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I. A tokajhegyaljai borvidék földrajzi helyzete
és általános jellemzése

;=r Z2.

Tokajhegyalja a Zempléni-hegység keleti és déli 
vonulatán fekszik, a Bodrog és a Hernád között, 

az Alföld peremén, az északi szélesség 43° 10*- 

48° 24* és a keleti hosszúság 21° 11* - 21° 40» 

között. Sátoraljaújhelynél kezdődik és a tokaji 
Nagyhegyen végződik, mintegy 55-60 km, kelet
nyugati irányban Tokajtól Abaujszántóig terjed 

25-30 km szélességben.

A Zempléni hegység a Kárpátok belső vulkáni övé
nek, hazánk területének legészakibb tagja. Leg
magasabb csúcsa É-on, az országhatáron a Nagy- 

Milic /396 m/. A borvidéket közvetlenül érintő 

és hozzátartozó főbb csúcsok a sátoraljaújhelyi 
Sátorhegy /461 m/, a Magashegy /509 m/, és a Pé
két e-hegy /ЗбО m/, a sárospataki Király-hegy 

/314 m/ és a Megyer-hegy /309 m/, a tolcsvai Vár
hegy /384 m/, a mádi Gigányhegy /475 m/, a tállyai 
Hollóstető /531 m/, az abaujszántói Krakó /404 m/, 
és a Sátorhegy /323 m/, végül a különálló toka
ji Nagyhegy /Kopasz 515 m/.

Területe 349,6 km2 /142632 kh/ és rajta jelenleg 

6450 ha /IO965 kh/ szőlővel betelepítve.
Az ország szőlőterületének Tokaj-Hegyalja mind
össze 3 %-át teszi ki, ám a borexportban 6 %-kal, 
értékben még ennél is többel részesedik.
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Kezdetben Tokaj-Hegyaljához csak az úgynevezett 

"Sátőrhegytől-Sátor-hegyig" /Hegyalja incipit in 

Sátor et definit in Sátor"/ terjedő hegylánc tar
tozott és csak 20 községet foglalt magában. 1903 

óta zárt terület és ebben a kiterjedésben azóta 

is többször változott.
Közigazgatásiig ma két város /Sátoraljaújhely és 

Sárospatak/ és 26 község tartozik a zárt borvi
dékhez.

Szőlőterülete az elmúlt 30 év alatt különböző 

gazdaságpolitikai intézkedések nyomán - bár ezek 

nem mind agyike hatott a fejlődés irányába - ösz- 

szességében 65 %-kal nőtt.

Tokajhegyalja lakóinak száma: 33051 fő a népsűrű
sége: 97/km^. A lakosságnak 12 %-a mezőgazdasági 
foglalkozású. A 33051 főből szőlőterülettel rendel
kezik 13072 fő, tehát a lakosság 15»5 %-a.

A borvidék területén, napos, lankás hegyoladala- 

kon nagyhirü sző'lők fekszenek. Egy-egy dűlőnek meg
van a maga történelmi nevezetéssége. A szőlőhegyek 

dűlői ősmagyar hangzású nevek többnyire. Pl. - a 

sátoraljaújhelyi szőlők Nagykáté, a magashegyi 
Melegoldal, a Szárhegy, a Várhegy, a Vióka, a Pat
kó, a Szemszúró, Sárospatakon a Megyer, a Király
hegy, a Hotyka, a Szekfű és a Mandulás az ismertebb 

dűlőnevek.
Tolcsván elsősorban«Kincsem dűlő érdemel emlitést, 

de megtalálható itt a Pajzos, a Szentvér, a Giróka, 
a Gyopáros, a Csete ás a Mandulás. Olaszliszkán a 

Csontos, a Narancs, a Palandor. Erdőbényén a Diós, 
az Omlósy Szegilongon a Meszes, a Patkós.
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1» sz. táblázat

A toka.jh.eRyaI.iai zárt borvidék településeinek:
területe, népessége ás népsűrűsége /1970» I» 1«

Nepesseg Népsűrűség
száma /fő/ 1 kuf/fő

Község
város

Terület
/kh/

1. Abaujszántó 8196 390
2. Tállya
3. Golop
4. Monok:
5. Legyesbénye 3530

4453 

4625 

1727 

2013 

5525 

6734 

9353 
4396

4200
3340
1011
2700
1844
2073
8566

107
6628 106
1620
7466

131
77

109
6. Bekecs 98

397. Szerencs
8. Ond
9. Rátka

10. Mád
11. Mezőzombor
12. Tárcái
13. Tokaj
14. B.keresztur 5196
15. Bodrogszegi 4126
16. Szegilong 

17- Erdőbénye 

18. Olaszliszka 6845 

19« Vámosujfalu 1897
2847

21. Erdőhorváti 8708
22. Sárazsadány 2606
23. Bordogolaszi 3636 

24» Sárospatak 22455 

25» Hercegkút 
26. Makkoshotyka 1498 

27« Károlyfalva 

28. Saujhely

37714
1341 144

1333903
2687 S3
4065
4371
1938

91
209
80
921799

437 771193
7957 672523

752429
100904
177241120. Tolcsva

1166 23
632 51

751320
14173

IO56
1167

132
1731277
I64
222557532

16853 3659686

Összesen: 149130
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. Bodrogkeresztáron a Várhegy, a Lapis, a Kakas.
Mádon a Királyhegy, a Bombóly, a Birsalma. Tállyán 

a Görbe, a Bányász, a Messze látó. Mezőzomboron a 

Disznőfő, a Galambos, a Csákány, a Kapi. Tarcalon 

a Szarvas, a Mestervölgy, a Barát, a Pengő és a 

Szomjas. Tokajban a Hétszőlő, a Mészoldal, a Hideg
oldal, a Csepegő, a Szarkadülő a legnevezetesebb.

A fenti dűlőnevek Tokajhegyalja virágkorából szár
maznak. Azóta, de különösen a hatvanas évektől kezd
ve szaporodott a dűlőnevek száma, mert a szőlőtáb
lák lekerültek - gazdasági szempontból - a hegyol
dalról a hegyek lankáira és ott felvették a volt 

terület nevét.

Tokajhegyalja feIszinfformái és ezek kialakulása

a bortermelés szempontjából a geológiai té-Mive 1
nyezők is jelentős szereplői a természeti összha
tásnak, ezért röviden értékelem a felszin kőzete
inek fejlődéstörténetét.

Tokajhegyalja felszínének kialakulása elválasztha
tatlan a Zempléni hegység kialakulásától. A zemplé
ni-szigethegység alacsony variszkuszi rögcsoport a 

belső-kárpáti vulkáni vonulat utolsó magyarországi 

része, a Hernád és a Bodrog között.
Vulkánossága a szarmata, vagy talán még az alsó 

pannóniai időbe is átnyúlik. Pelszine fiatal mozgá
sokkal háborgatott szarmata-pannóniai "álmáturusz" 

denudációs táaszin. A gyakorta jelentkező kúpos, 
sátoros hegyformák nem elsődleges vulkáni felhalmo-
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zódások, hanem denudációs lakkolitmaradványok, 
romvuLkánok, csonkok. Ilyen a tokaji Nagy-hegy 

516 m/ szép kúpja is és a CHOLNOKY-tól somma- 

tipusu kaldéraként le irt sátoraljaújhelyi Magas
hegy /Ют/.

A feIszinformák kialakításában jelentős szerepet 

játszanak az eredeti vulkáni takarók, a hidro-, 

és lmmnokvarcit-takarók, hidrokvarcid kúpok is.

A hegység fő építőanyaga andezit és riolit, vala
mint a kálitrachit. Az utóbbi kettő az andezit dif- 

ferenciációs származéka.
A feltevések szerint három /tortonai, szarmata, 

szarmata-alsó pannoniad/ szakaszban lezajlott 

vulkánosság után a hegység tekintélyes - K-i - rés
szé lesüllyedt. A felszínen maradt rész erősen le- 

tarolódott, majd a pliocén végén és a pleisztocén- 

ban hosszanti és haránt-vetők mentén rögösen fel- 

darabolódot t.

A pleisztocén humidus fázisaiban csuszamlások, a 

hideg-száraz időkben periglaciális kőtengerek és 

törmeléklejtők képződtek. A hulló porból szoli- 

flukciós barnás vályog /nyirok/ és lösz képződött 

a Tokajhegyalján.

A Zempléni-hegység főtömege a Bózsva és a Sze- 

rencs-patak völgye között helyezkedik el, ame
lyeknek viszonylag alacsony, széteső, délkeleti 

lejtővidéke a híres Hegyalja, végén a szinte egé
szen elszakadt tokaji Nagyhegy kúpalaku tömegével. 
A hegy összekötő "nyaka«' - Bodrogke reszt urnái - 

tektonikus lezökkenéseknek az eredménye.
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Délen és keleten a folyók fiatal üledékéből e- 

melkedik ki. Szépen látszanak rajta a Bodrog öv
zátonyai, ha félig elöntötte azokat az ár. Lábai 
lösztakaróban merülnek el, ezen a löszön terem a 

hires tokaji bor.
A délies fekvés és a lösz világos felületéről 
visszavert napsugarak különleges mikroklímát te
remtettek.

A Zempléni-hegység legnagyobb tagja az enyhén ta
golt, fiatal harmadidőszaki Szerencsi-halomvidék.
A mélyben még meglévő vulkáni tömegeket a fiatal 
üledék mindenütt eltakarja. A lösszel és a glaci
ális vályoggal vastagon elfedett tönkrészleteket 

néhány patakvölgy teszi kissé hullámossá, változa- 

t os s a.

Tokajhegyalja területén két peremlépcsőt különböz
tetünk meg:

1. A vasút és a közutak a hegység első peremlépcső
jén futnak. Ennek a szélessége 3-4 km. E peremlép
cső tengerszint feletti magassága 120-150 m. Itt 

helyezkedik el a zárt terület telepítéseinek a 

többsége is.
2. Sárospatak, Bodrogolaszi és Olaszliszka környé
kén minden szemlélődének feltűnhet, hogy az eaili- 

tett alacsony, első peremlépcső fölé egy magasabb 

helyzetű lépcsőszint emelkedik. Ez a lépcsőszint 

250-300 m magas. Szélessége 3-5 km. A hegység szé
lén kialakult lépcsőszintek nem egyenes vonalban 

futnak végig, hanem a hegység belseje felé nyitot
tabb, zártabb, kisebb-nagyóbb beöblösödéseket talá
lunk.
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A keleti oldal öblei: a Bodrogkereszturi-öböl, 

az Erdőbényei-öböl, a Tolcsvai-öbö1.
Hosszú évmilliók, évezredek alatt alakult ki a 

világhírű bortermő Hegyalja felszíne.

A táj képében döntő változás az elmúlt néhány év
században történt, amikor az ember tevékenysége 

avatkozott be a természet erőinek működésébe.
A kőbányák vályatai, kőhányói, a szabályozott 

folyók árvizgátjai és a hegyi-patakok hordalékfo
gó, eséscsökkentő lépcsői, az utak és töltései stb. 

Az emberi munka hozta létre Tokajhegyalja szikla
pincéit, a hegyoldalakon lévő kőgátakat, de ugyan
akkor az emberi munka káros következményei a ta
lajeróziós jelenségek is.
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ll. Tokajhegyalja szőlőtermesztésének természeti

adottságai és gazdaságföldrajzának néhány kérdése

A,/ A borvidék természetföldrajzi potenciálja

2i/_Az_égha^lati_elemek_értékelése_a_szőlő-

Tokajhegyaljának a világon páratlan természeti 
viszonyai rendkivül kedveznek a minőségi borter
melésnek. A kedvező adottságok és a tudatos em
beri tevékenység tette világhirüvé borait.

Annak ellenére, hogy Tokajhegyalja a szőlőtermesz
tés északi földrajzi vonalától északabbra fekszik, 

mégis olyan viszonyokkal rendelkezik, amelyek a 

világ legjobb borainak termelésére teszi alkalmassá. 

Itt teremnek a hires tokaji aszú és szamorodni bo
rok. Itt készül ugyancsak,az utánozhatatlan esencia.

A földön három olyan borvidék van, ahol Botrytis 

cinerea segitségével létrejövő aszúszemekből nagyobb 

mennyiségű természetes csemegebort állítanak elő:

Franciaországban Sauternes vidéke, Németországban 

a Rajna melléke,, és Magyarországon Tokajhegyal ja.
Ezek közül legnagyobb kiterjedésű Tokajhegyalja.



X.
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Több mint három évszázados múltra te hinthet 

vissza a tokaji bor híre, neve, s e három szá
zad alatt értéke nem csökkent, a jó hir terebé
lyesedett, s a világ bármely pontján Magyaror
szág nevének említésekor az idegenek Tokaj bo
rát emlitik az egész ország ismertető jegyeként. 
Ez a hírnév évszázadok alatt alakult ki, ezért 
féltő gonddal kell vigyáznunk rá.

A tokajhegyaljai borok hírességüket azoknak a 

különleges természeti tényezőknek köszönhetik, 
amelyek Tokajhegyalja viszonyait jellemzik.
Ho&jf itt terem ez a jó minőségű, világhirii bor, 

az az alábbi természeti és művelési viszonyok 

szerencsés kölcsönhatásának tudható be:
1. a szőlőnövényre kedvező mező-, és mikro

klíma
2. a kedvező talajviszonyok
3. a magas Kárpátok; valamint a Zempléni

hegység hideg elleni védelmet biztositó dé
li fekvésű lejtői

4. a Tisza, a Bodrog és a Takta közelsége
5. a Furmint, a Hárslevelű és a Musfcát bű

nei szőlőfajták
6. a hegyoldalakon az alacsony törzsű /tőke/, 

a hegylábakon magas szőlőművelés! módok
7. a késői szűre te lés ideje /Simon Juda nap

ja, október 23./
8. kiváló minőségű, sajátos mikroklímával ren

delkező pincék
9. különleges borkezelési eljárások

10. sajátos nagyságú, 136 1-es "gönci”, vagy 

180-200 1-es "szeredíjei" hordók.
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1. A napenergia hatása

A levegő hőmérsékletének alakításában a besu
gárzásnak van a legnagyobb szerepe, ezek mel
lett a felszínen található kőzeteknek, azok 

formáinak, a formák elhelyezkedési irányának, 

a lejtés fokának és irányának, a talaj színé
nek és hőtároló képességének, vagyis a sugár
zási energiát hőenergiává átalakító aktiv fel
szín fizikai és földrajzi sajátosságainak.

A napsugárzás nemcsak a legfontosabb éghajlat- 

alakító tényezőnk, hanem maga is nagyon fon
tos éghajlati elem. Az összsugárzás értékének 

területi eloszlását Tokajhegyalja /Sárospatak, 
Tárcái/ közvetlen környéke és Szeged adatai 
tartalmazzák.

A csapadékosabb, felhősebb években a napsüté
ses órák száma még az 1500-at sem éri el, viszont 

mértek már 2500 napsütéses órát is egy évben.
Az 50 év átlaga 1950 óra.
A napfénytartam évi menetében erős /júliusi, 

augusztusi/ maximum jelentkezik 240-260 órával.
A minimum november, december és január hónapok
ban van.
A napfénytartam menetében a maximum délelőttre 

esik /9-13 óra között/, délután már nyáron a kon
vektiv feláramlások következtében több árnyékot 
adó gomolyos felhőzet alakul ki, ami csökkenti a 

napsütés valószínűségét.



2. sz. táblázat

Uapfánytartam átlagos óraösszegei
1901-1950

ÉviÁllomás 6* 7. 3. 9. 10. 11. 12.1. 2, 3. 4. 5.

63 72 143 135 232 251 297 268 200 143 69 43
59 77 134 131 254 250 276 262 138 134 66 44
62 72 136 184 238 248 296 263 201 147 73 46
53 74 145 177 247 247 291 248 193 133 60 37
64 90 143 137 258 271 309 236 211 152 79 52

1976
1925
1966
1905
2102

Sárospatak
Tárcái
Kisvárda
Miskolc
Szeged

I
I—1ro
I
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Napsütéses órák száma havonkénti megoszlásban
1960-ban /garcall Kutató Intézet/

ЗО óra 

112 óra
141.3 " 
153,0 " 

181,2 "
217.3 " 

240,7 " 

269,2 "
137.4 "
123.4 " 

35,5 " 

60,7 "

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt us
Szeptember
Október
November
December

Összesen: 1752,4 óra
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A tenyleg.es és lehetséges napfénytartam /3/

Hónap: I. II. III. IV. V. 
21 29

Évi átlagban: 46

VI. VII.VIII. IX. X. XI.XII.
53 41 24 1638 46 56 59 64 63SS:

A táblázat adatai tanúsítják, hogy átlagosan a 

tényleges napfénytartam a lehetségesnek a felét 

sem éri el, tehát a napsütés nélküli órák száma 

évi átlagban nagyobb, mint a napsütéses óráké, 
de a tenyészidőben, Tokajhegyalja időjárásában a 

napsütéses órák száma felülmúlja^ a napsütés nél
küliekét. A teljesen borult, napsütés nélküli na
pok száma évente átlagosan 70-190. A4.sz. tábla/.

