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Szerkesztette: 
Herczeg Ágnes

DipWSET



Jelen prezentáció a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kizárólagos 
tulajdonát képezi.

A prezentáció a turizmus-vendéglátás területén dolgozó 
szakemberek, hallgatók számára készült.

A prezentáció vagy annak bármely részének, a képek, szövegek 
sokszorosítása, más formában való terjesztése tilos.



Kiváló adottságok a szőlőtermesztéshez

Magyarország fekvése

Hazánk a keleti félgömb 
16° és 23° hosszúsági 
köre, és az északi 
szélesség 46° és 49°
foka között helyezkedik 
el, közel a 
szőlőtermesztés északi 
határához. 

Éghajlati tényezők
A csapadékmennyiség 
évi 500-900 mm közötti, 
ezért nem szükséges a 
szőlők öntözése.
A szőlő tenyészideje 
hazánkban 200 nap 
körül alakul, így a késői 
fajták is biztonsággal 
beérnek.
Rendkívül változatos 
domborzati és 
talajadottságok 
jellemzők.



Eredetvédelem Magyarországon

• A földrajzi árujelzők hagyományokat, a 
termelői közösséget, annak tudását, 
speciális termékkaraktert és minőségi 
szintet is megtestesítenek.

• Borkategóriák:

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
rendelkező (OEM) bor

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
rendelkező (OFJ) bor

Földrajzi jelzés nélküli (FN) bor





FELSŐ-PANNON
BORRÉGIÓ

• Etyek-Buda

• Neszmély

• Mór

• Pannonhalma

• Sopron



ETYEK-BUDA

• Termőterülete: 1 582 ha
• Talaja elsősorban mészkő, 

lösz, helyenként dolomit, 
illetve gránit.

• Jellemzően fehérbor termő 
vidék, amely 
pezsgőkészítéshez is 
kiválóan alkalmas.

• A borvidék jelentős fajtái a 
chardonnay, az Irsai Olivér, a 
sauvignon blanc és a pinot
noir.

Tudta-e…

… hogy 1887-ben Budafok nyerte el 
„A borok és pezsgők nemzetközi 

városa” címet és hogy az első 
világháborút követően az ország 

tizenegy gyárából négy Budafokon 
működött?



MÓR

• Termőterülete: 461 ha
• Lösz, erdőtalaj és homok 

alkotja.
• Jellemzően fehérbor 

termő vidék.
• Szőlőfajtái közül az 

ezerjó a leghíresebb, de 
többek között a 
királyleányka, és a zöld 
veltelini is figyelemre 
méltó borokat terem.

Tudta-e…

… hogy bár létezik egy olyan 
mondás miszerint „a móri bor 

meszes, aki issza eszes”, a borok 
mésztartalma nem magasabb az 

átlagosnál?



NESZMÉLY

• Termőterülete: 987 ha
• Löszön kialakult barna erdőtalaj 

jellemzi.
• A borvidék leginkább fehérborairól 

híres.
• Bár a chardonnayt termesztik a 

legnagyobb arányban, nagy 
potenciállal bír a királyleányka, a 
hárslevelű és a juhfark is a 
borvidéken. 

Tudta-e…

… hogy az esztergomi Várhegy alatt a 19. 
században kialakított hatalmas prímási 

pincerendszerben, vagy röviden a Prímás 
Pincében működik az érsekség által létrehozott, 
a történelmi Magyarország tizenkét borvidékét 

bemutató bormúzeum?



PANNONHALMA

• Termőterülete: 626 ha
• Löszös, homokköves talaj
• A szőlőtermesztés 

hagyománya szorosan 
kötődik a Pannonhalmi 
Főapátsághoz.

• Meghatározó szőlőfajták a 
rajnai rizling, az olaszrizling 
és a pinot noir.

Tudta-e…

… hogy  a magyar szőlőművelés 
legrégebbi írásos emléke ehhez a 

borvidékhez köthető, hiszen elsőként 
a Pannonhalmi Apátság 

alapítólevele említi a szőlőt, mint 
tized alá eső terményt?



SOPRON

• Termőterülete: 1 543 ha
• A Soproni-hegység talaját 

gneisz és csillámpala alkotja, 
agyag, mészkő és barna 
erdőtalaj borítással.

