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25 0001436103 863Kunsági borvidék

2258014 874Hajós–Bajai borvidék

2022259514 311Csongrádi borvidék

Duna borrégió

16004107610Zalai borvidék

6008861142Nagy-Somlói borvidék
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5 9229 82911 149Tokaji borvidék

Tokaji borrégió

1 8923 2364 287Soproni borvidék

Soproni borrégió

254629114522Villányi borvidék

2900736211 300Tolnai borvidék

263337896000Szekszárdi borvidék

82364167000Pécsi borvidék

Pannon borrégió

62032363900Pannonhalmi borvidék

140042236500Neszmélyi borvidék

90014592000Móri borvidék

160039275600Etyek–Budai borvidék

Észak-dunántúli borrégió

780024 26132 500Mátrai borvidék

600018 30221 160Egri borvidék

1750?17 600Bükki borvidék

Egri borrégió

TermőőőőI. osztályúTeljes

Terület (hektár)
Borvidék

Borvidékek-borrégiók II.



Alapfogalmak

Borvidék: az a termőhely, amely több település közigazgatási területére kiterjedően 
hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajta-összetételű, 
művelésű ültetvényekkel, szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, sajátos 
jellegű borokat termel, és településenként a borvidéki besorolásra előírt termőhelyi 
kataszteri osztályú terület legalább 7 %-kal részesedik a mezőgazdaságilag művelt 
területből.

• Körzet: illetve alkörzet a borvidéknek egyes jól elkülöníthető (pl. fajtahasználat, 
hagyomány) ismérvek szerint határozottan különböző része.

• Bortermőhely: az a termőhely, amely a borvidékre jellemző környezeti adottságokkal, 
termelési hagyományaival, jellemző borminőségével, termőhelyi és ültetvényterületi 
arányaival elszigetelten helyezkedik el.

• Szőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, a 
szőlőtermesztésre való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott 
és lehatárolt határrészek nyilvántartása földmérési alaptérképeken. 

• Zárt borvidék: az a termőhely, amelynek termékei megkülönböztetett védelemre 
érdemesek, a szőlő termesztésére, a bor készítésére, kezelésére, forgalomba 
hozatalára vonatkozóan különleges szabályokat igényelnek. Jelenleg csak a Tokaj-
Hegyaljai borvidék zárt terület.



• Árutermő szőlőültetvény (>1500m2): létesítésére és pótlására a termőhelyeken 
felhasználható szőlőfajtákat a külön jogszabályban meghatározott Nemzeti 
Fajtajegyzék tartalmazza. A Nemzeti Fajtajegyzék alapján az egyes megyék 
fajtahasználatát (ajánlott, engedélyezett, ideiglenesen engedélyezett fajták köre) a 
Szőlőfajta Használati Bizottság határozza meg. A megyei fajtalistában szereplő
fajtákból a hegyközségi tanácsok állítják össze a borvidéki és bortermőhelyi fajtalistát, 
az illetékes hegyközségek javaslata alapján.

• Ajánlott fajta borszőlő esetében a meghatározott termőhely szőlőtermesztésének 
hasznosítási irányát meghatározó, különösen borainak sajátos jellegét megalapozó, 
minőségi bor készítésére alkalmas, államilag elismert fajta. 

• Engedélyezett fajta (korábban kiegészítő fajta) borszőlő esetében a meghatározott 
termőhely ökológiai adottságait jól hasznosító, de a termőhely jellegét nem 
meghatározó, az évjáratok többségében minőségi bor készítésére alkalmas, államilag 
elismert, illetve állami elismerésre bejelentett vagy kipróbálásra ajánlott fajta.

•Ideiglenesen engedélyezett fajta (korábban ültetvényes fajta) bor- és 
csemegeszőlő esetében már nem telepíthető, 



• Magyarország borvidékeinek száma 22, amiből 3 az Alföldön, 4 Dél-
Dunántúlon, 6 Észak-Dunántúlon, 5 a Balaton környékén, további 4 pedig Észak-
Magyarországon található. A körzetek száma 37, míg az alkörzeteké 3. A Tokaj-
hegyaljai borvidék az egyetlen zárt területű borvidék.

•Az ország összes szőlőterületének több mint 80 %-a borvidékhez tartozik. A 
borvidéki települések száma 507, míg bortermőhelyek 10 megyét 51 
településének a határában vannak. Így jelentősebb szőlőtermesztés 
Magyarország 558 városa, illetve községe területén folyik, ami hazánk összes 
településének (3155) közel 18 %-a. 



Csoportosítás:

• 3 síkvidéki és 19 dombvidéki borvidék van hazánkban.