Amint látjuk, rendkivül érdekes a Tokajhegyalja 

helyzete a besugárzás szempontjából. Aránylag ke
vesebb felhő képződik, ezért viszonylag ritkább a 

borús idő. A hegyek oldalán a délies kitettségü 

lejtőkön a besugárzás is erősebb.

A legjobb borok a déli, délnyugati és délkeleti 
védett fekvésű lejtőkön teremnek. A szőlőtáblák 

zöme is ezt az irányt követi. Csak kisebb részben 

van keleti és nyugati fekvés. Az itt kipusztult
ültetvényeket - a minőségi bortermés megtakarí
tásának érdekében - nem érdemes újra A ele pite ni.

Jelentős eltérés mutatkozik - esetenként a nap
sugárzás következtében a Hegyalja ÉK-i és DNY-i 
szakasza között is. Pl. az 1963. évi szüret ada
tai szerint Tükajhegyalja északi végétől a déli
széléig /Sátoraljaújhely - Tárcái/ a cukorfok át
laga maximálisan 2 fokos eltérést mutatott.



4» sz. táblázat

A borult napok átlagos száma
/a borultság napi átlaga legalább 30 %-oa/

Tenéyszidő
alattÁllomás ÉviI. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

15,1 11,6 8,5 6,6 4,8 4,4 3,8 3,4 4,5 8,1 13,1 16,0Tárcái
Kisvárda 10,8 10,5 7,4 5,9 3,1 4,2 3,3 2,2 4,4 7,5 12,1 14,4
Szeged
Budapest 15,5 13,7 12,2 10,2 8,3 7,0 5,3 5,1 6,3 11,5 16,4 13,4

100 27,5
27,1
31,9
42,8

35,3
107,4
130,6

14,7 11,5 9,6 8,3 6,6 5,0 3,4 3,4 4,7 3,3 14,2 16,6 »
i—1

1



- 16 -

A szőlőtáblák zöme 80-180 m tengerszint feletti 
magasságban helyezkedik el. Régebben még maga
sabban voltak. A II. és III. rekonstrukció ide
jén a technikai nehézségek leküzdése- illetve a 

gazdaságosság fokozása miatt egyre lejjebb szo
rultak illetve szorulnak, melyről a későbbiekben 

még szó lesz.

2./ A hőmérséklet tér- és időbeni alakulása

A hőmérséklet területi eloszlásában erősen ér
vényesül a domborzat hatása - a terület tenger
szint feletti magassága. A szőlőtelepitések ál
talában 80-180 m között vannak.

Sárospatak 119 m 

Saujhely 

Abaujszántó 139 m 

Tolcsva

97 m 

106m
114 m
115 m 
ISO m

Tokaj
Szerencs
Olaszliszka
Tárcái
Rrdőbénye

117 m

140 m 

Sárazsadány 102 m

Területünk hőmérsékleti havi és évi középérté
két az 5« táblázat mulatja.



5» sz, táblázat

A havi és évi középhőmérséklet 1901-1950 évi közepes
hőmérsékletingás /С°/.

Jan. febr. márc. ápr. máj. jun. jul. aug. szept. okt. nov. dec. Év IV-IX. Ingás

10,6 16,2 13,9 21,2 20,4
10,1 15,3 13,5 20,9 20,0
10,1 15,3 13,7 20,7 19,7
10.3 15,6 13,5 20,7 19,3
11.4 16,3 20,0 22,3 21,4

16.4 10,8 4,4 -0,2 10,0 17,3 24,3
15,9 10,2 3,9 -0,5 9,9 17,0 24,2
15,6 9,9 4,1 -0,4 9,5 16,3 23,7
15,3 10,0 3,9 -0,6 9,5 16,3 24,0
17.5 11,9 5,9 1,4 11,2 13,2 23*5

-3,1
-3,3
-3,0
-3,3
-1,2

-0,3 4,8
-1,2 4,3
-1,1 4,5 

-1,2 4,4
0,6 6,3

Tárcái
Spatak
Uyháza
Miskolc
Szeged I

I—1-3
I
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A januári középhőmérséklet - 3 C°, ez a leghi
degebb hónap, legmelegebb a július, melynek kö
zéphőmérséklete 21 6°.
Az évi középhőmérséklet 10 C°. Tenyészidő alatt 

az átlag 17 C°, ami döntő a szőlőtermelés szem
pontjából. A leghidegebb és legmelegebb hónapok 

közötti hőmérsékleti különbség meghaladja a 24 

C°-ot is.

A téli, kora tavaszi alacsony hőmérséklet komoly 

aggodalmat okoz Tokajhegyalján. Pl. 1962-63 te
lén, 1973.november végén és december elején a 

szőlők súlyosan károsodtak.
A szőlők fedésével nagymértékben csökkenthetnék 

a fagykártételt, de ez csak bakmüvelésen és ala
csony művelési formákon lehetséges. Sajnos üzemi 
célra e művelések nem alkalmazhatók. A vesszők 

lehúzása, be takarása igen munkaigényes.

A hőmérséklet januártól kezdve júliusig emelke
dik, azután ismét csökken. A változás nem egyen
letes. A tavaszi emelkedésben két visszaesés je
lentkezik: a késő tavaszi fagyok és a júniusi 
hőcsökkenés. A későbbi fagyok leginkább május
ban jelentkeznek, egy-egy hideg északi levegőbe
áramlás után, ha az éjszaka derült és szélcsen
des. Ilyenkor a hőkisugárzás nagy és ezért igen 

nagy károkat okoz a szőlőkben, különösen az un. 
alszőlőkben. A hideg, súlyos levegő különösen a 

mélyebb fekvésű területeket üli meg. Ezért szük
séges a mély katlanokat - "fagyzugokat" - kizárni 
a telepítésekből, ugyanakkor előnyben részesíteni 
a hegyoldalakat.
Szeptember végén, október elején kisebb hőmérsék
letiemé lke dés tapasztalható, ez a "vénasszonyok 

nyara", melyet derült, napos, szélcsendes időjárás
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jellemez. Ez döntő jelentőségű Tokajhegyalján.
A szeptemberi 16,4 C°-os havi középhőmérséklet 
és az október 11,0 C°-os átlaga közrejátszik a 

szőlő cukortartalmának alakulásában. Elvétve ma
gas hőmérsékleti maximumok is előfordulnak a 

nyárutón Tokajhegyalja éghajlatában.
Az augusztusi, szeptemberi és októberi 33,3 C°- 

os, 29,4 C°-os és a 23,2 C°-os napi maximumok 

minőségi és kitűnő bortermést jelentette к./Pl.
1322, 1908, 1934, 1947, 1949, 1959, 1961, 1964, 
1962* 1972-es esztendők kiváló minősége/.
Ezzel szemben az augusztusi és szeptemberi napi 
minimumok alacsony értéke /pl. 3,6 C° és 3,9 C0/ 

arra utal, hogy azokban az években sok eső esett, 

ami a bor minőségét rontotta. A mennyiség szem
pontjából is igen káros volt, meri a szőlők nagy
része lerothadt és időnap előtt lepergett a föld- 

Gyenge minőség volt pl. 1965, 1966, 1967, 1976, 
1973-as években.

из az

re.

A szőlőtermesztés szempontjából nagy jelentősége 

van a júliusi középhőmérsékletnek. Igen jelentős 

a hőmérséklet évszakonkénti megoszlása, különösen 

a. tavaszi hőmérséklet alakulása, mivel a szőlő 

vegetációja + 10 C° felett indul meg.

LAZAREVSZKIJ szerint az egyes vegetációs fázisok 

minimális középhőmérséklete a következő: 
rügyfakadás 

virágzás 

bogyóérés
bogyóérés befejese 12,6 C°

10 C° 

12,2 C° 

16,4 G°
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A fázisok normális lefolyásához szükséges opti
mális hőmérséklet magasan a fenti adatok fölé e- 

melkedik Tokajhegyalján. A hajtásnövekedéshez, 
a. virágzáshoz a legalkalmasabb a 26-28 G°, 
az érés 30 C° körül a legaktívabb. Ezek a felté
telek nincsenek meg minden nap és minden időben. 
Ezért a szüret ideje változik a Tokajhegyalján, 
és e hőmérséklet alakulása is jelentősen befolyá
solja aminőséget.

A hőmérséklet évszakonkénti megoszlása az évek
mérése alapján a követ kező:/Tárcái/. 490-1 ~ 1950 

tavaszi hónapok átlaga 

nyári " "
Őszi " "
téli " "

10.3 G°
17.3 G° 

10,7 C°
- 1*2 G°

A nyári és a téli átlag között mutatkozó hőmérsék
leti különbség eléggé igazolja a borvidéken a hő
mérséklet évi menetének kedvezőtlen voltát. Meg
nyugtató jelenség viszont az, hogy itt, ahol a 

bortermelés áll a mezőgazdasági termelés közép
pontjában a vegetációs időszakban /április 1-től 
szeptember ЗО-ig/ az átlaghőmérséklet 17,3 G°, és 

ami a legfontosabb: a szőlőérés idején, augusztus 
1-től szeptember 30-ig is még mindig átlagosan 16 C°*

Bizonyos mértékig az időjárás szélsőségét mutatja a 

nyári és téli napok száma is. Nyári napok száma 65- 

70, mig a téli olvadásnálküli napok száma 35-40 kö
rül mozog. A nyári hőségnapok száma 10-15, mig a 

fagyos napokét 110-120-ra tehetjük. Szélcsendes i- 
dőben Tokajhegyalja alacsonyabb sik területeit és 

a völgyeket, a hegylábak alacsonyabb szintjét vas
tag ködtakaró borit ja, melyen alig, illetőleg egy
általán nem hatol át a napfény.
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Különösen ősszel a szüreti időben figyelhető 

ez meg, amikoríis hátráltatja a betakarítást.

A szőlőtermesztés szempontjából az sem közöm
bös, hogy az első fagyos nap, mikor jelentke
zik, és hogy meddig tart a fagyveszély, a nö
vényi kultúra meddig van kitéve a veszedelemnek. 
Az első fagyos nap rendszerint október 10-15-e 

között jelentkezik. Azonban visszaemlékeznek 

kivételesen késői tavaszi fagyra is pl. 1927-
ben, amikor június l-én(és 1918-ban amikor jú
nius 4-én'szőlőhajtás lefagyott.
A duzzadó rügyek még a -3 és a -4 Cu-ot is ki
bírják, a kifakadt rügyek azonban már a -1 C°- 

os hőmérsékleten is fagysérülést szenvednek. 
Ezért nem ajánlatos alacsony, sik területre,
vagy völgyekben szőlőt telepíteni.

A fagykárok csökkentése nagy gondot okoz a 

Hegyalján. Az utóbbi két évtizedben - uj met
szési és művelési módok bevezetésével - kísér
leteznek.

1955. majd 1957-ben a tarcali Szarvas-dűlő
ben Leni-Moser magasültetést vezettek be. A 

sortávolság növelését és a tőkeszám csökkenését 

többen egyrészt a minőség és mennyiség csökken
tő tényezőjeként értékelték, továbbá úgy vélték, 

hogy e módszer elterjedésével növekszik majd a 

tőkepusztulás a fagyok miatt.

Utólag értékelve a magasmüvelést, az alábbi ta
pasztalatok szűrhetők le:
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Mélyebb fekvésekben, vagy a “hegyszoknyán" a 

Furmint, a Hárslevelű és a Musfcát-Lune1 fajta 

fagyos években súlyosan károsodhat.

1962- 63 telén magas műveléseken a Furmint fő- 

rügyei 43 %-ban, a Hárslevelűé 9 %-ban fagytak 

le.
1963- 64 telén ugyanezen a táblán csaknem 100 %- 
ban elfagytak a tőrügyek, s igy a termés is mi
nimális volt.

1973. novemberének végén és december első napjai
ban az alsó fekvésű területeken igen súlyos fagy
károkat szenvedtek a szőlők. E kpső őszi fagyra 

a különböző fajták eltérően reagáltak.
A Furmint és a Hárslevelű a súlyos hideget nem 

birja el. A kisfűrtü nyugati fajták általában 

jobban tűrik a fagyot. A Szürkebarát, a (Piros- 

tramini korábbi érésü6k, és viszonylagos fagytű
résük lehetővé teszi a hegy lábak gazdaságos hasz
nosítását .

Ha közelebbről, a szőlőtőke illetve szőlőtábla szem
pontjából vizsgáljuk a fény- és hőviszonyokat, a 

természeti tényezőket, a következőket állapíthatjuk 

meg:

A szőlőültetvény állományklímája Tokajhegyalja dom
borzati-, lejtési-, tengerszint feletti magassági-, 
talajviszonyai és egyéb környezeti hatások /erdők, 

Bodrog*, Tiszai, Takta közelsége/ eredményeképpen 

a fény-, a hő-, a nedvességviszonyok közvetlenül 
a talaj felszine fölötti légrétegben mennyiségilag 

és minőségileg megváltoznak.
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Ennek következtében alakul ki Tokajhegyalja 

Mikrokiimája. A borvidék eltérő földrajzi a- 

dottságainak hatására változik a borvidéken 

belül is a borok jellege és minősége. Példá
ul a különböző mikroklima-viszonyok következ
tében alakul ki bizonyos fokú eltérés a Tolcs- 

va határában lévő Szentvér, Bartalos, Kincsem 

dűlő egyes részein termett szőlőből készitett 

borok között.

Tokajhegyalja mikroklímájának a kialakulására 

hat a szőlőültetvény, a tőkesorok iránya, a 

tenyészterület nagysága, a tőketámasz, a lomb
tömeg magassága, elhelyezése, a sorközök műve
lése stb. A szőlőnövény a tenyészidőben a mik
roklíma közvetlen hatása alatt áll. Módosulnak 

a fény-, hő-, és nedvességi viszonyok és ezen 

keresztül hatnak a tőke vegetációjára, a ter
més mennyiségének és minőségének alakulására.

A kedvező mik±oklimatikus hatások tenyészidő 

alatt 400-300 G° hőmérsékleti többletet is e- 

redményeznek. Ez a szőlőtőke életfolyamataira 

nagy hatással van, s ez a tényező nagyon fon
tos a minőségi bort termő Tokajhegyalja gazda
sági életében.

3./ A csapadékmennyiség tér- és időbeli alakulása
A hőmérséklet mellett a csapadék a másik igen 

fontos éghajlati elem. A szőlőtermesztés szem
pontjából igen nagy jelentőségű a csapadékvi
szonyok alakulása mind mennyiségi, mind minősé
gi vonatkozásban.
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Mig a napsugárzás és a léghőmérséklet alaku
lása Tokajhegyalján a szőlőtermesztésnek meg
felelő, addig csapadékban az évek többségé
ben hiány mutatkozik.
A szőlő ugyan könnyebben elviseli a szárazsá
got, mint bármely más növény, de mégis vízhi
ánnyal küzd Tokajhegyalja a vegetációs idő
szakban.

Át 1 ag о s _h av i _ é s _ év i _v i zh i án^ _ /mm- b en / 

Tárcái; 1901-1950

Ápr. máj. jún. júl. aug. szept. Ossz.
17 35 35 19 119 mm4 9

Tokajhegyalja évi átlagos csapadéka 570-620 mm 

között változik, a Zemplén-hegység magasabb ré
giójában azonban eléri a 700 mm-t is. /6. sz. 
táblázat/.
A csapadék 60-70 %~a a tenyészidőszak alatt esik, 

ami 350-330 mm~t jelent. Azonban a tenyészidőszak 

csapadékának meglehetősén bizonytalan a tér-és i- 

dőbeli eloszlása. A nyári csapadék kevés alkalom
mal, de akkor egyszerre nagy mennyiségben hullik 

le. A kiadós záporeső a saiHiítalaj lemosásával az 

erózióval, vízmosások képzésével és a lejtő alsó 

részén lévő tőkék beiszapolásával óriási károkat 
okoz.

A másik óriási kár, hogy a hirtelen jövő csapadék 

nagy része a magas nyári hőmérséklet hatására egy
részt elpárolog, nagyobb részben elfolyik és nem 

tud beszivárogni1" mélyebb talajrétegekbe, igy a sző- 

lőnövény csak részben hasznosíthat ja a nyári csa
padékot .
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Csapadék Tokajhegyalján áltóLában minden hónap
ban van. A kontinentális éghajlat jellegének 

megfelelően nagyon jellegzetes a késő tavaszi, 

kora-nyári csapadékmaximum és a téli /jan.- 

febr./ minimum.

A nyári maximumnak az óceáni levegő erőteljes 

betörése az oka. Egy kisebb tetőzés is megfi
gyelhető. Ez a másodlagos csapadékmayimum To~ 

kajhegyalja éghajlatának mediterrán vonása.
A júniusi hosszantartó csapadék kedvezőtlenül 
hat a szőlőtermesztésre, mivel a párás, meleg 

időben elszaporodik a peronoszpóra, és a liszt- 

harmat, ami tragédiával járhat a szőlőtermés 

kiméne te lére.
Szerencsés a modern védekezési eszközök alkal
mazása. A helikopter lehetővé tette, hogy rö
vid idő alatt egész Tokajhegyalján elvégezzék a 

permetezést úgy, hogy a felázott talajra nem lép
ve tökéletes védekezésben részesítsék a szőlőnö
vényt .
A nyár közepe legtöbbször száraz. A forróságban, 
a szőlő napi 6-9 mm csapadéknak megfelelő vizet 

párologtat el.