• Hagyományosan 
kékfrankosáról híres borvidék, 
de kiváló zweigelt és zöld 
veltelini is jellemző.

Tudta-e…

… hogy a soproni szőlősgazdákat 
egykor poncichtereknek is hívták? Az 

elnevezés a Bohnenzüchter német 
szóból származik, amely arra utalt, 
hogy a szőlősorok között a gazdák 

babot termesztettek. Azóta is 
meghatározó alapanyag a bab a 

borvidék gasztronómiájában.



• Mátra

• Eger

• Bükk

FELSŐ-
MAGYARORSZÁGI 
BORRÉGIÓ



BÜKK

• Termőterülete: 844 ha
• Meszes vályogtalaj és lösz 

jellemzi a túlnyomóan 
fehérbort termő 
területet.

• A borvidék újabban nagy 
hangsúlyt fektet a 
zweigeltre, de 
hagyományosan nagy 
területen termesztenek 
kékfrankost, zenitet és 
leánykát.

Tudta-e…

… hogy Miskolc Avas városrészén 
már a 18. században több mint 
ezerötszáz pince volt, sőt már a 

XIV. században is folyt 
szőlőtermesztés ezen a 

borvidéken?



EGER

• Termőterülete: 5 359 ha
• A terület legnagyobb 

részén riolittufa, de 
mészkő, dolomit és 
agyagpala is előfordul.

• Bár fajtaborok is 
megtalálhatók, ma 
leginkább az Egri Bikavér 
és az Egri Csillag 
házasítások adják a 
borvidék hírnevét.

Tudta-e…

… hogy tekintettel arra, hogy a 
török hódoltságig kizárólag 

fehérbort termeltek a régióban, így 
aligha igaz a Bikavér nevéhez 

fűződő legenda, miszerint az egri 
várvédőkről úgy hitték a törökök, 

hogy a bika vérét isszák az 1552-es 
ostrom idején?



MÁTRA

• Termőterülete: 5 721 ha
• Változatos talaj: riolittufa, 

agyag, lösz és márga is 
megtalálható.

• Jellemzően fehérborokat 
termő vidék, friss, virág- és 
gyümölcsillatú borokkal.

• A borvidék kiemelt fajtái 
az olaszrizling, a 
szürkebarát és a 
kékfrankos.

Tudta-e…

… hogy a borvidék, amit úgy is 
hívnak, mint a hely „Ahol a Nap és 

a hegy összeér”, adja az ország 
exportjának több mint 

egyharmadát?



TOKAJ



TOKAJ

• Termőterülete: 5 493 ha
• A borvidék különlegessége, hogy 

több, mint 400 inaktív vulkán 
alkotja a területét.

• Jellemző vulkáni kőzetek: riolit, 
andezit és ezek tufái.

• Az édes boraival világhíressé vált 
borvidéken egyedülálló száraz 
borok és pezsgők is kiegészítik a 
termékpalettát.

• Jelentős szőlőfajták: furmint, 
hárslevelű, sárgamuskotály, 
kövérszőlő, kabar és zéta.

Tudta-e…

… hogy Tokaj-Hegyalján, Erdőbényén került 
elő a mai szőlőfajták közös ősének 

tekinthető miocén kori ősszőlő (vitis
tokaiensis) levelének fosszilis lenyomata?





Az értékpiramis csúcsán: a tokaji aszú

• Tokaj a világ első apellációja: III. Károly 1737-ben a világon elsőként zárt 
borvidékké nyilvánítja rendeletében Tokajt.

• A tokaji aszú hazánk legrégebbi, 400 éves történettel rendelkező bormárkája.

• Ez az egyetlen hazai UNESCO világörökségi listán szereplő borvidék (2002 óta).

• Tokaj primátusa a világ édes, botritiszes borainak minőségi versenyében ma már 
megkérdőjelezhetetlen.

• A borászat világában az egyik leginkább munkaigényes és így az egyik legdrágább 
termelési eljárás az aszúkészítés.

• A tokaji édes borok után a XXI. században a száraz borok is saját palackot kaptak.











• Badacsony

• Balatonboglár

• Balatonfüred –
Csopak

• Balatonfelvidék

• Nagy-Somló

• Zala

BALATON BORRÉGIÓ



BADACSONY

• Termőterülete: 1 142 ha
• Vulkanikus hegyeiről ismert, 

bazalt talajú, zömmel 
fehérboros terület.