• „Vörösborvidék", 
Csongrádi borvidék, Hajós-Bajai borvidék, Kunsági, borvidék, Szekszárdi, 
Villányi, Balatonboglári, Soproni, Egri 
A vörös bor adó fajták a Szekszárdi borvidék fajtaösszetételében érik el a 
legnagyobb részarányt, mintegy 70 %-ot.

• Hazánk legkisebb borvidékei:
Zalai, Pécsi, Móri, Pannonhalmi és Nagy-Somlói borvidékek.

• A legnagyobbak:
Kunsági borvidék (több mint 25000 hektár),
Mátrai borvidék (7800 hektár),
Tokaji borvidék (közel 6000 hektár),
Egri borvidék (közel 6000 hektár) és a 
Balatonboglári borvidék (kb. 3200 ha) 

Borvidékeink zöme 1500-3000 hektár közötti termőterülettel rendelkezik



Kunsági borvidék

Chardonnay, Sauvignon blanc, Tramini, Cabernet franc? Cabernet sauvignon, 
Pinot noir, Karát

Telepíthető fajták

Izsáki, Zala gyöngye, Ezerjó, kékfrankos, Cserszegi fűszeres, 
Rizlingszilváni, Kövidinka, Kadarka, Olasz rizling, Kunleány, Chasselas, 
Rajnai rizling

Legelterjedtebb fajták

75 % fehérborszőlő, 25 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

Alacsony (takarható fejművelés) és magasművelés (főleg egyesfüggöny) 
egyaránt megtalálható. Rövid, hosszúcsapos és szálvesszős metszések.

Művelés- és metszésmód

Hullámos felszín, 150 m alatt a tengerszint feletti magasságDomborzat

Futóhomok, humuszos homok, csernozjom jellegű talajok. Általában meszes 
alapkőzet. Mozaikos eloszlás.

Talajok

540-600 mm Évi csapadékmennyiség

2000-2100 óraÉvi napfénytartam

10,2-10,7 oCÉvi középhőmérséklet

Cegléd-Monor-Jászsági, Kecskemét-Kiskunfélegyházi, Izsáki,. Kiskőrösi, 
Kiskunhalas-Kiskunmajsai, Bácskai, Dunamenti, Tiszamenti

Körzetek

97Települések száma

Kb. 25000 ha Terület



Hajós-bajai borvidék

Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Királyleányka, Olasz rizling Rajnai rizling, 
Kékfrankos, Zweigelt, C. franc, C. sauvignon, Kadarka, Ezerjó

Telepíthető fajták

Kékfrankos, Zweigelt, Kunleány, Cserszegi fűszeres, Rajnai rizling, Chardonnay, 
Királyleányka, Cabernet franc

Legelterjedtebb fajták

60 % fehérborszőlő, 40 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

80 % magasművelés (főleg egyesfüggöny), 20 % alacsonyművelés (fej)Művelés- és metszésmód

Déli fekvésű domboldalak, zömében 150-160 m tengerszint feletti magasságDomborzat

Sok löszös alapkőzet, humuszos homok, csernozjom jellegű homok, Talajok

600-630 mm Évi csapadékmennyiség

2050-2080 óraÉvi napfénytartam

10,5-10,8 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

12Települések száma

Kb. 2258 ha Terület



Csongrádi borvidék

Minden körzetben: Rajnai rizling, Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet francTelepíthető fajták

Kékfrankos, Olasz rizling, Rajnai rizling, Zweigelt, Kunleány, KövidinkaLegelterjedtebb fajták

65 % fehérborszőlő, 35 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

Alacsony (takarható fejművelés) és magasművelés (főleg egyesfüggöny) 
egyaránt megtalálható. Rövid, hosszúcsapos és szálvesszős metszések.

Művelés- és metszésmód

Hullámos felszín, 140 m alatti tengerszint feletti magasságDomborzat

-humuszos homok, csernozjom jellegű homok, főként meszes talajokTalajok

520-580 mm Évi csapadékmennyiség

2080-2100 óraÉvi napfénytartam

10,5-10,8 oCÉvi középhőmérséklet

Csongrádi, Kisteleki, Pusztamérgesi, MórahalmiKörzetek

16Települések száma

Kb. 2022 ha Terület







Neszmélyi borvidék

Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon, Chardonay, Irsai Olivér, 
Olasz rizling, Ottonel muskotály, Rizlingszilváni, Sauvignon blanc, 
Szürkebarát, Zöld veltelini, Tramini