A nagy és minőségi termések elérésének más fel
tételek mellett a legfontosabb meghatározója a 

viz. Egy kh jó termőképességü szőlő 20-40 q 

össz-szárazanyag termeléséhez 800 000-1 600 000 

11 vizet használ fel, ami igen kevésszer áll 

rendelkezésére. Emellett jelentős а taü^j közvet
len párologtatása is. A talaj párologtatása nem 

esik egybe a szabad vízfelület párologtatásával, 

de az alábbi adatok jól szemléltetik a párolgás 
csúcsait.



6. sz. táblázat

Havi és évi csapadákmennyiséfieк Tokajhegyalján /mm-ben/
1901-1950

3. 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12. Évi1. 4mmáő~2.
4-9 hó

66 63
67 63
66 61 

74 65
66 67
64 68
66 64
66 63

30 33 44 61 70
26 27 30 42 61 72
25 25 29 47 60 73

24 29 44 63 80
29 31 44 62 72
30 31 44 62 72
32 32 45 63 69
32 34 37 64 74

Tokaj 
Tárcái
Szerencs 

Abaujszántó24 

Érdőbenne 29 

Tolcsva 30 

Sárospatak 30 

Saujhely 30

29 49 53 52
50 50 36
49 43 49
53 49 51
50 50 53
51 58 54
53 51 56
55 52 56

40 590
36 574
35 561
36 592
40 594
43 598
44 605
43 620

353
355

1350
r\j379 cn

362 1

360
360
374
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A szabad ffizfelszinek párolgása Tarcalon
havi összegben, mm /Tárcái Kutató Int./

/1901-1950/

I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII.IX. X. XI.XII.

Maximum 30 35 143 119 154 135 156 166 117 92 45 35
Átlag 13 13 47 73 93 39 105 95 69 43 21 14
Minimum 4 5 15 34 36 54 53 47 30 20 8 3

A legnagyobb párolgás júliusban és augusztusban 

van, amikor a hőmérséklet eléri a csúcspontját.
Ez egybeesik a bogyófejlődás és a zsendlilés kez
deti időszakával. így érthető, hogy aszályos é- 

vekben a termés "megsül" a tőkén. Ha a csapadék 

és a párolgás egymáshoz való vsizonyát vizsgál
juk, akkor kitűnik, hogy a természetes vizek fel- 

halmozódására az altalajban 4 hónap áll rendelke
zésre. Ez októbertől február végéig tart, mig 

márciustól hét hónapon át szeptember végéig a 

vizháztartás mérlege negativ.

Tokajhegyalja évi átlagos csapadékmennyisége a sző
lőtermesztés igényeinek elegendő lenne, ha a csa
padék eloszlása egyenletes volna. Mivel az évi 
csapadékmennyaiség ingadozása olyan nagyfokú, és 

havi eloszlása annyira eltérő, ezért a jövőben a 

biztonságos szőlőtermelés érdekében be kell ren
dezkedni a szőlők öntözésére.

1964-ben Tarcalon,a Mandulás-dűlőben 110 m ten
gerszint feletti magasságnál löszpadon végzett 

öntözés igazolta annak hasznosságát.
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Az adagolt vízmennyiség; IV hóban
VII-VIII."

50 mm 

50 mm 

20 mmIX.
Összesen; 120 mm volt.

Öntözetlen Cukorfok sav % Öntözött cuk.fok. sav %
Furmint

22,42 q/kh 23,6 6,4 46,36 q/fch 22,7
Hárslevelü 

23,56

6,7

22,0 6,7 59,09 " 22,4 6,4

A bogyó növekedése, méretei, súlya az öntözés hatá
sát szintén jól szemlélteti;

100 bogyó átlagsulya
öntözött 

151,1 gr 137 % 

139,7 gr 134 %

öntözetlen 

112 gr 100 % 

104 gr 100 %
Furmint
Hárslevelű

A fenti kísérletek bizonyítják, hogy Tokajhegyalja 

szélsőséges csapadék'alakulásának kiegyensúlyozása 

érdekében igen gazdaságos a szőlők öntözése.

Érdekes a csapadék napi eloszlásának menete is. Té
li és nyári tipust különböztetünk meg. Télen a reg
geli és esti órák a legcsapadékosabbak, mert a telí
téshez közelálló levegőt az esti és a hajnali lehűlés 

a harmatpont alá hüti. Nyáron a délutáni órákban 

14-18 óra között van a legtöbb csapadék, amikor a 

délelőtti és déli felmelegedés következtében felszálló 

meleg légáramlás eléri a kicsapódásszintet. Június
ban az egy óra alatt lehullott csapadékmennyiség át
lagosan a januári havinak kétszerese.
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Télen a csapadék jelentős része hó alakjában 

hullik le. Gyakoriak a szélviharok, amelyek a 

puha, laza hótakarót össhehordják. December kö
zepétől február közepéig a szőlőtáblákat hótaka
ró borit ja. A hóréteg vastagsága 20-50 cm, sőt 

70 cm sem ritkaság.

A hótakarós napok száma függ a tengerszint fe
letti magasságtól. A megszakítás nélkül fennál
ló hótakaró időtartama 50 év átlagában /1901- 

1950/ 25-29 nap. A valóság azonban az átlagtól 

nagyon eltérő is lehet. Pl. 1933-34 telén megsza
kítás nélkül 30 napig fedte hótakaró Tokajhegyal- 

ja területét, de volt már arra is példa, hogy 

csak néhány napig volt összefüggő hó e területen.

A hótakaró igen jelentős a szőlőnövény életében, m 

mert a szőlővesszőszemekét védi a fagytól. Pl. 

1955-56 t^lén a levegő hőmérséklete több napig 

-14 és - 22 C° között volt, ellenben a 20-25 cm 

vastag hótakaró alján a talaj felszínén csak -4»
-5 C°-ot mutatott a hőmérő.

Azonb3.i1 károkat is okozhat a túlságosan vastag 
hótakaró, amikor is tavasz eleji olvadása árvi
zekkel járhat. Ez pusztítja a felső vékony talajré
teget, amely már úgyis kevés a szőlőtőke részére. 

Vannak kivételes esetek is, amikor az évi csapa
dékmennyiség messze felülmúlja a sokévi átlagot. 

Ilyen volt pl. az 1960-as év, mikor 904,8 mm csa
padék esett Tarcalon.
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Az alábbi táblázat az 1960-as évben a maximális 

napi csapadékmennyiséget mutatja. /Tárcái/.

12-én 

17-én 

lS-án 

23-án 

17-én 

9-én 

17-én 

15-én 

7-én 

11-én 

19-én 

1-én

Január hó
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

13,4 mm
6,8

17,2
5,5
5,9

31.1
60-j>6
44.1 

13,8
41.1
14.2
7,4

Ha Tokajhegyalja nedvességviszonyait vizsgáljuk, azt 
tapasztaljuk, hogy közepes éves csapadékmennyiség 

mellett /500-600 mm/, ha annak nagyobb része ősz
szel és télen, kisebb része a tenyészidő első felé
ben az érés kezdetéig hullik le, s ha nem tartós 

felhősödéssel jár együtt, hanem viszonylag rövid 

idő alatt lehullik, s utána derült idő következik, 
igen kedvező a szőlőtermesztés szempontjából.



8. sz. táblázat
Csapadék átlagok 1901-1970 /mm/
Márc. Ápr. Máj« Jún. Júl. Aur. gzept. ÉvOkt. Nov. Dec.Jan. Febr.

46 51
43 53
46 55

41 59 76 67 64 47
44 59 76 67 64 47
43 59 72 67 65 49

40 58029 30 

32 33
30Tárcái

Tokaj
Spatak 32 35
Tolcsva o. oq
/1941-1970/-**

6014533
6024732

39 42 61 85 68 60 40 37 60 53
Az előfordult maxi .ralis és minimális havi és évi összegek /mm/

608

Tárcái /1901-1970/
100 115 189 206 212

4 8 6 9 10
Tokaj /1380-1970/
127 141 173 223 132

1 17 19 9 8
Sárospatak /1871-1970/

127 166 182 179 216
7 13 13 12

Tolcsva /1932-1970/
85 139 204 147 189

7 12 22 9 9

128 156 36213015375 10598Max.
Min. 0 3290 0 03 00

со
H146 160 146 159 932134122 39Max.

Min.
i

2 7 3920 001 a

155 146126 128198 849122 94Мах.
Min. 3 3543 1010 00

867112 137
2 1

15715310490 92Мах.
Min. 311 35321 1
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Az állomások közül Sárospatak a leghosszabb korú, 
ott a csfradék-mérések már 1871-ben elkezdődtek 

és azóta is folyamatosak. A területre erős nyár
előéi csapadékmaximum, elég Jellegzetes ősz végi 
másodmaximum,és nagyon karakterisztikus szeptem
beri- sőt októberi raásodminimum Jellemző. Ez utób
binak komoly szerepe lehet a Jó minőségű bor /ki
magaslóan bőséges ősz elejei napsütés/ létrejötté
ben.
Bár az évi átlagos csapadékmennyiség /585 min/ ki
elégítené a termesztési feltételeket, ha egyenle
tes lenne az eloszlása, de sajnos nem az. Pl. 1956. 
március hónapban 3*7 mm, szeptemberben 1,5 mm, 1957. 
márciusban 3*4 min, 1973-ban az összes csapadék csak 

411 ma volt, 174 mm-rel kevesebb, mint a negyvenéves 

átlag. A csapadékmennyiség szeszélyes eloszlása mi
att sürgetővé válik Tokajhegyalja szőlőültetvényeinek 

öntözése.

4. A szélviszonyok hatása
A szél mint közvetett tényező igen Jelentős, éghaj
lati elem, mert tulajdonságaival, erejével, irányá
val, a megmozgatott légtömegekkel a többi éghajlati 
elemre is Jelentős hatást gyakorol.

Hőmérséklet módosító hatásán kívül a szél különösen a 

párolgási viszonyokat befolyásolja. Az erősebb szél 
a laza felszint pusztítja, különösen a löszterületeken.

Tokajhegyaljára Jellemző télen az északi és az észak
keleti széljárás. ITyáron az óceáni eredetű 

nyugati és nyugati légtömegek, szelek az uralkodók. 

Jelentőségük a csapadék szállításában 

lek erőssége a magassággal növekszik, a hegytetőkön 

és a hegycsúcsokon a legerősebb.

észak-

van. A sze-
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A szél nemcsak hasznos, de káros is lehet a szőlőnö
vényre. Különösen káros a forró száraz kontinentá
lis szél, amely a növények perzselődését idézheti 
elő azok kiszárításával. Az északi, frideg tavaszi 
szelek a levegő lehűlésével akadályozzák a szőlő
hajtások növekedését és a virágok kialakulását.

A Tokajhegyalján kialakult kis területű,lazaszer- 

kezetü talajokon a szél mechanikai hatása a homok- 

versében, a kifuvásban és betakarásban, továbbá a 

lombozat megszaggatásában nyilvánul meg. Ezenkívül 
különösen az Észak-Északkeleti szelek nagy károkat 
okosnak a hajtások törése révén is.

A szélerő évi középértéke 1,5-2,5 Beaufort-fok. Ez 

megfelel 2,5-3»5 m/a sebességnek. Ez mérsékelt ér
ték, amely főleg a Zempléni-hegységnek köszönhető.

A azeierőaség évi menete tavaszi és nyári ritmust 

mutat, a tél csendesebb kimenetelű. Gyakori a szél
vihar is, amikor a szélsebesség eléri a 15-20 m/s. 
sebességet. Sokszor* előfordult már, - főleg a nyári 
— “*ró napokon - a jégesővel klóért zivatar, illetve 

a szélvihar, amely egyes dűlőkben óriási kárt oko
zott. A defláció - káros hatásai ellen az uj 
pitések során figyelembe veszik a telepítéseknél a 

szőlőfajtákat, valamint a sorok irányát is.

tele-

A szélirányok gyakoriságát az alábbi /9. sz. táb
lázat/ kimutatás érzékelteti.



9» az. táblázat

A szélirányok relativ gyakorisága %-ban /Tárcái 1901-1950/

É ÉK К НУ ÉHYHónap SzélcsendDK DNYD

6,-Január 8,614,7 29.4 8,3
26.5 7,6
32.3 7,3
27.9 7,0
29.3 3,2
21.6 7,4 

20,0 6,9 

21,2 8,7 

25,- 10,4
28.9 9,9
26.9 71*2
31,6 9,1

5,2 14,9 5,1 7,8
Február 16,9 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július

6,0 16,7 7,65,2 5,4 7,8
6,6 16,312,0

12.4 

14,7 

14,6
13.5 

Auguszt. 12,9 

Szept.
Október 16,6 

November 18,1 

December 15,0

4,7 5,3 7,0 7,8
6,35,5 17,7

15,6
18,1

7,2 7,8 7,7
6,0 6,9 7,65,8 5,9

6,3 7,44,9 10,1
15,4
11,2

9,1 I
4,1 5,3 17,4 3,9

7,5
8,5 U)

-e*
10,6 I17,2

14,7
4,3 5,9

6,0 7,614,8 4,1 3,2 9,2
7,64,4 5,3

4,3 6,9
13,9 5,0 7,9
16,5 5,5 7,4 7,2
13,6 6,15,7 3,65,2 5,1

Év 14,7 26,8 8,2 4,3 6,1 16,1 6,3 8,7 3,3
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b. Tokajhegyalja tala.jviszon.yai

A tokajhegyaljai talajok képződésében és változá
saiban a táj valamennyi földrajzi tényezője köz
rejátszik, de helyes vagy helytelen talajművelés 

révén a társadalom is szerepet kap. Tokajhegyalján a 

különböző talajok geológiai, domborzati, éghajlati, 

vízrajzi, növényzeti stb. viszonyokkal szoros ösz- 

szefüggésben alakultak ki. Minthogy a domborzati, 
geológiai és vízrajzi viszonyok kisebb területen is 

nagyon változatosak lehetnek, érthető, hogy a talaj
tani kép is mozaikszerü. Nemcsak egy település hatá
rain belül lehetnek különbözők a talajtani viszonyok, 
hanem gyakran egy dűlőn belül is eltérés van a hegy
oldal és a lankásabb terület között.

a.

Tokajhegyalján három talqféleseg az uralkodó, és ez 

nem kö&ömbös a bor minőségére sem.
Ezek a következők:

1./ Nyirok, vvtöb e inti, kötött, képlékeny agyagtalaj. 

Tokajhegyalja talajainak legnagyobb része ilyen vul
kanikus eredetű, erősen kötött, vastartalmú, mészsze- 

gény. Anyakőzete a riolit, andezit és ezek tufái. 

Kémiailag jellemző, hogy - az anyakőzethez viszonyít
va - kevesebb kovasavat, több alumíniumot és vasat 
tartalmaz; a bázisok közül a mész és a nátrium kilu- 

gozódtak, mig a káliumot az agyagos mállási termék 

visszatartotta. Humusztartalma igen kicsi. A bő csa
padék és magas évi középhőmérséklet mellett keletke
zett a riolitból a geológiai harmadkor végén. Ez a 

borvidék legjobb talaja.
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2. Eösz; A jégkorszakban a folyók kiszáradt árte
réből kifújt porból, szélcsendben történő porhul- 

lásból jött létre ez a sárga szinü, laza, üledé
kes talaj. Szerkezetét és a szinét is a füves nö
vényzetnek köszönheti.
Tokajtól Tarcolig boritja a hegyoldalakat, néhol 
10-12 m vastagságban. Mivel a lösz inésztartalma 

magas, főleg a hazai szőlőalanyok birják.

A jó kulturálispótban löszön kialakult talajok 

szerkezete kifogástalan, de az elporosodott, nö- 

vénytelen, leromlott állapotban az erózió ezeket a 

talajokat pusztítja a legnagyobb mértékben, külö
nösen a Tokajnak néző keleti oldalon. A lösz igen 

jó bortermő talaj, s nagy eXőnye,hogy könnyen mun
kálható .Hátránya, viszont az, hogy káliumban sze
gény, és rossz a víztároló képessége.

3./ Kőpor; Finom törmeléke a perlitnek és a fehér 

riolitnak. Foltonként fordul elő. Erdőbénye és Sá
toraljaújhely egye3 dűlőiben, de itt sem annyira 

feltalajként, hanem inkább mint a nyirok alsó ré
tege. A legkevésbé jó talajféleség. A fenti három 

talajféleségen kivül található még trasztalaj /Er- 

dőbényón/ és obszidián talaj is /pl. Tolcsva/-.