• A borvidék leghíresebb 
tanúhegyei a Badacsony, a 
Szent György-hegy, a 
Csobánc és a Gulács.

• Ikonikus fajták az 
olaszrizling, a szürkebarát és 
a kéknyelű, de a rózsakő is 
említést érdemel.

Tudta-e…

… hogy mivel az egykori vulkáni 
tevékenységről tanúskodnak, a 

Tapolcai medence elszórtan 
kiemelkedő 350-450 m magasságú 

bazaltkúpjait tanúhegyeknek 
nevezzük? 



BALATONBOGLÁR

• Termőterülete: 3 110 ha
• A lösztalaj az uralkodó, a 

legkiválóbb dűlőkben magas 
mésztartalommal.

• Illatban, zamatban gazdag, 
szép savú borok termőhelye.

• Meghatározó fajták a
chardonnay és az olaszrizling,  
a vörös fajták közül a merlot
és a kékfrankos.

• A csendes borok mellett
számtalan gyöngyöző- és
habzóbor, valamint pezsgő
készül itt.

Tudta-e…

… hogy a Balaton vize 
megsokszorozva veri vissza a 

napsugárzást, és az így kialakuló 
mediterrán hatás kedvezően alakítja 

a borvidék mikroklímáját?



BALATON-FELVIDÉK

• Termőterülete: 731 ha
• A keleti részen bazalt és vulkáni 

tufakőzetek, a nyugati részen 
dolomit és márga jellemző.

• Finom savtartalmú, zamatban 
gazdag borok termőhelye.

• A borvidék legjellemzőbb fajtája 
az olaszrizling és a szürkebarát.

Tudta-e…

… hogy különleges hangulata, 
hagyományos tájképe miatt és mivel 

távolabb helyezkedik el a nyüzsgő Balaton-
parttól, egyre több, nagyvárosi közegből 
elszakadni vágyó ember költözik erre a 

vidékre? 



BALATONFÜRED-CSOPAK

• Termőterülete: 1 695 ha
• Talaja változatos, kristályos pala, 

amelyre jellegzetes színű, vörös 
homokkő rakódott.

• Elsősorban fehérbort termő 
terület, ahol a legjellemzőbb 
fajták az olaszrizling és a 
szürkebarát, illetve Tihanyban a 
kékfrankos emelhető ki.

Tudta-e…

… hogy a borvidéken, Balatonfüreden zajlik 
nyaranta a Balaton és az ország egyik 
legnagyobb hagyománnyal rendelkező 

borünnepe, a Tagore sétányon szervezett 
Balatonfüredi Borhetek?



NAGY-SOMLÓ

• Termőterülete: 531 ha
• A talajt vulkáni bazalt és tufa 

alkotja, agyaggal és márgával 
keveredve.

• Fehérbort adó borvidék: 
testes, kemény karakterű, 
szép savkészletű borok 
termőhelye.

• Jelentős fajták a juhfark, az 
olaszrizling, a furmint és a 
hárslevelű.

Tudta-e…

… hogy a legjellegzetesebb somlói 
fajtából, a juhfarkból készült bort a 
„nászéjszakák borának” is nevezték, 

mivel a népi hagyomány szerint 
fogyasztása biztosítja a fiú utód 

nemzését? 



ZALA

• Termőterülete: 802 ha
• Talajtípusai löszös 

vályogtalaj és barna 
erdőtalaj.

• Alapvetően fehérboros 
terület és hazánk 
legcsapadékosabb 
borvidéke.

• Legjellemzőbb fajták: 
olaszrizling, szürkebarát, 
tramini és rajnai rizling.

Tudta-e…

… hogy amikor az 1870-es években 
országszerte óriási pusztítást okozott 
a szőlőgyökértetű (azaz a filoxéra), a 
kártevő a Zalai borvidéken az összes 

szőlőt elpusztította?



PANNON BORRÉGIÓ

• Szekszárd

• Tolna

• Pécs 

• Villány



PÉCS

• Termőterülete: 535 ha
• Löszön képződött barna erdőtalajok, 

rendzina borítja.
• Borai lágyak, teltek, gyakran 

mediterrán jellegűek.
• A hagyományos világfajták és helyi 

fajták közül kiemelkedik a cirfandli, 
ami csak itt terem az országban.