Telepíthető fajták

Rizlingszilváni, Olasz rizling, Zöld veltelini, Chardonay, Irsai
Olivér Ottonel muskotály, Tramini

Legelterjedtebb fajták

Zömében fehérborszőlő, de ajánlott fajta a Cabernet sauvignon isFajtaösszetétel

Főként magasművelés (egyesfüggöny, Moser, ernyő)Művelés- és metszésmód

Védett, 150-250 m közötti főleg déli lejtőkDomborzat

Löszön, homokkőn és mészkőn kialakult barna erdőtalajokTalajok

550-650 mm Évi csapadékmennyiség

1950-2000 óraÉvi napfénytartam

10,0-10,2 oCÉvi középhőmérséklet

Ászári, NeszmélyiKörzetek

23Települések száma

Kb. 1400 ha 
Terület



Etyek-Budai borvidék

Mindkét körzetben: Chardonnay, Királyleányka, Olasz rizling, Rajnai rizling, 
Rizlingszilváni, Ottonel muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Zenit, Zöld 
veltelini, Pinot blanc, Sárga muskotály, Cserszegi fűszeres, C. franc, C. 
sauvignon, Kékfrankos, Kékoportó, Merlot, Zweigelt, Pinot noir

Telepíthető fajták

Chardonnay, Olasz rizling, Zöld veltelini, Rajnai rizling, Sauvignon,  
Szürkebarát, Királyleányka, Zenit, Rizlingszilváni 

Legelterjedtebb fajták

Alapvetően fehérboros borvidék, de több vörösborszőlő-fajta termesztése is 
engedélyezett.

Fajtaösszetétel

Főként magasművelés (egyesfüggöny, Moser, ernyő) Művelés- és metszésmód

160 és 300 méter közötti területek, változatos mikroklímával.Domborzat

Löszön, homokkövön és mészkőn kialakult különböző típusú erdőtalajok és 
csernozjomok. 

Talajok

550-600 mm Évi csapadékmennyiség

1950- 2000 óraÉvi napfénytartam

9,7-10,0 oCÉvi középhőmérséklet

Etyeki, BudaiKörzetek

20Települések száma

Kb. 1600 ha 
Terület



Móri borvidék

Chardonnay, Ezerjó, Királyleányka, Leányka, Ottonel muskotály, Rajnai 
rizling, Tramini 

Telepíthető fajták

A hagyományos Ezerjó helyét átvették a Leányka, Rizlingszilváni, Tramini, 
Chardonnay, Rajnai rizling, Olasz rizling, Királyleányka, Zöld veltelini, 
Ezerfürtű és Irsai Olivér.

Legelterjedtebb fajták

Kizárólag fehérborszőlő fajták. Fajtaösszetétel

Hagyományos móri "kopasz fejművelés", melyet egyre inkább a 
magasművelések váltanak fel.

Művelés- és metszésmód

Védett dél- délnyugati fekvések, 180-250 m közötti tengerszint feletti 
magasság.

Domborzat

Lösz, mészkőtörmelékes lösz és dolomit alapkőzetekemn barna erdőtalajok, 
rendzinák, néhol váztalajok

Talajok

600-650 mm Évi csapadékmennyiség

1950-2000 óraÉvi napfénytartam

Kb. 10 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

6Települések száma

Kb. 900 ha 
Terület



Pannonhalmi borvidék

Chardonnay, Királyleányka, Olasz rizling, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, 
Szürkebarát, Tramini 

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Rizlingszilváni, Tramini, a Királyleányka és a Rajnai rizling Legelterjedtebb fajták

Kizárólag fehérborszőlő- fajták Fajtaösszetétel

Magasművelés (főleg Moser) jellemzi.Művelés- és metszésmód

Három hegyvonulat (Ravazd-Csanaki,.Pannonhalmi, Sokorói) védett délnyugati 
és a déli kitettségű lejtőkre települtek az ültetvények. 

Domborzat

Homok, agyag és kavics alapkőzeten kialakult barnaföldek, ritkábban 
csernozjom-, vagy agyagbemosódásos barna erdőtalajok

Talajok

600-650 mm Évi csapadékmennyiség

Kb. 2000 óraÉvi napfénytartam

Kb 10 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

13Települések száma

Kb.  620 ha 
Terület



Nagy-Somlói borvidék

Furmint, Juhfark, Olasz rizling, Hárslevelű; Tramini, Chardonnay, Rajnai 
rizling, Pinot blanc.

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Chardonnay, a Hárslevelű, a Furmint, a Rizlingszilváni, a 
Juhfark, a Rajnai rizling, az Ezerjó, a Tramini és a Bánáti rizling.