A vulkánikus eredetű talajokra jellemző, hogy a 

nyár folyamán erősen felmelegednek éa éjjel a ki
sugárzás alkalmával különleges mikroklímát terem
tenek a szőlőnövény számára. Ennek főleg a szőlő
virágzáskor /június első fele/ és ősszel
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áz aazúképződéo idején van nagy jelentősége. A bor
vidék talaja fontos tényezője a bor minőségének és 

jellegének. A talajok hatását a borok minőségére és 

jellegére a következőkben összegezhetjük:
Valószínűleg a talaj kémiai és fizikai sajátosságai 
hő - és vizgazdálkodási viszonyai együttesen hatnak 

a bor minőségére, jellegének és sajátosságainak a ki
alakulására.

A vulkánikus kőzetekből képződött, vagy az azokkal 
keveredett talajok, az eltérő klímaviszonyok közt, 

eltérő borokat eredményeznek. Eütordul voszont az 

is, hogy azonos hegyoldalakon eltérő talajok /pl. 

lösz, nyirok, kőpor/ azonos jellegű borokat adnak.
A vulkánikus talajok nehéz, testes, savas, tüzes, kü
lönleges zaraatú, kiváló minőségű, lassan fejlődő, 

lassan öregedő borokat adnak Tokajhegyaljón.

Tokaj, Tarcol, Bodrogkeresztur lösztalajai gazdag, 
közepes, és gazdagabb savtartalmu, - közepes ext- 

rakt - tartalmú, illatos,zamatos, alkoholban gaz
dag borokat teremnek.

A melegebb, jobb hőgazdálkodású talajokon /sötét 

szinü, lejtőtörmelékes, kavicsos, de nem túl szá
raz jellegű/ - általában jellegzetesebb, jobb mi
nőségű bor nyerhető, mint a hideg talajokon.

A tokajhegyaljai talajok a termés és a bor jelle
gére, valamint a minőségére gyakorolt hatásukkal 
Tokajhegyalja viszonyai között a Puxmint, a Hárs
levelű fajta boraiban az illatok, zamatok, izek 

és a jelleg rendkívül szép különleges változatait
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képesek kialakítani. Tehát a fajta és a talaj
szerencsés találkozása az egyik fontos felté
tele а к'váló minőségű borok gazdaságos terme
lésének.

A kiima és a talajviszonyok hatásával kapcsolat
ban a következőket állapíthatjuk meg: A talaj
határozha meg elsősorban a tokaji bor jellegét 

/zamat, illat, különleges izek/, a többi sajá
tosságát /extrakt tartalom, fejlődési folyamat/ 

viszont a kiima. Ezenkívül a termés cukor-,és 
ennek megfelelően a bor alkohol-,és savtartal
mának alakulása is döntő, meghatározó tényező.



- ЗУ -

В./ A borvidék г;а zda a ágf öld га ,121 potenciálja

a./ Szőlőtermesztés q Földön

Szőlőt mind az üt kontinensen termesztenek.
A termés legnagyobb részéből bor készül, mert 
ez a szőlőtermelés fő célja.

A szőlő világtermelése 53 millió tonna /1975/ 

körül van.

A szőlőtermesztés legfontosabb természeti föld
rajzi tényezői;

1. / a földrajzi fekvés
2. / a helyi klimatikus adottságok

(fény, hő, csapadék stb.)
3. / a termőtalaj összetétele (a talajok és

alapkőzotek mechanikai összetétele, fi
zikai tulajdonságai, kémiai összetétele, 

mikrobiológiája/.

A fenti tényezők olyan természeti adottságok, 

amihez a termelőnek minden cselekedetével alkal
mazkodni kell, ha gazdaságosan akar termelni és 

Jó minőségre törekszik. Ugyanis eredményes és gaz
daságos szőlőtermelés csak a szőlőfajtákra kedve
ző termőtalaj!, termőhelyi viszonyok között le
hetséges .

A azőlőgyümülcs Földünkön csak a 9-21 C° évi kü- 

zóphőmérsékletü területeken termelhető gazdasá
gosan és megfelelő minőségben.
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Termesztése szempontjából fontos még a ienyészidő 

hosszúsága, az ezen biéő alatti napfényes érák 

száma, az évi csapadék mennyisége, valamint az 

évszakok szerinti eloszlásba. Az egyenlítőtől 
északra a 30-50, a déli féltekén pedig a 20-40 

szélességi fokok között van némi eltéréséi a sza
badföldi üzemi szőlőtermesztés határa, itt adot
tak a feltételek.

A földrajzi szélességek adta lehetőségeket a 

domborzati, egyéb földrajzi és meteorológiai vi
szonyok is befolyásolják. Itt arra gondolok, hogy 

bár líyugat-Európa néhány államában az évi közép- 

hőmérséklet látszólag még lehetővé teszi a szabad
földi szőlőtermesztést, a valóságban a téli enyhe 

hőmérséklet ellenére a hűvös, csapadékos, felhős 

nyár már nem kedvez espövénykultúrának.

E két viszonylag keskeny övön 9 és 21 C° között - 

tehát Jelentősen megváltozik az évi középhőmérséklet, 
ami a termesztett szőlőgyümölcs és a belőle készí
tett bor minőségét is befolyásolja.

Legkedvezőbb az évi 11-16 C° közötti hőmérséklet, 

ahol a szőlőgyümölcs - és terméke a bor - a leg
jobb minőséget adja. Itt a tnyószidő elegendő hosz- 

szű a szőlőtermelés teljes beérésére, esetleg túl
érő sőre anélkül, hogy a aavtartalom túlságosan csök
kenne •

Ez az éghajlat kedvez az illat és a zamatanyagok 

kifejlődésének, s a savtartalom,a cukor és az ext- 

rakt-tartalom szempontjából is előnyös.
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Ennek megfelelően a borok jellemzője a közepes, 
sokszor magas alkoholtartalom, kedvező évjárat
ban a teraószetes édesből* kéazitdaének a lehe
tősége.

A minőaőget a temeaztéai hely mikroklímája 

döntően befolynaölJa•
Hazánkban az évi középliőméraéklet a földrajzi 
fekvés azerint 9 - 11,2 C° közötti. Borainkat 

minőségük alapján a világon a legkedvezőbb hely
re sorolják. Ennek legiobb oka az, hogy a Kárpá
tok* magaa bércei az északi hideg légáramlatok 

ellen védelmet biztosit, ami hazánk időjárását 

a szőlőtermesztésre különösen kedvezővé teszi.
A Kárpátok-üvozot az időjárási szélsőségeket nagy
mértékben mérsékli és kiegyenlíti, de az ország
részek között a mikroklíma változatos, a ez a 

tájjellegű borok kialakulásához vezet.

Földünkön a szélességi fok szerinti földrajzi 
fekvésen belül a borvidék specifikus mikroklí
mája döntő a szőlőgyümölcs és a bor minőségére.

A harmadik tormesztéai tényező a szőlőtalaj, en
nek befolyása az előző kettőnél kisebb Jelentősé
gű - mivel a szőlő a talaj iránt különösebben nem 

igényes•
Viszont a talajnak a minőséget és borjelleget 

formáló tulajdonságát nagyrészben a talajt kiala
kító kőzetek alapozzák meg. Amint azt látni fog
juk, a vulkánikus kőzetek - az andezit - a riolit- 

tufábél képződő nehéz nyiroktalajok különösen Jel
legzetes, illatos borokat adnak.
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Mielőtt hazánk szőlő- és bortermelésének érté
kelésére rátérnék, elöljáróban néhány gondolat
tal és adattal Európa és a világ szőlő-,és bor
termelését ismertetem, &ogy a magyar ^bor helyé
ről és szerepéről képet alkothassunk.

10, az, táblázat

A világ szőlőterületének megoszlása /1000 ha-ban/

1962 1968 1970 1971 1972 1973Ország
/világrész/

1705 1627 

1635 1650 

1417 1368
1039 1060 

330 384
290 334
270 257
219 236
229 230
134 200
79 84

Olaszország
Spanyolo.
Franciaо.
Szovjetunió
Portugália
Románia
Jugoszlávia
Magyarország
Görögország
Bulgária
USZJL

15541490
1592 1535 1643 1647

13031339 1322
1036 1104 1082 1084

350 350 351 356
341 335

254 251 250 249
230 222 218 213
218 212 209 205
195 195

341

200
92 89 9439

6984 5333 4138 7240
9771 9718 9741 9964

Európa ossz. 
Világ üaoz.

7447 7430
9978 9933
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11.as* táblázat

A vilá/-: bortomieléoónek megoszlása /mill. ill/.

Graziig
/világrész/ 1962 I960 1970 1973} 1972 1973 1974

69,6 65,0 68,9 64,3 59,2 75,2 76,8
24.2 28,0 26,0 23,7 26,5 40,0 36,4
71.3 64,0 74,3 61,3 58,5 83,6 75,5
3.5 17,0 27,3 28,7 29,4 20,7 26,0

15.4 10,0 11,5 9,0 8,2 11,1 11,4
5.5 6,0 7,7 7,0 6,0 6,5 6,5
5,2 6,0 5,5 6,3 5,5 7,7 6,3
3,1 4,8 4,4 4,3 5,1 6,2 4,3
3,9 4,0 4,5 4,8 4,3 4,6 4,3
3,9 3,0 3,6 2,8 3,6 4,9 4,9
3,9 6,0 9,9 6,0 6,9 9,3 6,5

Olaazo.
Spanyolo.
Francia о.
Szovjetunió
Portugália
Románia
Jugoszlávia
Iüagyarország
Görögöszág
Bulgária
NSZK

Európa ossz. 214,5 213,8 243,6 217,422L,5 27Q3 S94 

Világ ossz. 275,0 280,0 304,7 234,0 277,5 Я37 3354
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A szőlőterület 76 íS-át Európa adta 1962-ben, 
amelyből hazánk 2,2 £/J-ot biztosított. Az 1373* 

évben Európa részaránya 72 változott, a-
melyben arányunk 2,1-re módosult.

A szőlőterület Olaszországban 351 ezer nektár
ral, inig Spanyol-, és Francia országban közei 100 

ezer hektárral csökkent, A szőlőterület hasárik
kal együtt a kiválasztott 11 országban,12 év a- 

latt 409 ezer nektárral lett kisebb, A világ 

bortermeléséből azonban Európa nagyobb arány
ban részesült, mert 1962-ben 79 %% majd 1973- 

ban pedig 02 % lett a bortermelésből^réozese- 

dése, A terméshozamok általában világviszony
latban emelkedtek. Az emelkedés mértéke különö
sen az IÍSZK-ban volt jelentős, Amig 1962-ben
az egy hektár szőlőről nyert bor 49 hl volt, vi
szont 1973-ban 104 hl-t ért el.

12,s z«tábiáza t
B,-/ hektár szőlőterületről nyert bor . -1-bcn““

%1962 I960Ország 1973
Olaszország
Spanyolo•
Franciaо,
Szovjetunió
Portugália
Románia
Jugoszlávia
Görögország
kagyúrórazúg
Bulgária
IÍSZK

97 48 117
24 171

41 40
14 17 121

94 6450 1204.47
163 19 230200

6662 3147 29
19 100 

30 153
13 9513

19 23 121
17 12917 100 22
14 20 143 29 207

25 119
104 219

15 7121
49 71 145
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A világ borfogyasztását egy főre számítva a 

következő táblázat tartalmazza. A hagyományo
sa n bort fogyasztó nemzetek egy lakosra jutó 

fogyasztása 70 liter felett van. Hazánk a kö
zépmezőnyben foglal helyet 38 literes fagyasz
tásával. Hem sorolták a bort azok közé a sze
szes italok közé több országban, amelyek rek
lámozása tilos. Megemlítem az ШЖ-t és a Szov
jetuniót, ahol a bor fogyasztását hivatalosan 

támogatják.Hasonló a helyzet Csehszlovákiában, 

ott azonban olyan megszorítást alkalmaznak, 

hogy a boltnak csak a meghatározott részében 

tarthatnak szeszesitalt, de a bor fogyasztá
sát ösztönzik. Franciaországban antialkoholis
ta reklámnak tekintik a borinak azt a reklá
mozását, amely a pálinkaivás helyett rendsze
res és mértékletes borivásra ösztönzi a vásár
lókat.

A nagy bortermelő wrszágok közül Franciaország 

közel 10 mill, hl-t importál. Legjelentősebb 

szállítója Algéria volt. Jelentősebb szállító
jává Olaszország lépett elő az 1970-es évek*— 

tői. A második,7t7 millió hl. bort importáló az 

HSZj£. Sorrendben a harmadik helyet a Szovjetunió 

foglalja el 6,7 mill, hl borimportjával. A bor 

fogyasztását a felsoroltakon kívüli importáló or
szágok is elősegítik, hogy a töményszesz fogyasz
tását azzal ellensulyc^ák.
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13. sz. táblásat
A világ borfogyasztása /Благ lakosra jutó 1/

Örs zág 
/világrész/ 1963-65 1963 1970 1971 1972 1973 1974

121 112 

62 60 

119 Ю7

111 111 100 

60 68 92 

107 106 103
7 x - 12

76 30 80

109105-Ю9 

64-65 

121-125 

Szovjetunió x - 

Portugália 

Románia 

Jugoszl.
Magyáror.
Görögő.
Bulgária 

NSZK 

Svájc 

Ausztria 

Luxemburg 

Gseliszlov.
Belgium 

Hollandia 

Anglia 

Svédőrsz.

Oloszo.
Spanyolo.
Pranciao.

75
106

6 8 x -
7972 9192-114 

x- 29 

x- 25
29- 33
30- 29 
17-18 

12-15

33 3323 x - x -X -
29272723 x - X -

35 38 38 38 3938
40 374039 40 x -

19 20 2019 xx -
16 18 19 2217 22

45 4540 39 4437 x -
38 42 44-30 32 40 x -

41 4441 4125- 24 37
11 118 11 10 11x -
16 141513 14x - X -

6 8 9 95x - X -
6 6 53, 4

6 x -
X -X -

8 57x -X -

x Bines adat!

'-SM ■
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b./ Hazánk szőlőtermelése

A szőlőtermelés hazánk területén már a honfog
lalást megelőzően is folyt. Erről tanúskodnak az 

ásatások és raás jellegű gyűjtések.

A szőlőművelést a Dunántúlon g rómaiak kezdték, 

bár azt megelőzően a kelták is foglalkoztak sző
lőműveléssel. A szőlőtermelés fejlődése egyenlőt
len volt az évszázad során, különféle okok köaet- 

kez<5ében.A szőlőtermeléshez jó adottságokkal ren
delkezünk mind a talaj, mind a napfényes órák szá
mát illetően. A filoxóra véss a múlt században 

szinte megszüntette a 3zőlő termelését, de a szor
gos és kísérletező tudományos munka eredményekép
pen az 1900-as évek elejére a szőlőterület elérte 

a korábbi mértéket. A felszabadulás után a kedve
zőtlen gazdasági viszonyok következtében a terü
let csökkent, sajátos módon a kiemelkedő borvidé
ken a csökkenés nagyobb mértékű volt. A kedvező 

telepítési támogatások következtében az 1950-es 

évek közepétől területi és termelési növekedés kö
vetkezett be. Az 1938-as bortermelés 3 millió hl 
volt, amelyből az export 219 ezer hl-t tett ki. A 

belföldi fogyasztás 2,8 mill. hl. Az 1956-os,1960-as 

évek átlagtermése már 3»4 millió hl. volt, amely
ből a kivitel 581 ezer hl lett, mig a belföldi fo
gyasztásra 2,8 millió hl került. Az export csak az 

1962-es évben lett kevesebb, mint az előző öt óv 

átlagában. Attól kezdve fokozatosan nőtt és 1971- 

ben meghaladta az egymillió hl-t. Ezután még üteme
sebben fejlődött az esport, mert 1975-re az egy és 

félmillió hl-t is elérte, 30t meghaladta.



táblázat14» az.

