
Magyarországi 
Pincefalvak 

Vidékfejlesztési 
Szövetsége



Egykor és most?

• Pincefalvak száma
• Présházak száma
• Termelők száma
• Megélhetések száma



Györköny

• Tolna megye
• 1000 fős település
• közel 300 présházzal





’70-es évek’70-as évek



’80-es évek’80-es évek



’90-es évek



Pincehegy napjainkban
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Pincehegy f őterének fejlesztése



Pincehegy f őterének fejlesztése



2012

• 1. Györkönyi Pincehegyért Egyesület
2. Monori Borút Egyesület
3. Monor Környéki Strázsa Borrend
4. Budakörnyéki Borkultúra Egyesület
5. Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület



Célok
• a pincefalvakban a gazdasági adottságok, 

történelmi hagyományok alapján kialakult népi 
építészeti és kulturális örökségek megőrzése, 
értékvédelme és bemutatása 

• az adottságok legjobb módon történő 
felhasználásával a helyi értékek megerősítése, 
megtartása, a pincefalvak közösségének a 
helyi lakosság érdekében

• a pincefalvak hálózati együttműködésének 
kialakítása

• a helyi termékek feldolgozása és helyben 
történő értékesítésének erősítésén keresztül a 
települések gazdasági erejének megerősítése, 
munkahelyteremtés, a vidék fejlesztése.



2013
• 2013. januárjában az észak-magyarországi pincefalvakat kerestünk 

fel: Gyöngyöspata, Cserépfalu, Noszvaj, Bükkzsérc, Tiboldarócz és 
Hercegkút. A Szövetség célkitűzéseit mindegyik pincefaluban 
megismertettük. Minden pincefaluban jó kezdeményezésnek találták 
a Szövetség munkáját és szóban csatlakozási szándékukat 
jelezték.

• 2013-ban a Szövetség megkezdte az országos hálózat építés, az 
országos hálózat működés feltételeinek vizsgálatát (pl e-közgyűlés). 
Ez a feladat meghaladja a Szövetség jelenlegi (igen csekély) 
erőforrásait. A Szövetség ezen források megteremtésén dolgozik. 

• 2013. májusában Cserépfalu csatlakozott

• 2013. Bölcske létrehozta civil szervezetét

• 2013-ban a Szövetség monori, györkönyi és szövetségi 
fejlesztésekre adott be Leader pályázatot. 



2014

• A Szövetség a  "PINCEFALVAK 
ÖNSZERVEZŐDÉSÉNEK ÉS 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK 
SEGÍTÉSE" címmel pályázatot adott be a 
Norvég Civil Alaphoz 



Kalandozások a 
magyarországi pincefalvakban 



Sok kicsi 
mire megy?

• Helyi szereplők: családi 
borászatok

• Helyi civilek 
• Problémák, feladatok 

azonosak
• Szövetség létrehozása



Hogyan?

• Hálózati együttműködéssel
• Közös megjelenéssel
• Közös programmal



Hálózati együttműködés

- Kapcsolódási pontok kialakítása a civil 
szervezeteinken belüli egyének, 
gazdasági egységek között, valamint a 
szövetségen belüli, a szövetséget 
alkotó civil szervezetek között 
Adatbázisok létrehozása és kezelése

- Közös marketing stratégia kidolgozása 
és bevezető kampány elindítása

- Háttérirodai infrastruktúra megteremtése
- Szakmai work-shopok megvalósítása a 

hazai pincefalvak ismertségének és 
elismertségének érdekében. 



Közös megjelenéssel



Közös programmal: 
Kalandozások a magyarországi 

pincefalvakban
• A hálózati együttműködés keretében bevonjuk a 

helyi borászokat, termelőket, szolgáltatókat mint 
egyes állomáshelyeket. 

• A cél minél több állomás elérése ezáltal a 
pincefalvak, az ottani családi borászatok, értékek 
megismertetés, megismerése.

• A megismertetést egy innovatív, játékos és egyben 
ösztönző rendszerrel támogatjuk meg a középkori 
magyar katonai rendfokozatoknak megfelelően 
felépítve

• A kalandozást az MPVSZ honlapján és közösségi 
oldalán is nyomon lehet követni, lehet hozzá 
csatlakozni.

• A „kalandorok” egy üres gyűjtőkönyvet kapnak, 
melyet a kalandozásaik során tölthetnek fel. 
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