Legelterjedtebb fajták

Elvileg 100 % fehérborszőlő, de a Kissomlyó- Sághegyi körzetben 
előfordulnak vörösborszőlő- fajták is.

Fajtaösszetétel

Változatos kép jellemzi (kb. 30% bakművelés, mellette középmagas és magas 
művelésmódok is előfordulnak) 

Művelés- és metszésmód

150-300 m közötti védett fekvések a különböző kitettséggel.Domborzat

Bazalton, bazalttufán és pannon üledéken kialakult barna erdőtalajok és 
erubázok.

Talajok

650-700 mm Évi csapadékmennyiség

1950-2000 óraÉvi napfénytartam

10,5-10,7 oCÉvi középhőmérséklet

Somlói, Kissomlyó-SághegyiKörzetek

9Települések száma

Kb. 600 ha 
Terület



Soproni borvidék

Chardonnay, Sauvignon, Zenit, Zöld veltelini, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, 
Kékfrankos, Merlot, Pinot noir, Zweigelt; Korai piros veltelini, Tramini, Syrah,

Telepíthető fajták

- Vörösbort adók: Kékfrankos (>60%), Zweigelt, Merlot, Cabernet sauvignon, a 
Cabernet franc, a Pinot noir néhány
- Fehérbort adók: Zöld veltelini a Leányka, a Tramini, a Sauvignon, újabban a 
Chardonnay és a Korai piros veltelini. 

Legelterjedtebb fajták

75% vörösborszőlő, 25 % fehérborszőlőFajtaösszetétel

Hagyományos szálvesszős, vendégkarós fejművelés jellemezte régen: Mára ez a 
művelésmód visszaszorult és helyét átvették a magasművelések, főként a Moser és 
az ernyő.

Művelés- és metszésmód

150-250 m közötti délies fekvésű területek és fennsíkok, melyek mikroklímáját a 
Fertő tó közelsége kedvezően befolyásolja.

Domborzat

Savanyú kémhatású gneisz, csillámpala, melyet sok helyt mészkő, márga, homokkő
fed. Agyagbemosódásos barna erdőtalajok és barnaföldek.

Talajok

650-700 mm Évi csapadékmennyiség

1900 óra alattÉvi napfénytartam

9,5-9,6 oCÉvi középhőmérséklet

Kőszegi, SporoniKörzetek

12Települések száma

Kb. 1892 ha 
Terület













Badacsonyi borvidék

Olasz rizling, Szürkebarát, Kéknyelű, Chardonnay, Ottonel muskotály, Rajnai 
rizling, Sauvignon, Tramini, Furmint, Zenit, Hárslevelű, Cabernet sauvignon, 
Kékfrankos, Pinot noir

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Szürkebarát, KéknyelűLegelterjedtebb fajták

Fehérborszőlők jellemzik, a vörösborszőlők aránya 1% alattFajtaösszetétel

Hagyományosan badacsonyi "két világos szemes" bakművelés jellemezte. 
Ennek aránya napjainkra 10 % alatti. A terület 2/3-án szélessoros
magasművelés jellemző

Művelés- és metszésmód

150-250 m közötti partmenti déli lejtők és teraszok.Domborzat

Bazalt alapkőzet, melyet különféle üledékek (pannonagyag, pannonhomok, lösz 
stb.) fed. Ezeken barnaföldek és agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak 
ki.

Talajok

650-700 mm Évi csapadékmennyiség

2000 óra körülÉvi napfénytartam

10,2-10,5 oCÉvi középhőmérséklet

Körzetek

16Települések száma

Kb. 1600 ha 
Terület



Mindkét körzetben: Olasz rizling, Chardonnay, Ottonel muskotály, Rajnai 
rizling, Rizlingszilváni, Szürkebarát, Juhfark, Pinot blanc, Sauvignon, Tramini, 
Zenit, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Merlot, Zweigelt

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Rizlingszilváni, Szürkebarát, Ottonel muskotály, TraminiLegelterjedtebb fajták

Fehérboros vidék, de Tihany becsatolása óta a vörösborszőlő-fajták (Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Merlot, Zweigelt termesztése is 
elkezdődött

Fajtaösszetétel

Megegyezik a Badacsonyi borvidéknél bemutatott termesztéstechnológiával 
(1959-től lett önálló borvidék).

Művelés- és metszésmód

150-250 m tengerszint feletti magasságok. A legjobb fekvésű területek a 
Balatonra néző 1,5-2 km széles teraszokon helyezkednek el.

Domborzat

Fillitpalán és permi vörös homokkőn, dolomiton, mészkövön és bazalton 
kialakult barna erdőtalajok és redzinák.