Map;yaroragáfí szőlőterületének és szőlőtermésének adatai /1000 .lia-ban/

Állami 
gazdasági kezeti

EgyébSzövet- Összesen Ebből nem termelőÉ v

»
1969 216,9

229.7
222.3 

278,5
213.3 

40,4
206,2
199.8

23.8 

23,8
22, 9 

22,6
21.8 

21,7

108,8
121,1
113.4
109.5 

105,2 

103,1 

100,8
95,9

84.3 

84,8 

86,0
86.4 

86,3 

85,6 

83,8 

82,2

4*«*чЗ1:70
1971

12,8
10,3 I

8,61972
1973 7,2
1974 7,8

21,61975 7,0
1976 6,821,7
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15. az. táblásat

A szőlőtermelés menaviaérd- adatéi /tóiméiban/

Állom!
gazd-i

Szövet
kezetiÉ v : ÖsszesenEgyéb

*

334935 289668 

330160 229320 

365349 324888 

446136 138789 

292279 281364 

338252 325723

742601
745340
844390

1016000
689716
813121

1970 117998
115860
154153
181075
116073
149146

1971
1972
1973
1974
1975

Szőlő átlagtermés adatai /q/lia-bún/

58,6
55.1 

72,4
87.1
57.1 

74,7

1970
1971

29,5 34.1
34.8 

37,6
45.1
32.9 

38,8

32,9
33,630,9

1972 35,2 38,5
1973 44,4 

2 9,6
47,2

1974 32,4
1975 38,934,7

—

Ezekből az 1970-76 évek közötti adatokból megálla
pítható, hogy az összes termőterület az 1969, évi 
216,9 ezer hektárral szemben 1976-ra 193,0 ezer 

hektárra csökkent. A csökkenés mérteke 17,1 ezer 

hektár, amely túlsúlyban a szövetkezeti szektor
ban következett be. A z állami gazdaságok terület- 

csökkenése 2,1, mig az egyéni termelőké. 2,6 ezer 

hektár.
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Az 1970. évben a nem termo uj telepítések terü
lete 12,8 ezer hektár volt, s ez 1976-ra 6,8 

hektárra csökkent. A terület csökkenését befo
lyásolta a kedvezőtlen termelési eredmény, amely 

1970-76 között 3 éven keresztül bekövetkezett.
Mivel a szövetkezeti szektor^az állami gazdasá
gok és a pincegazdaságokhoz viszonyítva kisebb 

tároló és feldolgozó, ezen belül palackozó kapa
citással rendelkezett, a termésének jelentős ré
szét szőlő, vagy must formájában értékesítette.
Ez nem minden esetben biztosította a felhalmo
zást, s ezen keresztül a telepítéshez szükséges 

fejlesztési alapot.

Több publikált anyag foglalkozott azzal, hogy a 

szőlőtermelés végtermékként értékesítő vállala
toknál realizálódik a nyereség jelentősebb része.
A szőlőtermelés a terület csökkenésével nem arányosan 

csökkent, mert az átlagtermés még a legrosszabb, 

1974-es évben is 98,5 %-ra megközelítette az 1970. 
év hektáronkénti 32,9 mázsás átlagtermést. A ter
melés minősége azonban az 1970. évtől elmaradt.
A szövetkezeti szektorban az egy hektárról leszü
retelt termés mennyisége az egyéni termelők ter
méseredményeitől 1970-ben 4,6 mázsával, az 1975 

évben 4,1 mázsával elmaradt. A gazdaságtalan ter
melést még fokozta az, hogy a telepités tértávol
sága nem volt alkalmas a gépi művelésre, és további 
ráfordítással korszerűsíteni kellett.
Ez a megoldás a jól telepitett /agro- és biológiai 
feltételek/ szőlők vonatkozásában dicséretes volt.
A gépek használata a szőlőben azt eredményezte, hogy 

a telepítést leszorította az áljba, mert magasabb 

lejtósségü területen a gépek nem tudtak dolgozni.
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A meliorációra adott támogatás nem volt elegendő.
A telepitőnek nagy lett volna a költségkiadása, 
ezért műveletlenül maradtak az egyébként jó mi
nőségű szőlőtermő hegyoldalak. A történelmi bor
vidékek szenvedtek a legtöbbet a nem mindig meg
felelő telepítési irányzatok, támogatások folytán, 

fokajhegyalján az 1950-es évek elején kormánybi
zottságot állítottak fel a szőlőterületek pusztu- 

lásánek megakadályozására, a szőlőtelepítés szer
vezésére, irányítására. A telepítés irányításakor 

nem alakult ki a szakemberek között sem egységes 

álláspont a telepítés térállását illetően, és a 

hagyományos telepítést kisebb módosítással al
kalmazták. A telepítés ilyen formában munkaerő 

igényesebb volt.

A szőlőben való munkavégzésre a tsz-szervezés e- 

lőtt viszont nem igen lehetett munkást találni, 

mert a saját gazdaság és az ipar elszívta a mun
kaerőt. A mezőgazdaság átszervezése után, a fal
vakból az iparba való áramlás még inkább felgyor
sult. A szőlőben való munkavégzés nem jelentett 

"rangot", sőt a kereseti viszonyok sem töltöttek 

be "csábitó" szerepet.
Nem utolsó sorban a munkaidő is hosszabb volt, mint a 

népgazdaság más ágaiban.

A szőlőtermelést korszerűen telepített ültetvé
nyen, gépi talajmunkával, légi növényvédelemmel, 
gyomirtószerek használatával lehet úgy végezni, 
hogy az jövedelmező legyen.
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A szükséges munkaerő is biztosítható ilyen mű
velési mód mellett. A kézi munkát igénylő műim 

kafolyamatok is elvégezhetők, mert a metszést 
3-4 hónap alatt a Hegyalján be lehet fejezni. A 

kötözés és csonkozás sem jelent fennakadást. A 

szürethez kell idegen munkaerőt alkalmazni. A dol
gozóknak az anyagiakat; munkabér és egyéb juttatás 

formájában biztosítani kell. Az egész nap szabad
ban munkát végző dolgozóknak nem lehet és szabad 

kevesebbet keresni, giint a gyárban, vagy a fedett 

helyen dolgozóknak, mert ha a munkahelyhez való 

kötődés ezen területen nem ösztönző, a munkaerő 

ellátása akadozik, esetleg kritikussá válik.

Q.V A toka.ihegyal.iai borvidék története

A szolőnövény már ősidők óta a legrégibben ter
mesztett kultúrák egyike fokajhegyalján. A XIX. 
században a harraadkorból származó ősszőlő lele
tére bukkantak Érdőbónyén,amely egy szőlőlevél 
lenyomatát ábrázolja. Ezt a leletet "VlfIS POKAI- 

EHSIS" néven ismeri az utókor.

fokajhegyalja már a bronzkorban lakott terület. 

Bodrogkeresztur és környéke gazdag bronzkori-le
letekben. A római birodalom légiói Pannóniában 

ugyan fejlett szőlőkultúrát létesítettek, de nyil
ván sokkal kezdetlegesebb volt az, amit honfog
laló őseink fokajhegyalján találtak, folesva hon
foglalás ideji, Parcal pedig azirpádok korában 

létrejött település.
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A tatárjárás nemcsak a szőlőket pusztmtotta 

el, de az itteni lakosságot is, vagy menekü
lésre kányazeritette. IV, Béla király szüksé
gét érzi azitteni szőlők helyreállításának, 

mert ez az ország gazdasági újjáépítésének e- 

g^ik alapja.
Olaszországból behozott szőlőmunkások az erdő
ben elrejtőzött,visszaszivárgott megmaradt la
kossággal együtt elvégzik az elpusztult szőlők 

újratelepítését.

Tokajhegyaljának ez ELSQ-REKONSTRUKCIÓ-;ját jel
lemzi): a királyi hatalom beavatkozása, idegen 

szakemberek és idegen szőlőfajták, s az előző
nél fejlettebb szőlőkultúra,
Ekkor épül fel Sátoraljaújhely, mely később ká
rossá fejlődik, Tokajhegyalja lakosságának fő 

foglalkozása a szőlőművelés.

Tokajhegyalja szőlő - és bortermelése egyre vi
rágzóbb, gazdaságilag egyre jelentősebb lesz.
A Zempléni-hegység akkor irdatlan tölgy-erdősó- 

gei kifejlesztik Gönc hordógyártását.

A IV. században már Szerenős, Tállya, Tárcái, 

Tokaj, folcsva, Sárospatak, Sátoraljaújhely vol
tak a legnevezetesebb bortermő helyek.

A kialakuló borkereskedelem gócpontjává Tokaj 
fejlődik és lassanként névadója lesz Tokajhegyal
ja borainak.
A XVI. században Hegyalja már FeIsőmagyarország 

gazdaságilag legjelentősebb területe, és a magyar 

szőlőművelés legfontosabb tájegysége.
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A mohácsi csata után sok bortermő terület a törö
kök kesére korul, de Hegyalja megmarad a magyar 

királyságnak. As s érdeklődés fokozódik Tokajhegy- 

alja iránt, mind több egyhási és világi birtokos 

igyekszik itt szőlőt szerezni.

Csodálatot kelt Hegyalja, - közelebbről Tállya - 

felséges itala a pápai udvarban is. A tridenti 
zsinatra összegyűlt egyházi és világi hatalmas
ságok a bor hirét elviszik egész Európába. Et
től kezdve máig is a tokaji - hegyaljai bor így 

ismert : "A borok királya ás a királyok bora.H

A megbecsült szőlőkultúra fejlődik. 1560- körül 
már háromszor kapálják a szőlőt,és a korai ozü- 

retelóst a késő őszi váltja fel; igy lassan ki
alakul az aszúkészités módszere.
Az édes és a száraz szamorodni, az aszú, majd a 

máslás keresetté válik a nemzetközi kereskedelem
ben, s uralja a lengyel és orosz piacot. A bor 

fokozódó kereslete továbbfejleszti a szőlészetet, 

borászatot. Iíemes szőlőket telepítenek és fokozot
tabban mellőzik az értéktelenebb fajtákat.

A tokajhegyaljai szőlőkultura nagy lendülettel 
felfelé iveit pályáját megtörik a külföldi borki
vitelt megnehezítő tiltó vámok, és igy már a 

XVIII. század végén erős visszaesés áll be a 

szőlőművelésben.
Az ország egyéb borvidékeihez hasonlóan az ela
datlan bor nem fedezi a szőlők, a pincészetek 

költségeit. Csökken a szőlőterület, csökken a 

szőlő mennyisége és romlik a minősége.
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A szabadságharc idején folytatódott а 3zőlők 

leromlása. A régi borvidék alig 2/35 szőlő, а 

ebből legfeljebb csak a fele a Jól művelt te
rület.

Tokajhegyalja dolgos népe, a pénzes régi éa uj 
földbirtokosok azonban biznak szőlőik és boraik 

jövőjében, éa vállalják az uj telepítések költsé
geit. területileg 1880-ban már 13*500 kii szere
pelt a nyilvántartásban.

А XIX. sz. második felében két eddig ismeretlen 

kártevő , a peronoaspóra és a filoxéra óriásai 
csapást mér Tokajhegyalja szőlőire. A peronosz- 

póra gombái 1875-bon érik el a tokajhegyaljai 
szőlőket. Sokáig nem tudtak ellene védekezni. 
Minden évben elpusztította a mutatkozó termés 

25-30 íS-át.

A hazánkban 1875* évben felfedezett és mindenütt 

pusztító filoxéra körülbelül 1835-körül Jelent 

meg Tokajhegyslján. néhány év alatt szinte telje
sen tönkretette azévezredes azőlőkulturát. 1894- 

ig kiirtotta a szőlőállomány 90 %-át. A kopárra 

váló hegyoldalakon megszűnik a munka, napszámosok 

ezrei válnak munkanélkülivé, tönkremennek a szőlő
tulajdonosok. Ez a pusztulás és a tokajhegyaljai 
nép megélhetésének biztosítása tette szükségessé 

a MÁSODIK REKOnSTRUKCIÓ-t.

Az újratelepítés igen nehezen indult) erős volt a 

kétkedés az uj amerikai oltványra /Ripária Portalis/ 

oltott Furmintéa Hárslevelű Szőlők élettartama és 

boraik minősége iránt.
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Az uj telepítésre, az előzetes forgatásra, a költ
ségesebb termesztésre mégis egyre többen vállalkoz
tak. Az 1909« évre Hegyalján a szőlőtermelés ültet
vény területe elérte а 7404 kh-at.

A második rekonstrukció szintén jelentős változást 

hozott. Ennek jellemzői: forgató, meghatározott 
sor- és tőtávolság, az oltványok züpa'*-! Furmint és 

Hárslevelű, karózás, kopaszfej-, majd bakmüvelós, 
trágyázás, 3 a bordói lével való permetezés a pero
nos zpóra ellen.

A múlt hagyományainak megfelelően a legtöbb szőlő 

a hegyoldalakra került, ahol olcsón lehetett föl
det venni.

Az első világháború ugyan ^feilenditette a borke
reskedelmet, de a rekonstrukció se területileg, 

se minőségileg nem nyerhetett befejezést.

A zsaroló metszés, a trágyázás és permetezés elég
telensége, vagy hiánya fokozta a szőlők pusztulá
sát, leromlását.

A két világháború közötti tőkés rend gazdasági 
válsága tovább fokozta Tokajhegyalja leromlását.

A második világháború idején újabb hadszíntér lett 
a. borvidék, s a felszabdulás idején csak mintegy 

6.800 kh öreg, hiányos leromlott szőlő volt ta
lálható, továbbá több ezer hold parlag, melyek 

jó részén az erózió hatalmas pusztításokat vég
zett.
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Szükségessé vélt a HARMADIK REKONSTRUKCIÓ.
A jelenleg is folyó harmadik rekonstrukció fela
data a felújítás és as uj telepítés, továbbá a 

szóló- és bortermelés korszerűsítése.

A felszabadulás utáni években az erőfeszítések 

lényegében arra irányultak, hogy az elhagyott, 

gazdátlan szőlők metszését és egyéb fontosabb 

munkálatait lehetőleg elvégezzék, a hogy a prés
házakat, pincéket megó'^ák a pusztulástól. Újra
telepítést ebben az időszakban senki sem végzett.

A Tokajhegyalján megalakult Állami Gazdaságok 

1950-ben kedzik meg az első telepítéseket.
A legnagyobb erőfeszítések ellenére a szőlők ál
laga tovább romlott a munkaerőnek az iparbah va
ló erős áramlása, a rézgálic-hiány, a juttatottak 

hozzá nem értékes, vagy szegénysége, a szőlők öt
szörös adóztatása ез egyéb okok miatt.

Az 1950-es évek elején alakult termelőszövetkeze
tek és hegyközségi társulások, az állami gazdasá
gok erősödésénél komoly gazdasági potenciát jelen
tettek Tokajhegyalja gazdasági életében.

Mivel az uj és nagyüzemi jellegű művelési formák 

folytatása népgazdasági érdeknek minősült, a gépe
sítés nagymérvű fejlesztésével-minőségromlás ve
szélye nélkül - az évezredekkel ezelőtti, a he
gyek lábánál elterülő un. "szoknyaterületek,,-en 

való telepítés indult meg. Mindez jelentős állami 
támogatással történt.
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A Bodrog szintje felett kb, 50-m-től kezdve el
helyezkedő, s a l’okajhegyalja éghajlati viszo
nyai miatt jövedelmező mezőgazdasági növényter
melésre kevésbé alkalmas területeken összefüggő, 

nagyüzemi szőlőtelepítéssel lehetővé vált, gépe
sítéssel a hiányzó emberi munkaerő pótlása.

Érdemes figyelemmel kisémi Tokajhegyalja szőlő- 

területének alakulását az utolsó 100 esztendőben):

1880 év a filoxéravész előtt
után

1909 " az I, világháború előtt 

1939 "
1945 " a felszabadulás idején 

1955 "
1961 "
1964 "
1968 »
1975 "
1979 "

13500 kh 

1500 kh 

748$ kh 

7858 kh 

6800 kh 

7200 kh 

8502 kh 

9802 kh 

10827 kh 

19404 kh 

11735 kh

1894 "

A szőlőtelepítéseknél szem előtt tartják, hogy a 

legjobb, legértékesebb fekvések számraránya le
gyen fokozatosan uralkodó•

Mivel az üzemek a gépesítésben látják a szőlőter
melés biztonságát és jövedelmezőségét, a gépi mű
velésre viszont sok terület eleve alkalmatlan, ez 

tovább csökkenti a rekonstrukció szempontjából 
számításba vehető összterület mennyiségét.
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Mindezekből következik, hogy jelen időszakban egyre 

inkább nem a felújítást, hanem az uj területek be
telepítését kell szorgalmazni. Felújításra csak azo
kat a területeket lehet figyelembe venni, amelyek gé- 

pesithetők.

A hegyoldalak felújításától a különböző erodáltság, 

a beruházás nagy összege, és a gépesítésre való al
kalmatlanság még az egyéni termelőket is elriasztja.

Az idősebb generáció Tokajhegyalján fogyóban van, az 

utánpótlás pedig csekély.

Az-, I960, évi 91.342 fő 1967- évre 83.051 főre, 1978. 
évre 81752 főre csökkent,és főleg az idősebb korosz
tály maradt itt.
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C./ A szőlő-és bortermelő gazdaságok termelési
==============================================

sajátosságainak értékelése
= =5 =S=S =3 55 SS »SS SB S3 == SS zz SS SS ЯЕ SS s se = = ss

A szőlőtermelés fejlesztése érdekében az utóbbi 
években több kormány és miniszteri rendelet ke
rült kiadásra# Az új rendeletek megalkotását a 

szőlőterületek nagyarányú csökkentése tette in
dokolttá. Ezek kedvező támogatást biztosítanak, 

mind a szőlőtelepités, mind a meglévő szőlőültet
vények korszerűsítéséhez. A szőlőterületek csök
kentése jelentős mértéket öltött a negyedik öté
ves terv időszakában és az ötödik ötéves terv el
ső évében. Az ország szőlőterülete 200.000 hektár 

alá csökkent.
16.az. táblázat

Tokajhegivalja összes szőlőterülete /ha-ban/

Évek Állami
szektor

ÖsszesenEgyébSzövetk.
szektor

65671970 1458 4121
4067

988
1296 63279641971

66071972 1398 4032 1177
1268
1268
1216
1216

1476 660839361973
68431974 1533 4042
68231975 1490

1513
4117

1976 68344105
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A telepítési kedv visszaszerzése népgazdasági érdek, 

mert a bor fontos exporttermékeink kosé tartozik.
A belföldi fogyasztás kielégítése is szükséges.
A szőlőnek és a szőlőből nyert bornak mértékletes 

fogyasztása egészségi, do társadalmi szempontból is 

kívánatosabb, mint a tömény-italoké.
A szőlő és a bor alkotórészei élettani funkciókat 

látnék el, illetve segítenek elő. A szőlőtermelés köz- 

gazdasági téren nincs megfelelően kezelve. Ezt az bi
zonyltja, Iiogy a jövedelmezőség nem minden esetben megfe
lelő azoknál a termelőknél, akim nem végterméket ér
tékesítőnek.

