthet 
megoldást. Az egyes borvidékeken általá-
ban közel helyezkednek el a pincészetek, így 
könnyen megoldható a közös szállítás, ami 
a mennyiségek növelésével javítaná a kapa-
citáskihasználtságot és ezzel együtt csökken-
nének a költség is. 
A további problémáknak viszonylag ala-
csony az esetszáma. A szállítási h"mérsék-
letb"l adódó költségek mindössze 12 ter-
mel"nél (16%) jelentenek problémát. Az 
ellátás bizonytalanságát 10 borász (14%) 
jelölte meg nehézségként. Ez meglep"en 
alacsony szám, hiszen a bor egy olyan ter-

mék, ahol nem lehet biztosítani a követ-
kez" évi termés min"ségét és mennyiségét, 
hiszen ezt nagyban befolyásolja az id"járás. 
Érdekes lenne további kutatásokat végezni 
arról, hogy a borászok számára ez mekkora 
kockázatot jelent és hogyan tudják kezelni.
Hipotézisünkben azt állítottuk, hogy a bo-
rászok sok logisztikai problémába ütköznek 
a rövid ellátási láncokban történ" értékesítés 
során, a kutatás azonban nem támasztja alá 
ezt a kijelentést. A 4. ábrán látható, hogy a 
legtöbb és legkevesebb logisztikai probléma 
kérdésében értékesítési csatornánként nincs 
olyan szigni%káns különbség, kivételt képez 
ez alól a borászatokban történ" eladás. 73-
ból 56 termel" állítja, hogy itt szembesül a 
legkevesebb nehézséggel. (4.ábra)
Az áruházláncokban való és a hoteleknek, 
éttermeknek történ" értékesítést válasz-
tották a legtöbben (21-21 borász) azzal 
kapcsolatban, hogy hol van a legtöbb lo-
gisztikai nehézségük. Ezt azonban csak kis 
lemaradással követik a nagykeresked"k és az 
online eladás (15-15 borász), illetve a bor-
fesztivál 14 szavazattal. A legkevesebb lo-
gisztikai problémára érkez" válaszok száma 
- a borászatokon kívül - szintén kis különb-
séget mutat, ez értékesítési csatornánként 
12 és 4 között mozog. Legnagyobb eltérés 
az el"z" kérdéssel szemben a hoteleknél és 
éttermeknél (17), illetve az áruházláncoknál 
(13) található. (4.ábra)
Ebb"l a kérdéspárból tehát továbbra is azt 
tudjuk megállapítani, hogy a borászoknak 
érdemes a rövid ellátási láncokon keresztül, 
els"sorban saját borászatukban értékesíte-
ni, mind a pro%t növelés, a borfogyasztási 
kultúra fejlesztése és logisztikai problémák 
elkerülése szempontjából.

4. ábra: Értékesítési csatornák a legtöbb és legkevesebb logisztikai prob-
léma szerint
Forrás: saját szerkesztés



34

5. Diszkusszió
A rövid ellátási láncok kialakulásának az 
egyik oka, hogy a hagyományos ellátási 
láncokban a vev" egyre kevesebb infor-
mációval rendelkezik a termékr"l, hiszen 
a hosszú lánc miatt a termel" ezeket nem 
tudja eljuttatni hozzá (De Fazio, 2016). A 
borászok ugyanezt a problémát fedezték fel, 
hiszen a válaszaikból egyértelm(en látható, 
hogy a bor értékét a hagyományos ellátási 
láncokon keresztül tudják a legkevésbé köz-
vetíteni. 
A szakirodalom szerint a rövid ellátási láncok 
pozitív hatása a kapcsolatépítés (Kneafsey 
et al., 2013), ezt a borászok is kiemelték, 
akik nagyon szeretik, amikor a pincészetben 
beszélgethetnek vev"ikkel a szüretr"l, a bo-
rokról vagy az id"járásról. Ezáltal a vev"k is 
több tudásra tesznek szert a termékkel kap-
csolatban, ami szintén szerepelt az elméleti 
részben is. A rövid ellátási láncok fejlesztik 
a vidék gazdaságát (Kneafsey et al., 2013), 
ennek egyik formája a borturizmus, amely-
r"l az egyik kitölt" azt írta, hogy e téren 
van még lehet"ség a fejl"désre, ami tovább 
növelné a pincészetben történ" eladásokat. 
D’Amico at al. (2014) azt írja, hogy a rövid 
ellátási láncokon keresztül a borász egy 
magasabb áron tudja eladni a termékeit, 
ugyanezt említette „B” interjúalany, aki 
azt is hozzátette, hogy az áruházláncok 
és a nagykeresked"k egy lealkudott áron 
vásárolják a termékeket. Arról is beszél, 
hogy az állami %nanszírozás segítené a rövid 
ellátási láncok m(ködését, el"nyt szerezve 
mind a borfogyasztóknak és -termel"knek. 
Magyarországon ennek megvalósítása már 
folyik, hiszen az élelmiszeripar mellett a 
borászatokat is támogatják a rövid ellátási 
láncok fejlesztésében. (EMVA, 2021)
Korábban írtunk arról, hogy a terme-
l"k a rövid ellátási láncokban logisztikai 
problémákba ütköznek. Ennek oka a 
termék eljuttatása az eladási pontra, ahol 
magas szállítási költségekkel szembesülnek. 
Ez növeli a termék egységköltségét és 
csökkenti a vásárlási kedvet. (Paciarot-
ti – Torregiani, 2021) Ezt részben a ku-
tatásunk is alátámasztja, hiszen „B” 
interjúalany arról írt, hogy az online ér-
tékesítés többletköltséggel jár a vev"nek, 
hiszen a postaköltséget is ki kell %zetnie, így 
drágábban kell megvásárolnia a bort. 
A hipotézis els" felét egyértelm(en alátá-
masztja a kutatás. Kiugróan magas arány-
ban a borászatokban történ" eladásokat 
tartották a leggazdaságosabbnak, illetve ezt 
választották a borfogyasztási kultúra fejlesz-