Talajok

550-600 mm Évi csapadékmennyiség

2000 óra felettÉvi napfénytartam

10-10,5 oCÉvi középhőmérséklet

Balatonfüred-Csopaki, ZánkaiKörzetek

24Települések száma

Kb. 2150 ha Terület

Balatonfüred-Csopaki borvidék



Olasz rizling, Chardonnay, Tramini, Rizlingszilváni, Szürkebarát, Cserszegi 
fűszeres

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Szürkebarát, Rizlingszilváni, Chardonnay, Csewrszegi fűszeres, 
Rajnai rizling, Ottonel muskotály, Sauvignon, Tramini, Zenit

Legelterjedtebb fajták

Zömében fehérborszőlő- fajták, de mindhárom körzetben engedélyezik a 
vörösborszőlő- fajták telepítését is. 

Fajtaösszetétel

Változatos termesztési viszonyok, főként a széles sorközű ültetvények 
jellemzik.

Művelés- és metszésmód

Zömében 150-250 m tengerszint feletti magasságú lejtők jellemzik, de a 
kedevező termőhelyeken 350 méterig tralálunk ültetvényeket.

Domborzat

Dolomiton, homokkőn, mészkőn, márgán és bazalton agyagbemosódásos és 
csernozjom barna erdőtalajok, valamint barnaföldek.

Talajok

700 mm Évi csapadékmennyiség

1950-2000 óra alattÉvi napfénytartam

10-10,5 oCÉvi középhőmérséklet

Káli, Balatonedericsi-Lesencei, CserszegiKörzetek

23Települések száma

Kb. 1300 ha Terület

Balatonfelvidéki borvidék



Mindkét körzetben: Olasz rizling, Rizlingszilváni, Szürkebarát, Királyleányka, 
Cserszegi fűszeres, Sauvignon, Chardonnayí, Zöld veltelini, Zengő, Zenit, 
Rajnai rizling, Nektár, Pinot blanc, Leányka, Cabernet sauvignon, Kékfrankos, 
Kékoportó, Merlot, Zweigelt

Telepíthető fajták

Olasz rizling (50%), Rizlingszilváni, Zöld veltelini, Chardonnay, Zala gyöngye, 
Cserszegi fűszeres, Ottonel muskotály, Irsai Olivér

Legelterjedtebb fajták

90 % felett fehérborszőlő-fajták találhatók a borvidéken. A kisbirtokokon még 
viszonylag sok a direkttermők aránya (8-10%)

Fajtaösszetétel

A szőlőtermesztés hagyományai zömében megegyeznek a Balatonfelvidéki
borvidékkel. Elaprózott birtokrendszer jellemzi.

Művelés- és metszésmód

150-300 m közötti széles völgyközi fennsíkok a domboldalalk főként déli 
fekvésű területei jellemzik

Domborzat

Homokos és agyagos üledék, melyre lösztakaró települt. Agyagbemosódásos, 
vagy pszeudogelejes barna erdőtalajok és barnaföldek jellemzik.

Talajok

700-800 mm Évi csapadékmennyiség

1900-1950 óraÉvi napfénytartam

9,5-10 oCÉvi középhőmérséklet

Balatonmelléki, MuravidékiKörzetek

26Települések száma

Kb. 1600 ha Terület

Zalai borvidék



Sárga muskotály, Királyleányka, Chardonnay, Sauvignon, Rajnai rizling, Olasz 
rizling, Pinot noir, Kékfrankos, Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, 
Zöld veltelini, Rizlingszilváni, Pinot blanc

Telepíthető fajták

Chardonnay, Zöld Veltelini, Olasz rizling, Királyleányka, Irsai Olivér, 
Rizlingszilváni, Merlot, Sauvignon, Chasselas, Sárga muskotrály, Kékoportó, 
Rajnai rizling, Cabernet sauvignon

Legelterjedtebb fajták

85 % fehérborszőlő, 15 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

Leginkább középszéles és széles sorközű ültetvények jellemzik változatos 
metszés- és művelésmóddal.

Művelés- és metszésmód

140-300 m közötti domboldalak és enyhe lejtők jellemzik.Domborzat

Pannonagyag és pannonhomok alapkőzet, melyet folyóvizi homok és vastag 
löszréteg takar. Különböző erdőtalajok és homoktalajok jellemzőek.