A szőlő hordós- és pala okos bor-Lültségé t és jövedelem 

vizsgálatát állami gazdasági adatok alapján mutatom 

be.

A szőlőterület és a borforgalmazás - úgy vélem - 

kellően reprezentálja az egész hazai szőlő- és bor
termelést. A jövedelmezőség megítélésénél figyelembe 

veendő, hagy az állami gazdasúgok és szövetkezetek 

hektáronkénti azőlőhozama nagyobb az egyéb szekto
rok terméshozamától. Az állami gazdaságok vonatkozó 

adatait kiegészítetten о Sokajkogyaijak állami Gaz
dasági Borkombinát adataival és az elemzésnél azokat 

együttesen kezelem. A teljességre való törekvés nem 

lehetett és nem is volt célom. Szeretnék a szőlő-és 

bortermelés megítélésékes konkrét adatolásai hozzá
járulni.
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17»az. táblásat

goka;üiqfarai,ia Töaszea szőlőtermése (<j - )

Állami
szektor

Egyéb OaazeaenSzövetk.
szektorÉvek

96107
113824
179396
227000
110629
148660
253010

25650 210043
29129 227415
52731 305000
60000 425000 

25725 184140
35337 280374
38292 395594

88286
84462
72873

133000
47786
96377

104292

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

goka;ilie;;yal;ial szőlők átlagtermése /q-ban/

36,02710
34.1
52.5 

66,3
31.2
33.6

25,8
30,6
45,0
48,0
20.5
29.5 

32,0

1970 70,2
74,0
59.3 

112,2
38.4
81.5 

86,3

1971 41,5
1972 52,5

72,0
30,4
44,9

1973
1974
1975
1976 64,4 62,5

A nem termő szőlők aránya mérséklődött, mert az 

1970. évben 767 ka volt, amely 1976-ra 500 ka
ra csökkent. A táblázat szerint az átlagtermés 

a azövetkezcti szektorban fejlődött a legdina
mikusabban.
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A fejlődés mértéke 35 q hektáronként 5 év átla
gában 27 q-ról 63 q-ra emelkedett. A százalék
ban kifejezett fejlődés az állami szektorban 

122,9 /ű-oss az egyéb szektorban 124 %-оз, a szö
vetkezeti szektorban pedig 225 %-os.

1./ A szőlő termőképességének folyamatazerü biz-
tositása

Az ültetvény termőképességét és a szőlőtermést 

állandósítani lehet, ha a szükséges szerves és 

műtrágya mennyiség a talajba kerül bedolgozásra. 
Abban az esetben, ha a telepítéskor nem tudják 

elvégezni a talaj ^’eltöltését szerves és műtrá
gyával, azt a termelés folyamán is pótolhatják, 

ha a talajvizsgálatot elvégeztették. Vizsgálati 
eredmény alapján végzik a trágyázást. A tokaj- 

hegyaljai Állami Gazdaság Borkombinátja a szüksé
ges vizsgálatot részben a saját, illetve a pécsi 
talajtani laboratóriummal végeztette el, talaj és 

levélanalízio formájában. A saját laboratórium 

vizsgálatokat végzett és végez a 3zőlővessző ter
melékenységét illetően. Ennek a vizsgálatnak az 

alapján van lehetőség, hogy a metszéssel irányíta
ni tudják a termés mennyiségét, igy lehet a szőlő
termést "irányítani, befolyásolni".

A kéziművelésű szőlőkben a fűrttermékenység inga
dozása a jellemző, az egyéb tényezők mellett a 

szakaszo3ság annak tulajdonítható, hogy a tápanyag
utánpótlást nem tudják a mélyebb talajrétegekbe 

juttatni, a gépek nem mehetnek a sorok közé, igy a 

gyökerek kevesebb tápanyaghoz jutnak, mint a 

huzalos szőlőkben.
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Máaik oka az la lehet, hogy a hegyoldalban 

lévő szőlők gyökere sokkal mélyebben helyez
kedik el a talajban, mint a hegy lábánál lé
vő huzalos szőlők gyökerei.

A vizsgálatok meggyőzően bizonyítják, hogy 

az irányított tápanyaggazdálkodáa eredményekép
pen az ültetvények termőegyensulya szabályozha
tó, a kívánt irányba eltolható.

A levélanolízia adataiból, valamint a talajvizs
gálat adataiból nyert információk utján a he
lyes műtrágya tápanyagok kialakíthatók. A talaj 
tápanyagszintje azonos odagu műtrágya hatására 

különböző talajtípusoknál különböző mértékben 

töltődik fel.

A Borkombinát vizsgálatai szerint ahhoz, hogy a 

levélben vizsgált kálium eléri-e a 13 milligram
mot 100 q/ha átlagtermés mellett a talaj IípO 

szintjét legalább 80 mg-ra kell emelni Tokajhegy- 

alján.

A szőlőrügyek termelékenységi együtthatója he
lyes műtrágyázással emelhető és az évenkénti 
ingadozások megszűntethetők, illetve mérsékelhe
tők. A műtrágya és a szerveatráCTa felhasználása 

é Tokajhegyaljai Borkonbinátnál;
Év Összesen Egy ha termőszőlőre 

eső Ft
Térülőt

962 ha 
1112 ha 
1097 ha 
1121 ha

747 m/Ft 
786 m/Ft 
880 m/Ft 
164 m/Ft

1973 777,- Et 
707, Ft 
802,- Ft 
146,- Ft

1974
1975
1976
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2,/ A térállásváltozás hatása a a.zőlő meimvi-
zé,.;ére és minőségére

A szőlőterületek térállás szerinti megoszlására 

vonatkozóan állami gazdasági szinten nem állnak 

rendelkezésemre adatok. Ének hiányában csak a 

Borkombinát adataira vonatkoztatva mutatom be 

a térállás hatását. Meg kell említenem, hogy 

TokajhegyaÍján az első, hagyományostól eltérő 

széles sorú és tőtávolaágú szőlőt Таreálon tele
pítették 1962-ben. A kísérlet bevált,és azután 

korszerűsítették a korábban telepített hagyomá
nyos szőlőket. Az uj telepítések térállása már 

a gépi művelésre alkalmasan lett meghatározva.

Az idő nemcsak azért igazolta a széles térállá- 

su telepítést, mert a géppel való müvelhetőség 

megoldotta a munkaerőgond oka t, hanem azért is, 

mert a termés mennyisége hektáronként több lett, 

és a minőség 5 év átlagában alig tért el a karós 

szőlő minőségétől. A karós szőlő aránya öt év a- 

latt 50,8 %-ról 18,4 %-ra csökkent, a kordonos 

művelésű szőlőterület részaránya pedig a 49,2 zá
rói 31,6 $~ra emelkedett. A kordonos szőlő cu
korfoka eltér a karós szólóban termelt cukor fo
kától, de ez nem egyértelmű, mivel a termelés 

csak 1969-ben haladta meg az egy cukorfokot, a 

többi évben , tizedekben fejezhető ki.
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A különböző térálláaú termoasolo termelési adatai 1969-1973* években
q Borkombindiitnál éa a .jogelőd .lénél

1973 % Átlag% 1971 %%1969Megnevezés 19721970
Iharos szőlő
Terület ha
Termés 
Átlagterm.q 
Cukorfok
Alacsony koréones szőlő
Terület ha 
Termés q 
Átlagtermésq 
Cukorfok
Magus kordonos -moserozőlő

324 34,1 237 25,2 185 19,2 177 18,4 275
17,2v 12603 13,9 15256 13,7 17976
é69,0 68 72,3 86 74,1 66

18,8

451 50,8
1155019491 27,9 

60 81,1
q 30974 44,0 

69 37,3 
18,2

49 17,810,219,214,5
I

366 33,6
34003 49,8 

95 123,4
34,0 20 33,3 301 31,3 322
39,5 36542 40,4 38435 34,5 33053 

114 121,3
320305 34,4 

29003 41,3 
95 120,3

26395
128 110,3 ЮЗ I 

17,7
82 155,5 I19,6 17,614,616,9 19,4

СЛ
U1
I457 47 í 5 484 50,3 343

45,7 57788 51,3 30855
91 96,8

259 27,3 
22,3

383 40,8 
43,4 41409 

107,0
Terület ha 131 14,8
Termés q 10291 14,7 15660
Átlagtermés q 79 100,0
Cukorfok 16,8
Összesen;
Terület ha 
Termés q 
Átlagtoxn. q 
Cukorfok

29129
119 102,6 . 85

17,5
60 81,1 76

18,6 17,415,3 19,0

100,0 940 100,0 962 100,0 940
100,0 90559 100,0 111479 100,0 81884
100,0 94 100,0 116 100,0 87 

18,9

949 100,0 
69954 100,0 

74 100,о
949987 100,0

70354 100,0
79 100,0

67074
71

17,614,8 19,2 17,717,5
mm

•• v
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3./ A szőlő cukorfokának alakulása a Borkombinát 
t ermószőloilŐen

Év Karós szőlő Alaco.kord.szőlő Magas kord. 
.  „mozer

16,8
15,3

19,0
18,6
17,5

16,9
14,6
19,4
19,6

17,7

1969 18,2
14,5
19,2
18,8
18,2

1970
1971
1972
1973.

A fagytűrő képessége a karós szőlőnek nem azért 

jobb, mint a kordonos szőlőnek,mert télre befed
ték, hanem mert a hegy lábánál, az altban inkább 

éri fagy a szőlőt, mint a magosabb hegyoldalon. 
Márpedig látható, hogy a huzalos azőlő ilyen te— 

rületen diazlik. A fagyos területeket jól mutatta 

az 1973-as téli fagy, amikor az aljban levő szőlő 

megfagyott, de a magasabb hegyoldalban levők - füg
getlenül a tórállás mértékétől -nem szenvedtek fagy
kárt.

4./ A szőlő-és bortermelés jövedelmezősége

A jövedelmezőséget legalább 5 év adatából kell ki
számítani, mert a termelési eredmények, hozamok 

ingadozása miatt reálisabb képet úgy nyerhetünk.

Mielőtt a részletesebb vizsgálatot végeznénk, né
hány számadatot ismertetek az állami gazdaságok 

adataiból.



19.az. táblázat

1971 1974 1975
A§ öaaseu területe 1000 ha-ban, ebbel /V.31./
Szőlőterület ha-ban
Szőlőterület az ossz. term, %-ban
A§. öaazoa halmozott term-i ért, 
mill, i't-ban, ebből
Szőlő éa bortermeléa
Sz^őlő éa bort. hal. term. ért.
A növény termelés íő-ban

968 961882
19966 1966820722

2,1 2,1 2,0

8690 10183 11032

1435
16,5

1990 2244
20,3

i
19,5 o>

»1972
1128

1973 1974
1205

1975
1270Módosított növényt erro-i eredm.nd.il.Pt. 

ebből azőlő éa bortenn. mill. Pt.
Szőlő éa borterm. nyereség aránya %-ban

1405
196 340 127 203

10,517, *4 24,2 10,1

■É- t

I / }J.Ь#*■««■»
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Megállapítható, hogy mind a halmozott 

lesi érték, mind a nyereség az ágazat életképességét 

bizonyltja* Ez azt aem dönti meg, hogy az 1974* 

évben a nyereaég cask 65»6 $~a az 19$5. évinek, 

mert a 4 év átlaga 216,5 mill. Pt 17,3 %• Az a- 

datok önmagukért beszélnek éa a fejlesztés szük
ségességét bizonyítják.

terme-

A szőlő- és bortermelést, ha külön-külön elemez
zük - szőlő, hordós-bor és palackosbor ágazatok
ba/! - a kép nem egyértelmű.

Aa állami rrazdasámok szőlőtermelése

A táblázat alapján a jellemző főbb adatokat a jö
vedelmezőség megítéléséhez az alábbiakban ismer
tetem) %
Költség és jövedelemadótok

20. az. táblázat

Költség Hozam ért. ííyer. Jüv./a líyer. 
összk. összesen

kerület 
ha-banÉv 1 ha/Ft

67 101971 20650
1972 20686
1973 20220
1974 19725
1975 19745
1976 19475

668 735 3044
117 15,3 5656
86 10,3 4220

7,6 2788
38 4,9 1954
19 3,2 976

764 881
839 925

670 55723
779 817

612593

A fentiekből megállapítható, hogy a szőlőtermelés 

jövedelmezősége az 1971-75 években 5-15 % között 

változott, amely hektáronként 2000-6000 Ft-nak fe
lel meg.
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Ez a jövedelmezőség kevés ahhoz, hogy abból a szin
ten tartást, illetve a fejlesztést meg lehessen 

valósítani.

Hordós-bor termelés

A bortermelés adataiból azt állapíthatjuk meg, 
hogy az 1973,-évi és 1974-es évek kivételével 
veszteség volt.

21. az. táblázat

Költség és jövedelemadatok mill. Ft-ban

Jöv.56 lhl-re 
jutó e~ 
redmény

■a Borterm. Költség Hozam és Hyer. 
£íV hl ÖS3Z. ért.eredm.

1971 856099 1131
1972 1008692 1635
1973 1212041 I960
1974 868860 1568
1975 990895 1550
1976 1288419 1517

- 35
- 51

1100. . -O0 -2,7 

1584 -51 -3,5
2007 47 2,4
1590 22 1,4
1520 -30 -1,9 

1568 51 3,4

39
25

- 30
40

A bortermelés önköltségen való értékelése - előre
láthatólag nem fog veszteséget eredményezni. A hor
dós-bort előállító gazdaságok általában palackosbort 
is forgalmaznak és a nyereség ott megmutatkozik.

Palackos bortermelés

A borpalackozás az az ágazat, amely mind a 6 évben 

nyereséges volt. A nyereség mértékére a termelés 

mennyiségének változása van hatással.
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A bortermelés mind nagyobb mértékben palackos bor
ként kerül forgalomba, amely a dolgosok foglalkoz
tatására is kedvezően hat.

Jellemző költség és .jövedelemadótok

22. az* táblázat

Hozam és 
• ért.ered.

1 hl-re 
jutó nyer.Év Palackos költs.ossz Hyer.Jöv.%

hl

76 10,9 

133 16,7 

208 23,4
161 14,5 

192 15,5
10,8

1971 396653
1972 522956
1973 581292
1974 6$2297
1975 727279
1976 774794

776700 192
254798 931

890 1098 

1270 

1431 

1842 179

358
2391109

1239
1663

264
231

A palackos bortermelés 6 év alatt közel megduplázó
dott. A termelési költség 237,6 %-ra emelkedett, 

költség emelkedését a termelői árrendezés csak rész
ben ellensúlyozta.

A

A szőlő-és bortermelés, valamint a palackos bortexmelés
23-r sz. táblázatösszevont adatai

% ért!ered. * Hyer. % Jöv. % Mill. Ft-ban 
bon.tér.

Költs.
ossz.Év %

1369 

6,2 1780 

9,2 2134 

3,8 1800 

5,6 2013

1001971 2499 100 2511 100 112 100 4,5
1972 3197
1973 3689
1974 3402
1975 3568

3396 199
4030 341
3530 128
3768 200

Ossz .16355
5 év 32jEi 1309 3468 132,8 196 175 6,0

9096
1819 132,9

17335 980

1976 3773 115,3 4022 116,-249 127,6 6,0 3341
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a./ A költség 5 év alatt évente átlagosan 6,2 %-kal 
emelkedett a bázisnak tekintett 1971« évhez viszo
nyítva. Az 1976. évi költségemelkedés a negyedik 

ötéves terv átlagához ^viszonyítva 15,6 %• Ha az 

1975« év tényszámához viszonyítunk, az emelkedés 

5,7 %, tehát az átlag alatt van.

b./ A hozam és értékesítési eredmény átlagos emel
kedése 1971-hez évente 6,6 %• A 6,2-%-os költség 

emelkedéséhez viszonyítva 0,4 %-kal kedvezőbb.
Az 1976. évi hozam és értékesítési eredmény az 

átlaghoz 16 %-kel, míg az 19$5* évhez 6,7 %-kal 
nőtt.

c./ A nyereség átlagosan - 1971-hez - 15 %-kal 
nőtt. Abszolút összegben 98 millió Ft-ot tett ki. 