tése szempontjából is a legalkalmasabbnak. 
Pro%tabilitás szempontjából a második 
és harmadik helyen is rövid ellátási lánc 
kategóriák állnak: a borfesztiválok és az 
online értékesítés. A legkisebb nyereséget 
pedig a nagykeresked"kön keresztül és az 
áruházláncokban tudják elérni, amik a ha-
gyományos ellátási láncokba tartoznak. A 
bor értékének közvetíthet"sége szempont-
jából a borászatok után a borfesztiválok és 
a borszaküzletek foglalják el a dobogót, az 
áruházláncok és a nagykeresked"k pedig itt 
is az utolsó helyen állnak.
A hipotézis második felére már nem kap-
tunk ilyen egybehangzó eredményt. Ahogy 
korábban is szó volt róla, a borászatokban 
történ" értékesítés megcáfolja azt, hogy 
a rövid ellátási láncokban több a logiszti-
kai probléma, mint a hagyományosakban, 
hiszen a pincészetekben történ" értékesí-
tés során szembesülnek a legkevesebb lo-
gisztikai problémával. Holtversenyben az 
áruházláncokban történ" értékesítésnél és 
a hoteleknél, éttermeknél szembesülnek a 
borászok a legtöbb logisztikai nehézséggel, 
melyek a hagyományos ellátási láncokhoz 
tartoznak. Ezt követik szintén azonos szava-
zattal a nagykeresked"kön keresztül történ" 
és az online értékesítések, ennél kevesebb 
szavazattal pedig csak a rövid ellátási láncok 
rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a borá-
szok több logisztikai problémával szembe-
sülnek a hagyományos ellátási láncokban, 
mint a rövid ellátási láncokban. 
Felmerülhet a kérdés, hogyha a pro%t és a 
bor értékének közvetíthet"sége szempont-
jából is a rövid ellátási láncok a kedvez"b-
bek, akkor miért vannak jelen a borászok a 
hagyományos ellátási láncokban is. Ennek 
okait az interjúkban ismerhettük meg, ahol 
arról beszéltek, hogy a nagy mennyiséget 
termel" borászoknak szükségük van a ha-
gyományos ellátási láncokra, hogy az ösz-
szes megtermelt bort értékesíteni tudják. 
Interjúalanyaink pedig kis családi pincé-
szetek, és a direkt értékesítésre törekszenek, 
ennek ellenére azt mondják, hogy egyrészt 
az elején a termel"nek muszáj több érté-
kesítési csatornában jelen lennie, hogy a 
piacon megismerjék, másrészt pedig ez egy 
biztonságot is ad. Ha az egyik csatornában 
csökken az értékesítés, ott van egy másik, 
ami kompenzálni tudja a keresletkiesést. Ez 
tehát alátámasztja hipotézisünk azon részét, 
hogy a borászok azért vannak jelen a hagyo-
mányos ellátási láncokban, hogy az összes 
megtermelt bort el tudják adni.
Kutatásunkban a borászok oldaláról vizsgál-

tuk az eladásokat, azonban további kutatásra 
ad lehet"séget a fogyasztói oldal vizsgálata. 
Egy korábbi kutatás azt mutatta, hogy a bo-
rok felét hiper- és szupermarketekben adják 
el. (Szolnoki – Tóth, 2017) Érdekes lenne 
a vásárlók szempontjából is felmérni, hogy 
miért választják ilyen sokan a hagyományos 
ellátási láncokat, mikor vásárolnak inkább 
a rövid ellátási láncokon keresztül, illetve 
melyik értékesítési csatornának mi az 
el"nye és hátránya az " szempontjukból. A 
fogyasztói szokások megismerése segítheti 
a pincészeteket, hogy megoldást találjanak 
arra, hogy hogyan tudnának még több fo-
gyasztót a számukra kedvez"bb rövid ellátá-
si láncokon keresztül elérni.

6. Befejezés
Tanulmányunk a borpiac rövid ellátási lán-
caival foglalkozik. Az volt a célunk, hogy 
megvizsgáljuk az egyes értékesítési csator-
nák pro%tabilitását és a bor értékének a köz-
vetíthet"ségét, hogy kiderüljön, valóban a 
rövid ellátási lánc kedvez"bb-e a borászok-
nak? Ezután pedig arra a felvetésre kerestük 
a választ, hogy a logisztikai problémák, illet-
ve a rövid ellátási láncok révén elérhet" túl 
kicsi felvev"piac miatt értékesítenek-e a bo-
rászok a hagyományos ellátási láncokban is?
Hipotéziseink részben meger"sítést nyertek, 
részben megcáfoltuk "ket. A rövid ellátási 
lánc mindenképp magasabb pro%tábilitást 
tesz lehet"vé a borásznak és a bor értékeit 
is jobban tudja közvetíteni, de volument el-
adni hagyományos ellátási láncokban lehet 
inkább, még annak ellenére is, hogy több 
és többféle logisztikai probléma is felmerül 
ezekben az értékesítési csatornákban.
Kutatásunk korlátja, hogy semmiképpen 
sem nevezhet" reprezentatívnak, hiszen 
nem arányosan képviselik magukat a min-
tában a borvidékek és a különféle méret( 
borászatok. Elemszámunk ugyanakkor 
lehet"vé teszi bemutatott elemzések elvég-
zését és az interjúk segítségével az eredmé-
nyeket kiegészítve, sikerült rávilágítani az 
ágazat kritikus m(ködési sajátosságaira.
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