Talajok

650-700 mm Évi csapadékmennyiség

Rendszerint 2000 óra felettÉvi napfénytartam

9,5-10 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

21Települések száma

Kb. 3200 ha Terület

Balatonboglári borvidék



Tolnai borvidék

Chardonnay, Olasz rizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, 
Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Zöld veltelini, Zenit, Királyleányka, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, Kékfrankos, Merlot, Pinot noir, Zweigelt

Telepíthető fajták

Chardonnay, Olasz rizling, Kékfrankos, Rizlingszilváni, Zweigelt
Királyleányka, Merlot

Legelterjedtebb fajták

60 % fehérborszőlő, 40 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

Leginkább széles sorközű ültetvények jellemzik, ernyő, függöny és  Moser 
kordon művelésmóddal.

Művelés- és metszésmód

Egységes felszínű, 150-160 m közötti völgyekkel tagolt területek jellemzik.
A Kapos felé a dombsorok magassága fokozódik (250-270m)

Domborzat

Szinte egyeduralkodó a 20-50 m esetenként 70 m lösz alapkőzet, melyen 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok, barnaföldek és csernozjomok alakultak 
ki.

Talajok

600-700 mm Évi csapadékmennyiség

2050-2060 óra Évi napfénytartam

10,1-10,5 oCÉvi középhőmérséklet

Tolnai, Tamási, VölgységiKörzetek

41Települések száma

Kb. 2900 ha 
Terület



Chardonnay, Olasz rizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, 
Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Zöld veltelini, Cabernet franc, Cabernet 
sauvignon, Kadarka, Kékfrankos, Merlot, Pinot noir, Zweigelt

Telepíthető fajták

Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet franc, Kékoportó, Merlot, Cabernet sauvignon, 
Kadarka.   Olasz rizling, Rizlingszilváni, Chardonnay, Zöld veltelini, 
Sauvignon, Cserszegi fűszeres

Legelterjedtebb fajták

30 % fehérborszőlő, 70 % vörösborszőlő, melyek közül a Kadarka  
hagyományos, de jelenleg aránya 5%-ra csökkent.

Fajtaösszetétel

A korábbi bakművelés szerepét egyre inkább átveszik a magasművelések
(Moser kordon, Sylvoz, ernyő)

Művelés- és metszésmód

Az ültetvények zöme a 150-170 m tengerszint feletti magasságon található. A 
legváltozatosabb mikroklímaviszonyokkal jellemezhető borvidékünk.

Domborzat

Különböző vastagságú lösz figyelhető meg, melyen barnaföldek, ritkán 
homoktalajok alakultak ki. Sok erodált terület jellemző.

Talajok

630-680 mm Évi csapadékmennyiség

2050-2060 óra Évi napfénytartam

10,5- 10,7 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

13Települések száma

Kb. 2633 haTerület

Szekszárdi borvidék



Chardonnay, Olasz rizling, Rajnai rizling, Sauvignon, Szürkebarát, Furmint 
Hárslevelű, Cirfandli, Királyleányka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon,  
Merlot

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Chardonnay, Rizlingszilváni, Zöld veltelini, Királyleányka, Irsai
Olivér, Sauvignon, Rajnai rizling, Cirfandli, Tramini, Hárslevelű

Legelterjedtebb fajták

90 % fehérborszőlő, 10 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

Jelenleg a középmagas és magas művelésmódok a legáltalánosabbak. Művelés- és metszésmód

Az ültetvények zöme a 180-270 m tengerszint feletti magasságon található. Déli 
és nyugati fekvések a legjellemzőbbek.

Domborzat

Permi vörös homokkő, pala, mészkő-dolomit, márga alapkőzetek melyekre 
különböző vastagságú lösz rakódott. A leggyakoribb talajtípusok a barnaföldek, 
csernozjom barna erdőtalajok, valamint a rendzina

Talajok

620-700 mm Évi csapadékmennyiség

2060-2080 óra Évi napfénytartam

10,5- 10,8 oCÉvi középhőmérséklet

Pécsi, Versendi, SzigetváriKörzetek

30Települések száma

Kb. 823 haTerület

Pécsi borvidék



Villányi borvidék

Chardonnay, Hárslevelű, Olasz rizling, Rajnai rizling, Pinot blanc, Sauvignon, 
Tramini, Ottonel muskotály, Kékoportó, Kékfrankos, Cabernet sauvignon, 
Cabernet franc, Merlot, Pinot noir

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Kékoportó, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Kékfrankos, 
Zweigelt, Rajnai rizling, Cabernet franc, Merlot, Hárslevelű, Tramini

Legelterjedtebb fajták

60 % vörösborszőlő, 40 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

A 70-es évektől a szélessoros magasművelések (ernyő, egyesfüggöny) 
terjedtek, manapság a legtöbben középmagas művelésekre telepítenek.