Évenként, az egyes ágazatokban realizálódott a 

nyereségtömeg. Szőlőtermelésben 34 mill. Ft. 17,3 

%, hordós-rbor termelésben 8 mill. Ft 4,1 %t palac
kos-bor termelésben 154 mill. Ft 78,6 %. Összesen 

196 mill. Ft 100

Az összes nyereség - szőlő, bor, $orpolaokozás ágazaton 

kon - átlagban 196 millió Ft volt. Ebből egy hektár
ra 9729,- Ft jutott, amelyből a teljes vertikum álló
eszközét kellett pótolni. Szőlőtelepítésre keveset 
fordítottak, ezt mutatja a szőlőterület csökkenése.
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5./ A szőlőtermelés! költségek és hozamok alakulásá
nak vizsgálata

A szőlő eleven és holtmunka ráfordítási igénye о 

többi mezőgazdasági terményhez viszonyítva nagy. Az 

élőmunka-róíorditást a szőlőtermelés gépesítése 

csökkenti, a növényvédelmen kivül a metszés, az ol— 

tás gépesítése is megoldottnak tekinthető, most már 

a gépek beszerzése jelent problémát.

A szőlőtermelósi költség az adottságok függvényé
ben változó, más hegyoldalban, vagy hegyen szőlőt 

művelni, és más a sik vidéken.

Annak érdekében, hogy összehasonlítási lehetőség 

legyen mind a költségek, mind a hozamok tekinteté
ben, az állami gazdaságok szőlőtermelési költségein 

túlmenően kiemelten feldolgoztam 4 gazdaság és a 

Borkombinát szőlőtermelés! adatait. A $tokajhegyal- 

jai borvidékről 2 tsz adatát is felhasználtam.

A szőlőtermelési költségek általában emelkedtek, 

amelyet a termelést végzők a hozamok emelékdésével 
kivárnak ellensúlyozni. Az állami gazdaságok ösz- 

szesitett adatai alapján az alábbiakat állapíthat
juk meg^:

- Az anyagköltség a negyedik ötéves tervben átlago
san azonos szinten maradt.

- A munkabér sem emelkedett az 1971* évhez viszonyít
va, csak 11,2 %-kal, tehát a termelésben az élőmunka 

arányát csökkentették.
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- Az amortizáció emelkedése sem jelentős a negyedik 

ötéves tervben, mert az 1971« évben hektáronként 
2699»- Ft-ot és az öt óv átlagában 2715,- Ft-ot ért 

el* Ez annak tudható be, hogy az ültetvények ösz- 

szetétele nem változott jelentősen és a gépesitós is 

azonos szinten maradhatott, vagy a "felújított" 

gépekkel dolgoznak.
- Az egyéb költség emelkedése jelentős, mert öt év a- 

lett az átlagos költség és az 1971 évi összeg ará
nya 70 %-os emelkedést mutat. A szállítási költsé
gek emelkedése idézhette elő részben ennek a költ- 

ségnemnek a nagymértékü&felhosználását.
- A termésátlag 5 év alatt az 1971* évi 51 q-ról

69 q-re emelkedett, át3.agban ez 35 %-oa emelkedés
nek felel meg. Az 1971-74-es években volt$60 q a- 

latt az átlagtermés, a többi években 70 q-i&án fe
lül, illetve 1973-ban 08 q-ás átlagtermést értek 

el a gazdaságok. Ez az európai átlagterméssel va
ló összehasonlítást is kibírja.

a*/ Az oltványok és a ima a lány termelés költségeinkk
és hozamainak alakulása

A szaporitóanyagtermeléa a szőlőtelepítés alapfelté
tele. TokajhegyaÍján az itt honos és legmegfelelőbb 

szaporítóanyagot termelik.

A Borkombinát technikai $féltételei nem voltak al
kalmasak a negyedik ötéves terv során az oltás és 

hajtatás nagyobb mértékű elvégzéséhez, fisak annyi 
oltványt tudott előállítani a Borkombinát, amennyi 
a saját telepítéshez »pótláshoz, valamint a hegyal
jai termelők - szövetkezetek, magánosok - részére, 

valamint export célra szűkösen elég volt.
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Az eredési % 22,5 - 55,3 között változott és átlag 

33,1 % volt,
A legkedvezőbb óv az oltváiy termeiéa területén az 

1972. óv volt, araikor 55,3 ,ó-os eredén mellett 

553 ezer db oltványt állítattak élű.

A kötelező elszámoló árak használata mellett az 

oltvány-termelési ágazat veszteséges volt a negye
dik ötéves tervidőszakban. Az ültetvénytelepitest 

és pótlást, na figyelembe vesszük, a veszteség fo
galma korrigálásra szorul, íriszen mind a telepí- 

tést, mind a pótlást az alacsony elszámoló ár ked
vezően érintette.

Az oltványok értékesítési áré az 1975» évtől volt 

kedvező, mert a megelőző évek 6 Ffc-os értékesítési 
árával szemben 1975-ben az értékesítési átlagár meg
közelítette a 10 kt-ot darabonként.

Annak érdekében, hogy az oltványtermelés gazdaságo
sabb legyen, nagyobb mennyiséiben kell termelni.

Az oltványtermelésbez további anyatelep létesíté
se szükséges, hogy a megfelelő mennyiségű és minő
ségű simaalany rendelkezésre álljon. A fcajtotomáz 

korszerűsítésre került, és a megfelelő oltványis- 

kolaforgő lehetővé fogja tenni az évenkénti 1,5-2 

mill, darab oltvány előállítását.
A népgazdaság ehhez állami támogatást biztosít - 

a korábbi 40 $-kal szemben a ráfordítási költség 

50 íS-ában - az anyatelep létesítéséhez. A hajtaté
hoz, valamint más technikai eszköz beszerzéséhez 

30 %-Qu állami támogatást folyósítanak.

I



- 75 -

Mind a siinaaiany, mind as oltvány nagyobb mennyi
ségben nyereséggel termelhető és a nyereség a ter
melési költség á? 15-35 %át is elérheti*

Oltványtermeiéa önköltséges és értékeaitési ára
1972-1976*

24. sz. táblázat

Áaábejitétel
Ft/db

Önköltség
Ft/db

Beiak* Kiszedve Eredés 
1000 db 1000 dbÉv %

6,37
6,11
6,26
9,93

12,26

3,07
6,46
9,10
3,27

12,63

1972 1000 558 55,8
1973 1563 633 39,7
1974 1504 547 36,4
1975 1402 522 37,2
1976 1065 240 22,5

B*/ AKz ültetvényi telepítéssel kapcsolatos számítások
elemzések

A szőlőteiepités a negyedik ötéves tervben az előző 

ötéves tervhez viszonyítva területben elmaradt* En
nek az oka, véleményem szerint).:

- A támogatás mértékének mérséklése.
A éermőültetvónyek nem megfelelő jövedelmezősége.

- A munkaerő-ellátás.
mm

Amikor a telepítés állami támogatásának mértéke még
ha tarozásra került, a támogatás összege olyan terny
ietekre is ösztönözte a szőlőtelepítést, amelyek nem 

minden esetben voltak megfelelően előkészítve és a 

talaj sem volt szőlőtermelésre alkalmas.
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Az ilyen területre telex>itett azőlőhozam és minő
ség elmaradt a kívánalmaktól.

A telepítést nem előzte meg mindig körültekintő 

vizsgálódás és a szőlő telepítését agro- és bio
lógiai felmérések hiányában végezték. Ennek az 

lett az eredménye, hogy a kellő humuszréteg hiá
nya matt az ültetvény sem diszlett megfelelően.

A teleprendezés során talajtani változások követ
kezték be, ugyanis az eldózerolt buckák helyén 

steril, szerkezet nélküli homoktalajok maradtak.
A termőtalaj letermelődott. A telepítést megelő
zően a területek nagyobb dózisa alap-, szerves
és műtrágyázásban nem részesültek. A később el
végeztetett talajtani vizsgálatok igazolták a szak
szerűtlen telepítést.

A szőlőtermelés egyik fő kritériuma a talaj humusz- 

tartalma, amely 0,8-1 $-os kötőréteget kell, hogy 

elérjen. Ezt a telepítéskor hektáronként ezer-ezer- 

kétszáz q szervestrágya kijuttatásával lehet elérni.

A talaj tápanyagszintJét telepítés után is szükséges 

rendszeresen vizsgálni a folyamatos ternőerő fenn
tartása érdekében.

Az ültetvények Jövedelmezőségét részben a termés 

mennyisége, részben a felvásárlási árok határozták 

meg, valamint a ráfordítás összege. Azok az ültet
vények, amelyek termőképessége nem volt megfelelően 

alapozott, a termőre fordulás után pár évig esetleg 

birták a megterhelést, majd a talajerő-utánpótlás 

hiányában pusztulásnak indultak.
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A szőlőtelepítés megfelelő előkészítése és jó mi
nőségű elvégzése érdekében a Borkonblnát már a ko
rábbi években uj technológiát dolgozott ki. Ez a 

technológia biztosítéka aiihk, hogy az ültetvények 

minőségben és szakszerűségben megfelelnek a kivá
nalmaknak.

A telepítés előkészítését ős végrehajtását az aláb
biak szerint végzi)r

»./ A telepítésre kijelölt terület talajvizsgála
tát kutatóintézettel végezteti el úgy, hogy az 

reprezentálja a telepíteni kívánt területet.
A vizsgálati eredményэк birtokában végzik el a 

talaj forgatását 100-120 cm mélységben. Hektá
ronként, a forgatáskor 800-900 q szervestrágyát 

és 40^45 q műtrágyát juttatnak a talajba.

b./ Amikor a telepítés történik, a talajba juttatnak 

még 1000,-1100 q szervestrágyát, 7-10 q műtrá
gyát. Az íigy előkészített talajban, a telepített 

oltvány megfelelő növekedést ér el. Az ülteisé- 

nyek már a telepítést követő harmadik évben ter
mést hoznak, 20-40 q-t hektáronként. A negyedik 

éves telejjités nem ritka esetben 50-80 q termést 

hoz.

0./ A megfelelő növekedést elért ültetvényt koráb
ban a negyedik, ötödik ósí utón ájfordították 

termőre. A termőre fordított szőlő termőbe je
nek teljében 100-120 q termést hoz.
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25. az. táblázat
A szőlőtelepítés költség és hozam adutól az 1971* 76
években /millió Ft/

Szűkített Vál.ált. Összes Mell.t. Banki Ossz. Veszt, 
kv önköltség költsége költség hozam téritm. bevét. nyer.

20,9 5,4 9,0 14,4 - 6,5
14,7 2,6 7,9 10,5 - 4,2
20.2 8,6 7,8 16,4 - 3,8
20,9 2,0 6,5 3,5 -12,4
13.2 8,0 5,5 13,5 0,3
17.2 7,3 9,1 16,4 - 0,8

1971 18,9
14.3 

17,8
19.3 

12,2 

15,7

2,0
1972 0,4

2,51973
1,61974

1975 1,0
1976 1,5

Az ültetvénytelepítés veozteaegeaségót - mivel az 

eredmény terhére került elszámolásra - nem tudta 

csak olyan gazdálkodó szerv vállalni, amely nyere
ségesen gazdálkodott és a nyereséges ágazatok biz
tosították a telepítési veszteség kigazdálkodását. 

Átlagban öt óv alatt évenként 5,3 mill. Ft veszte
séget eredményezett az ültetvénytelepítés a Borkom
binátnak.

Szemléltetés céljából az ültetvénytelepítés azt mu
tatja, hogy öt év alatt 279 hektár szőlőt telepitett 

a Borkombinát és 157 hektárt fox'd it ott termőre. Az 1976. 
évsen 50 hektár szőlőtelepítést indított és 63 hektárt 

fordított termőre.

A terület növekedése azért nem jelentkezik a telepí
tés mértékének megfelelően, mert a korábban nem 

megfelelően telepitett szőlőkből selejtezés történt.
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26. 32» táblázat

Hem teraő ültetvény területi adatai ha-ban

Év Termőre
fordulás

Uj tele
pítés

lív
elején végén

551571 102
1972 98
1973 157
1974 179
1975 259
1976 224

98 59
68157 9

179 57 35
80259

5419224
63206 50

6./ A szőlőtelepítés lehetőségei Toka.ihe;C/al:ia
parlagtexniletein

Az ültetvénytelepítés Tokajhegyalján a liegyoldalrél 
sok helyen leszorult a hegy lábához, A termelt szőlő 

minősége viszont a magasabb területeken jobb. A sző-< 

lő minőségén kívül a hegyoldalra savaié telepítés a 

fagyveszély miatt is biztonságosabb. A Szőlészeti és 

Borászati Kutatóintézet megfigyelése szerint a szőlő 0 

tengerszinttől 110-120 m-es magasságban 75-95 %-ban 

lefagyott, a 200-230 m-en a fagy 25-30 %-os, 250 m-Qn 

a fagy már csak 0,5 %-os kárt tett az ültetvényben 

19бЗ-б4-Ьейг, telén.

A szőlő telepítését hegyoldalon teraszijfuzott terüle
ten lehet úgy elvégezni, hogy alkalmas legyen gépi mű
velésre, A Kutatóintézet Tokajhegyalja legjobbnak is- 

ert Szarvasdulőjében ^arcalon 25 hektár területet íb- 

raszirozott, amelynek meliorációs munkája 10 millió Bt-
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bü került. Ez azt jelenti, jl0gy egy hektár élőké- 

szitáséért 400 k/ri-ot kellett fizetni. A kiala
kult teraszok közül a legalsó 70 ш szélességű, a 

legfelső 5 méter.

A teraszirozással egyidejűleg az öntözési rendszer 

is beépítésre került többlet befektetéssel. A Kuta
tóintézet tapasztalati szerint az öntözött területen 

a termés mennyisége 50 íé-kal több, mint a nem öntözött 

területen, ha az öntözést megfelelő időben és mérték
ben végzik. Az öntözés az aszúsodásra is. kedvező ha
tással van, ezt a Kutatóintézet adatain kivül a Bor
kombinát adatai is bizonyítják*

Költséges a hegyoldalban való öntözési rendszer meg
építése, de a termés mennyisége és minősége a ráfor
dítást 3-4 éven belül megtéríti.

A telepítendő szőlőfajták Tokajhegyalján a Furmint 
és a hárslevelű. A szárazságot jobban tűrő fajta a 

Hárslevelű, mig a Furmint a szárazságot nem birja. 

Ennek megfelelően a telepítéskor a magasabb részekbe 

Hárslevelűt, az alsóbb részekbe Furmintot ajánlatos 

telepíteni. A kívánatos telepítési arány a Furmint és 

Hárslevelű fajták között 30-70 ?o*

A sárgamuskotály érzékeny szőlőfajta, ezért aszúsi- 

tásro nem ajánlatos. Az utóbbi években kísérletképpen 

másfajta szőlőket is telepitettek, esek jól cukrosod
nak, ezért nyugati oldalakra ajánlatos telepíteni.

A szőlőültetvény intenzív művelés során 30 évig 

képes megfelelő mennyiségű és minőségű termést adni.
í
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A szőlőtelepítést 'fokajhegyalján 300x120 és 350x 

120-as távolságra ajánlatos ültetni, ennél széle
sebb sor- és tőtávolság a talaj kiszáradását ered
ményezheti. A szőlő s.törzsmagasságra 120-140 cra-t 
elérhet, így fagyálló, és a kordon kialakítása a 

szűlőmunkát nem hátráltatja.

A szőlő termésmennyiségét hektáronként 100 q-han 

lehet úgy meghatározni, hogy a talajerő folyamatuk 

utánpótlása mellett, az ültetvény be legyen kizsa
rolva .

fokajhegyal;ián sok olyan terület van parlagon.
amelyen a háború előtt szőlőtermelés folyt, Ezeknek 

a területeknek a betelepítése a területkasznositás 

és a jobb minőségű bor érdekében kívánatos, E terü
letek betelepítésével el lehet érni, hogy fokajhegy- 

alja szőlőterülete a jelenlegi 6,5 ezer hektárról 
8-Ü,5 ezer hektárra emelkedjen.

Ha a teraszirozás költségét a Szőlészeti és Borásza
ti Kutatóintézet adatai alapján számoljuk, egy hektár 

meliorációs költsége 400 m/Ft, a telepítési költség 

300 m/Ft, összesen 700 m/Bt. Egy hektár szőlőn 100 q 

22 cukorfokos must» terem, a jelenlegi áron számolva 

126 m/ft bruttó hozamot, árbevételt - jelent. A rá
fordítás - a Borkombinát adatai alapján - 60 m/Ft, 

abban az esetben a nettó hozam 60/m Ft évenként. A 

?0Q m/Ft-nak a megtérülése 11,7 év. A kedvezőtlenebb 

hozam és költségadatokkal számolva a beruházás meg
térülése az alábbi:
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A terasz építése és a telepítés költsége 800 m/Ft- 

ba kerül és a termelés 80 q, a ráfordítás 65 rn/Ft, 
a megtérülés 18,6 év.

A teraszt egyszer kell elkészíteni és utána a te
lepítést ilyen címen költség nem terheli. A tera
szos művelést Ausztriában, az líSZK-ban és Svájc
ban alkalmazzák sikerrel.