Tudta-e…

… hogy a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti 
és Borászati Kutatóintézet szőlőiben a Kárpát-

medence  összes szőlőfajtája megtalálható,
illetve különleges, ritka fajtákból készült 

borokat is kóstolhatunk itt?



SZEKSZÁRD

• Termőterülete: 2 116 ha
• Talaja döntően löszös, éghajlata 

kontinentális, mediterrán 
hatásokkal.

• Elsősorban bársonyos 
vörösborairól híres borvidék.

• Jellemző borok: a Szekszárdi 
Bikavér mellett a kékfrankos és a 
kadarka kap hangsúlyt a borvidék 
palettáján.

Tudta-e…

… hogy 2015-ben megszületett a Szekszárd 
Palack, amibe a borvidék kiemelt fajtái 

(kadarka, kékfrankos, bikavér) csak 
vakkóstolás után kerülhetnek, így biztosítva 

a borok magas minőségét?



TOLNA

• Termőterülete: 2 118 ha
• Talaját vastag lösztakaró fedi.
• Vörösborai zömében lágyak, 

visszafogott tannin-tartalmúak, a 
fehérborok gyümölcsös illat- és 
ízjegyekkel, szép savakkal 
jellemezhetők.

• A borvidék számos fajtája közül a 
kékfrankost, a chardonnayt és a zöld 
veltelinit lehet kiemelni.

Tudta-e…

… hogy a változatos, dombos táj egyike a 
kevésbé ismert borvidékeinknek, ahol olyan 
bortörténeti látnivalók fogadják a turistát, 
mint a györkönyi pincefalu vagy a bölcskei

pincesor?



VILLÁNY

• Termőterülete: 2 259 ha
• Talaja mészkőre rakódott lösz és 

vörösagyag.
• Magyarország legdélibb borvidéke, 

szubmediterrán éghajlattal.
• Elsősorban vörösbor jellemzi a 

vidéket, míg fehér szőlő főleg a 
siklósi körzetben terem.

• Mára a cabernet franc-ból készülő 
Villányi Franc vált a borvidék 
meghatározó márkájává, de a többi 
bordeaux-i fajta és a portugieser is 
nagy jelentőséggel bír. 

Tudta-e… 

… hogy a Kikerics a villányi borok védjegye a 
2006-os évjárattól kezdve? A védjegyet viselő 

borok három kategória valamelyikébe 
sorolhatók: Villányi classicus, Villányi
prémium és Villányi super prémium.



DUNA BORRÉGIÓ

• Kunság

• Hajós – Baja

• Csongrád



CSONGRÁD

• Termőterülete: 909 ha
• Talaja többnyire meszes homok.
• Savakban visszafogott, gyümölcsös 

fehér-, vörös- és roséborok
termőhelye.

• A feltörekvő borvidéket jól 
képviselő fajták a kékfrankos, a 
cserszegi fűszeres, és az Irsai Olivér.

Tudta-e…

… hogy ez a borvidék a szőlő 
tenyészidőszakában hazánk legmelegebb és 

napfényben leggazdagabb tája?



HAJÓS-BAJA

• Termőterülete: 1 636 ha
• A talajt lösz és löszös homok 

borítja.
• Főként fehérboros terület, ahol jó 

ivású rosé is készül.
• Borai lágyak, gyümölcsösek, szelíd 

savakkal.
• A legnagyobb területen 

termesztett szőlőfajták a 
kékfrankos, a cabernet sauvignon
és a cserszegi fűszeres.

Tudta-e…

… hogy Hajóson, a híres pincefaluban 1300 
présház és pince sorakozik több utcában, és 

ezzel Európa legnagyobb összefüggő 
pincefalujaként tartják számon?



KUNSÁG

• Termőterülete: 19 176 ha
• Talaja többnyire meszes homok.
• A borok meghatározó szőlőfajtái a 

cserszegi fűszeres és a kékfrankos, 
de hagyományos itt az arany 
sárfehér és a kövidinka is.

• Borai általában lágyak, 
könnyedek, gyümölcsösek.

Tudta-e…

… hogy a homokos talajú Alföldön terül el 
hazánk legnagyobb területű borvidéke, ahol 
a szőlők nagy részét 1779-es rendeletében 

azért telepíttette Mária Terézia, hogy a 
szőlő megkösse a futóhomokot?