Művelés- és metszésmód

150-300 m (Máriagyűd) tengerszint feletti magasságon található, déli fekvésű
ültetvények.

Domborzat

Mészkő, dolomit, márga alapkőzeten kialakult lösztakaró jellemzi, melyen 
köves váztalajok, barna erdőtalajok és humuszkarbonát talajok a 
leggyakoribbak.

Talajok

650-700 mm Évi csapadékmennyiség

2050-2070 óra Évi napfénytartam

10,5- 10,8 oCÉvi középhőmérséklet

Villányi, SiklósiKörzetek

16Települések száma

Kb. 2546 ha
Terület



Mátrai borvidék

Blauburger, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cserszegi fűszeres, Chardonnay, 
Hárslevelű, Kékfrankos, Királyleányka, Leányka, Merlot, Pinot blanc, Pinot noir, 
Olasz rizling, Ottonel muskotály, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sárga muskotály, 
Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Turán, Zengő, Zenit, Zöld veltelini, Zweigelt. 

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Rizlingszilváni, Ottonel muskotály, Leányka, Tramini, Hárslevelű, 
Chardonnay, Sauvignon, Zweigelt, Kékfrankos

Legelterjedtebb fajták

A fehérborszőlő fajták jóval elterjedtebbek, mint a kékszőlők. Jellemző a 
csemegeszőlőfajták, elsősorban a Chasselas termesztése is.

Fajtaösszetétel

A szélessoros magasművelés hosszú metszéssel a legjellemzőbb. Az ültetvények 80 
százaléka ilyen kialakítású.

Művelés- és metszésmód

Az ültetvények zöme a 150-250 m tengerszint feletti magasságban a lankák déli, 
délnyugati és délkeleti lejtőin található.

Domborzat

Pannonagyag, agyagmárga, lösz, andezit, piroxénandezit, andezittufa, riolittufa 
alapkőzetek, melyeken csernozjom barna erdőtalajok, nyiroktalajok és barnaföldek 
alakultak ki.

Talajok

600 mm körülÉvi csapadékmennyiség

1900-2000 óraÉvi napfénytartam

10 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

22Települések száma

Kb. 7800 ha
Terület



Bíbor kadarka, Blauburger, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cserszegi fűszeres, 
Chardonnay, Hárslevelű, Kékfrankos, Kékmedoc, Kékoportó, Királyleányka, 
Leányka, Merlot, Pinot blanc, Pinot noir, Olasz rizling, Ottonel muskotály, Rajnai 
rizling, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Turán, Zenit, Zweigelt. 

Telepíthető fajták

Kékfrankos, Leányka, Olasz rizling, Zweigelt, Rizlingszilváni, Otonel muskotály, 
Hárslevelű (Debrői körzet), Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Zenit

Legelterjedtebb fajták

50 % fehérborszőlő, 50 % vörösborszőlőFajtaösszetétel

A 60-as évek óta a magas művelésmódok (ernyő, Moser kordon) terjedt el, az utóbbi 
években egyre többen visszatértek a keskeny sorközökhöz és a középmagas 
művelésmódokhoz (Guyot, középmagas kordon stb.)

Művelés- és metszésmód

Az ültetvények zöme a 160-300 m tengerszint feletti magasságon található. Délies 
fekvések és a fennsíkok a legáltalánosabbak.

Domborzat

Mészkő, dolomit, agyagpala, riolittufa alapkőzetek, melyen különböző barna 
erdőtalajok alakultak ki. A Debrői körzetben előfordul a kovárványos barna erdőtalaj 
és a humuszos homok is.

Talajok

550-600 mm Évi csapadékmennyiség

1900-1950 óra Évi napfénytartam

10 oCÉvi középhőmérséklet

Egri, DebrőiKörzetek

18Települések száma

Kb. 6000 haTerület

Egri borvidék



Blauburger, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cserszegi fűszeres, Chardonnay, 
Kékfrankos, Kékoportó, Leányka, Medina, Merlot, Pinot blanc, Pinot noir, Olasz 
rizling, Ottonel muskotály, Rizlingszilváni,  Sauvignon, Tramini, Zengő, Zenit, Zöld 
veltelini, Zweigelt. 

Telepíthető fajták

Olasz rizling, Leányka, Rizlingszilváni, ChardonnayLegelterjedtebb fajták

Zömében fehérborszőlők, de újabban terjednek a vörösbort adó fajták is 
(Kékfrankos, Kékoportó, Zweigelt).

Fajtaösszetétel

Jelenleg a magasművelés és a hosszúmetszés alkalmazása a legáltalánosabb.Művelés- és metszésmód

Az ültetvények zöme a 150-300 m tengerszint feletti magasságon található, változatos 
kitettségű hegyoldalakon, a Bükk hegység védelmében.

Domborzat

Rioliton, riolittufán, mészkövön és löszön kialakult csernozjom barna erdőtalajok és 
nyiroktalajok. 

Talajok

560 mm Évi csapadékmennyiség

1900 óraÉvi napfénytartam

10 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

22Települések száma

Kb. 1750 haTerület

Bükki borvidék



Furmint Hárslevelű, Sárga muskotály, Zéta, KövérszőlőTelepíthető fajták

Furmint (62%), Hárslevelű (32%), Sárga muskotály (2%). A fennmaradó 5 %-on 
több fajta osztozik (Chardonnay, Sauvignon, Tramini, Zengő, Zenit, Zéta, Kövérszőlő, 
Gohér)

Legelterjedtebb fajták

100% fehérborszőlőFajtaösszetétel

A keskeny sorközű ültetvények aránya több, mint 40%, az összes terület 1/3-án 
középmagas művelések, ¼-én bakművelés, 1/5-én Moser művelés található.

Művelés- és metszésmód

Különböző magasságban elhelyezkedő, rendszerint déli fekvésű területek jellemzik.Domborzat

Riolit, andezit, riolittufa, piroxénandezit és piroxéndácit málladékokon kialakult 
barna erdőtalajok, lejtőhordaléktalajok és földes kopárok (Kopasz-hegy).

Talajok

550-600 mm Évi csapadékmennyiség

1950 óra Évi napfénytartam

9,6-10,2 oCÉvi középhőmérséklet

-Körzetek

27Települések száma

Kb. 5922 haTerület

Tokaji borvidék



Tokaji borkülönlegességek

Tokaji aszú a tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett szőlőbogyó tésztaszerűvé
feldolgozott anyagára öntött must, vagy bor szeszes erjedése útján készült, jellegzetes 
aszú- és ászkolási illattal, valamint zamattal rendelkező tokaji bor, mely puttonyszámtól 
függően – a szabványnak megfelelő természetes cukrot és cukormentes 
vonadékanyagot tartalmaz. A tokaji aszút legalább 3 évig tokaj-hegyaljai pincében, 
fahordóban kell érlelni.

Tokaji aszúesszencia a kiemelkedő minőségű, kiválóan alkalmas területről és 
évjáratból származó aszúbor. Legalább 5 évig tokaj-hegyaljai pincében, fahordóban kell 
érlelni.

Tokaji esszencia a tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett szőlőbogyókból 
préselés nélkül kiszivárgó mustból, szeszes erjedés útján keletkező tokaji bor, amely 
legfeljebb 6 térfogatszázalék természetes szeszt, literenként legalább 250 g 
természetes cukrot és 50 g cukormentes vonadékanyagot tartalmaz, ezenkívül az 
aszúra jellemző különleges illattal és zamattal rendelkezik. 



Tokaji borkülönlegességek

Tokaji szamorodni a tőkén aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó, túlérett, válogatás 
nélkül szedett szőlőfürtök feldolgozásával nyert mustból származó tokaji bor, mely 
jellemző ászkolási illattal és zamattal rendelkezik. Tokaji szamorodnit legalább 2 évig, 
tokaj-hegyaljai pincében, fahordóban kell érlelni.

Tokaji fordítás az aszútésztára, vagy a szamorodni törkölyére felöntött mustból vagy 
borból készült tokaji bor, mely jellegzetes ászkolási illattal és zamattal rendelkezik. 

Tokaji máslás a szamorodni vagy aszú seprőjére felöntött mustból vagy borból készült 
tokaji bor, mely jellegzetes ászkolási illattal és zamattal rendelkezik.
A tokaji szamorodni kivételével az említett különleges minőségű borok előállításához 
kizárólag olyan must, illetve bor használható fel, amely legalább 19 tömegszázaléknyi 
természetes eredetű cukrot tartalmaz, illetve amely legalább 19 tömegszázaléknyi 
cukrot tartalmazó mustból készült a különleges minőségű borokra előírt szabályok 
szerint.

A tokaji szamorodni kivételével az említett különleges minőségű borok előállításához 
kizárólag olyan must, illetve bor használható fel, amely legalább 19 tömegszázaléknyi 
természetes eredetű cukrot tartalmaz, illetve amely legalább 19 tömegszázaléknyi 
cukrot tartalmazó mustból készült a különleges minőségű borokra előírt szabályok 
szerint.
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