A világhírű tokajhegyaljai borvidék a szőlőtermelés 

magas fokon való művelésére alkalmas éa méltó lenne.

?«/ A hordósbor készletezéséhez tárolótér tartása

A hordóabor tárolásához szükséges tárold cdényzettel 
sem az állami gazdaságok, sem a Borkombinát nem volt iá 

megfelelően ellátva. Ennek eredményeként nagy termés 

esetén szükségtárolóhelyek igénybevétele, a must, a 

bor 50-100 km-ea '’utaztatása'’ vált szükségessé. A tá
rolótér kapacitás növelésének a rendelkezésre álló 

fejlesztési lehetőségek szabtak határt. A tárolótér 

növelésére az állami támogatás mértéke 30 f;S-oa volt'ü 

és jelenleg is ezen a szinten van.

Országos adatok a magántermelők és kisüzemek nélkül 
állnak rendelkezésre a KSH adatgyűjtéséből, mely Fo
rint a bortároló kapacitások megoszlása azd.abbi:

1972 1973 1974
ezer hl-ben

Áll. Gazd. összesen 

(Termelőszövetkezetek 

Egyéb mg-i nagyüzemek 

BYT vállalatai 
Egyéb felvásárló szervek

988 1283 1544
667618508

43 39 39
2396 2452 2508

3625 25

Összesen: 3960 4417 4794
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A tárolótér fejlesztése szüpkséges, mert a neu 

megfelelő tárolás olyan kedvezőtlen körülménye
ket eredményezhet, amely a bor rendeltetésszerű 

felhasználását megakadályozza.

A Borkombinát bortároló terét a negyedik ötéves 

tervben 53,3 ^ь-kal fejlesztette. Az 1971« decem
ber 31-i 340,4 ezer hl-rel szemben 1975- azonos 

időpontjában már 534 ezer hl tárolótérrel rendel
kezett. Hasonlóképpen 1976-ban i3 ez a tárolómeny- 

nyiaég állt a Borkombinát rendelkezésére.

Az 1973, évi rekordtermésből közel 50 ezer hl-t 

kellett 100-150 km-ea körzetben szükségtárolóhe- 

lyen elhelyezni, amelynek bérleti és 3zállitáai költ
sége közel 5 millió Pt-ot tett ki. A tárolótér meg
oszlása az alábbi 1971-éa 1975,december 31-én:

1971
db/ezer Ill/ezer/ db/ezer hl/ezer

1975

265,9
25,3
75,1

67,9Szállító hordó 

Ászok hordó 

Cement hordó 

Műanyag,acél és 

aImain.tartály

30,5212,7
26.3
65.3

1,01,0
0,20,2

167,743,6 0,30,1
534,0343,4Összesen

A tárolótér értéke 1975, december 31-én 246,5 millió 

Pt-ot tett ki. A borászati technológiai műveletek 

elvégzése megfelelő mennyiségű éa minőségű tároló
tér nélkül lehetetlen. A piaci igények azonos minő
séget kivansk meg,és о borok egalizálásához szükség 

van több ezer hl-ea tartályokra.
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Toka jhegyal ján a borok érlelése fakordókban -tör
ténik, amely nagy mennyiségű azállitóhordók hasz
nálatát igényli.

A tokaji bor különleges minőségét iz, illat, zá
rná tanya gát a táj éghajlatának, vulkáni eredetű 

talajának, egyedüllálló pincekulturájónak köszön
heti.

Tokajhegyaljón a Borkombinát kezelésében lévő tá
rolókapacitáson kivűl a szövetkezeti és a magán- 

szektor becslés szerint, mintegy 60-70 ezer hl 
tárolótérrel rendelkezik. Linnék hasznosításé azon-, 
bon nem éri el a 20-30 í^-ot sem.

A borgazdálkodás igénye vállalati szinten az olyan 

pincék, tárolóterek felé tolódott el, ahol legalább 

5-10 ezer hl-eo pincerendszerek alakíthatók ki és 

fennáll a gépesítési lehetőség, /villamosítás, bo
rászati gépek alkalmazása/

A borkombinát folyamatos beruházás során elhagyott 

kőporbányábél, valamint annak további épitéso révén 

közel 100 ezer hl-es pincét épített. Ennek a pincé
nek a gépesítettsége lehetséges, tehát a pincei mun
kák gyorsabban elvégezhetők.

0./ A palackos bor termelési tevékenység értékelése

A palackos borok iránt megnövokedett kereslet a 

borpalackozás dinamikus fejlődését eredményezte.
Mind a belföldi, mind az exportigény a kulturáltabb, 

jobb minőséget biztositó palackos borok felé tolój 
dott el.
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A palackozó üzemek telepítése nem minden esetben 

volt - a korábbi években - szerencsés, mert a bort 

szállították több esetben a palackozóhoz, nem a 

palackozót telepítették a szőlőtermelő borvidékre.

A tokaji borok palackozását Budafokon végezték ad
dig, amig megfelelő kapacitású palackozót a Borkom* 

binát nem létesített.

Célszerű lenne о "sokpalackozé” helyett országos 

szinten kevesebb, de nagyobb kapacitású üzemet lé
tesíteni - vagy a rekonstrukciókat ennek megfelelő
en végezni - mert mind a termelékenység, mind a 

munkaerővel való gazdálkodás kedvezőbbé ágálna.

A palackozó üzemek legalább két műszakos kihasz
nálása kívánatos, mert ez mind a kapacitás kihasz
nálást, mind az önköltségcsökkentést elősegíti, a- 

mely a termelést gazdaságosabbá, jövedelmezőbbé te- 

aei.

A palackozó üzemek kapacitása /évi 2000 üzemóra 

normativdva1/
ezer hl-ben 

1973 19741972

Áll. gazdaságok 

Termelőszövetkezetek 76
Egyéb rng-i nagyüzemek 19
BVT gazdaságai 
Egyéb szervek /VOöZK stb/36

633 721757
11808

5957
800733820

06 145
164317211584Összesen
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A palackon borforgalmazás összesen - belkereskedelem, 
export, о gyéb - 1972-ben 25»7 ik-kal, 1973-ban 20,1 %- 
kai, 1574-ben 40,5 í5-kal volt nagyobb mennyiségű, uint 

az előbbiekben közölt kapacitás* Tellát a palackozó Ц- 

zemek ogyrésze nyújtott, vagy két műszakban üzemelt.
A jelenlegi kapacitás két műszakos üzemeltetés mel
lett 3,5 - 3»0 millió ni palackos bor termeléséhez 

elegende.

A palackos bortermelés emelkedése folytán mind a 

termelési érték, mind a nyereség emelődett. A ter
melési érték közel megkótszerződütt és 773,8 mill, 

it-ot ért el öt 1975-ben.

A szőlő, bortermelés óo palackozás ágazatokból szár
mazó 900 millió Pt nyereségből 170 millió Ft-ot a pa
lackozási ágazat termelt, amely 74,2 SS-ot tett ki.

A borkombinát palackozó üzemének termelékenységét 
mutatja az az adat, hogy a palackozó, üzem termelé
séből - egy dolgozóra - 1975-ben egy hónapra átlag 

104-5 db palack jutott. Ez az 1976/évben 23246 db-ra 

eme fedett.

)'



- 87 -

D./ A borértékesítés! tevékenység
sss^sss=ss=====ssassEs:i;3=sss==s=3s8

A Barkombinát értékesítési tevékenységét több csa
tornán bonyolítja le. A többcsatornás értékesítés 

előnye, hogy a tokaji borok mind a belföldik, mind 

a külföldi pbeokan jobban ismertek, ezáltal kereset
tebbek. A belföldi értékesítést jelentős részben a- 

lapturás járatok bonyolítják. A ssállitások költsé
gének mérséklésű érdekében Budapesten palackos és 

iiordésbor lerakatok üzemeltette Borkombinát, ahova 

a hordós és palackos borokat vasúton szállítják.
A budapesti kirendeltség - lerakat - feladata Bu_ 

dapest tokaji borral való ellátásán kivül a Dunán
túl , a Duna-fiaza közef bögréd és Heves megye egy 

részének ellátása. A ^umáutulan meghatározott út
vonalon túrás-járat végzi az értékesítést, amely 

о kirendeltségtől sraoai fel az árut és számol el 
azzal az értékesítés után. Az ország fis zakókéleti 
részében, a Tiszántúlon, a Tolcsváréi indított tö
rés- járatok erg olit jáljaz él tokos it és t •

fentieken kívül az Élelmiszer és Vegyiáru nagykeres
kedelmi Vállalatokkal bizományosi rendszerben végez
nek értékesítést.

A tokaji borok árfekvése általában magas. így a 

belföldi értékesítés az 1971-1975 években mennyi
ségben látványosan nem változotts 

1971-ben 13 ezer hl, 1972-ben 37,9 ezer hl, 1973- 

ban 34,1 ezer hl
33,3 ezer hl volt az értékesítés.

1974-ben 43,6 ezer hl, 1975-ben• 9
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Átlagban 5 év alatt az értékesítés hordós és pa
la ekoa borból 35» 9 ©ser hl volt belföld ön*

Az export értékes i t é о t az ÁG-SER útján bonyolítja a 

Borkombinát, amely a negyedik ötéves terv alatt 

113,3 ezer hl-t tett ki*

A Borgazdasági TRÜS2T exportvállalatának 203,5 

ezer hl-t értékesített a Borkombinát. Ás ipar а 

negyedik ötéves terv sorún 5,2 ezei- hl-t vásárolt*

Az 1976. évben uz AGKBR útján bonyolított értékesí
tés volt a legjelentősebb. A 126,5 ezer lil-bol 
72,9 ezer iil-t értékesítettek esen a csatornán, 

az összes értékesítés 57»6 %-át. A belföldi érté
kesítés 34,3 ezer hl-t ért el. A Borgazdasági 
TRÖSZT exportvállalata 14,6 ezer hl-t vásárolt, 

az 1975- évinek mintegy 50 #-át* Az iparnak az ér
tékes ités 1,4 ezer hl volt, míg az állami gazda
ságoknak 2,0 ezer hl mustot értékesítettek.

A Borkombinát értékesítési tevékenysége palackos 

áruból - az 1974-ben üzembe helyezett palackozó
üzem termelésbe állítása után - ugrásszerűen emel
kedett. Amíg 1971-ben a korszerűtlen palackozó
üzemmel 27 hl-t palackoztak, 1976-ban az üzem 

91,3 ezer hl palackos bort termeli.
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1,/ Л go .iát kezelésben levő borüzletek tevékenyaé-
;énok értékelése

A bortizletek üzeme1te tó séneк bemutató, borkóatoló 

jellege van. A Buda pea ten, Miskoblcon, I iy ire gyházán 

éa Tokajban levő borüzletek megfelelnek árubemuta
tó jellegüknek, éa mind többen ismerik meg a Bor
kombinát termékeiéit az általuk forgalmazott borok 

utján. Előnyük, hogy hordósbort általában hetenként 

kapnak, Így állandóan azonos minőségű, friss áruval 
láthatják el vevőiket.

A borüsletekbon jelentősebb a hordóabor-forgalmazás. 
A palackos árut nemcsak bontatlan állapotban viszik 

el, hanem a palackokból kimért italok mennyisége is 

emelkedett. Az 1976-évben a palackos borok értékesí
tése közel 40 %-kal részesedett a forgalomból.

A borüzletek nyeresége a negyedik ötévws terv során 

átlag 31B m/Ft volt, s az 1976* évben 197 m/Ft.

2./ Borértékesítés

Az értékesítés összességében mind az állami gazda
ságok, mind az ÁGKER és а Вorkombinát területén di
namikus fejlődést mutat. A hordós és palackozott 

borok között az arány fokozatosan a palackos borok 

javára tolódik el. Az értékesítésre került bor neny- 

nyisőgre több, mint amennyit a gazdaságok termeltek. 

Az értékesitési többlet a más. szektortól felvásárolt 

szőlőkből, mustból, borból származik.
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Kedvezően alakult az értékesítésből az exportré
szesedés* iáért az 1971. ésri 375,1 ezer iil-el szemben 

az 1976, évi kivitel már 836,5 ezer hl volt.

A hordésbor belföldi értékesítése fokozatosan 

csökken. A belföldi borétékesitéa egységár bevéte
le 1971-hez viszonyítva 10,7 %-kal emelkedett, ez
zel szemben az exportra értékesített hordós bor az 

1817 Pt-os egységárról 1689,- Pt-ra csökkent. Az 

exportra kerülő hordós és palackos bor arányait az 

államok közötti szerződések szabályozzák, így annak 

teljesítése kötelező. A hordósbor-értékesités az 

1971-évben összesen 512,8 ezer hl volt, 1976-ban 

504,4 ezer hl, tehát 1,6 %-om csökkenés követke
zett be.

A palackosbor értékesítés belföldi vonatkozásban 

6 év alatt 31,9 %-ra nőtt. Az ájbbevéteíjemeIkedéae 

78 %-os.

Az exportértékesítés mennyiségben megháromszorozódott, 
az árbevétel ötszörösére növekedett. Az árbevétel 
emelkedését az egy hl-re eső árbevétel is szemlél
teti, mert 2.168 Pt-rél, 3.501 Ft-ra emelkedett.

A:: exportárak emelkedésében a világpiaci árválto
zások hatása is érezhető.

Mind a hordós, mind a palackos értékesítés jelentős; 

A hőt év átlagértékesitóso 592,8 ezer hl volt hor
dós borból, palackos borból pedig 714,9 ezer hl.
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Az exportra értékesített hordós és palackos bor 

árbevételét az állami költségvetés támogatja. Ez 

a támogatás 1976-ban hordós bor esetén 37 %-oa 

Volt, a palackoa bornál pedig 12 %. A támogatás 

alapja a teljes árbevétel, mely a valutában ki- 

fejezettá. árbél a devizaazorzo alkalmazásával 
kiszámításra kerül. A támogatás mértéke a térné--» 
léai és értékesítési feltételek változása során 

változik.

2»/’ A hordó a bor belföldi értékesítése

A hordós bor belföldi értékesítése csökkent, a palac
kos bor mind mennyiségben, mind értékben túlhaladta.
A búrértékesitás az igényeket nem tudta mindig kielé
gíteni, ezért a kereslet, más italok, főképpen a sör 

és a pálinka felé tolódott el.

A borfogyasztást az sem érintette előnyősön, hogy a 

palackos bor^értékesités előretörésével a 0,5 1-en alu
li kiszerelésű palackos bor - kapacitásjkihasználási 
szempontok miatt - mind kevesebb lőtt. Ez azt eredmé
nyezte, hogy az 1-2 pohár bort fogyasztók nem vásá
roltak meg 1 db 0,5 1-t, vagy nagyobb űrtartalma palac
kos bort, hanem inkább áttértek más ital fogyasztá
sára*

Az idegenforgalom növekedésével a hordósbor fogyasz
tás az 1972-1973-as években emelkedett. A kedvezőt
len 1974-1975,évi termés mennyiségből az exportigé
nyek kielégítését kellett biztosítani és a belföldi 
igény kielégítése hiányt szenvedett.



27» szánra táblásat
Hordoa bor értékeaitéa U71-, 6 ■ években /nettó árbevétel/

mill. Ft egy tisedeasel 
ezer Ill e^y ticedeaael

íj, öaazeaen 
árbevétel

m Oelíüldre Ejjyaés- Tn
11 árbevétel ár

Egya.Exportra E^ya. 
árbevétel 3ráv .

1817 512,8 1027,6
1726 630,9 1206,5 

1635 690,0 1349,5 

1814 695,9 1413,4 

1762 517,7 1011,2 

1689 504,4

607.1
728.7
705.3
651.2
318.4
231.7

2004
2039
1954
2019
1953
1823

2157
2367
2376
2328
2555
2384

420,5
557.8
644.2
762.2
692.8 

687,7

231,4
323.1 

393,9
420.2
393.1
407.2

1971 281,4
1972 307,3
1973 296,9
1974 279,7
1975 124,6
1976 1

919,497,2 vere
I

Pülcckoabor értékesítés 1971-76 években
2168 511.2
2347 455,1 

3106 638,3 1489,0 

3251 767,9 1330,1 

3064 897,5 2413,1 
3551 914,2 2720,1

1971 367,5 671,7 1828 143,7
1972 355,7 674,4 1896 204,8
1973 397,9 742,2 1865 240,4
1974 483,0 911,9 1808 284,9
1975 499,3 1192,9 2309 398,2
1976 484,9 1195,7 2466 429,3

983,2
455,1

1923
2061
2333
2394
3028
2975

311,5
400,7
746,3
926,2

122<£
1524,4
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A hordésbor forgalmazását elősegitette az, hogy a 

hordós tételekben való értékesitóaről a műanyag 

kannákban való értékesítésekre tértek át, amely 

mind a raktározást, mind a szállítást, készlete
zést megoldotta. A minőség megóvását is előnyösön 

érintette az uj edénysetben való értékesítés. En
nek az értékesítési gyakorlatnak az a hátránya, 

hogy gyakrabban kell szállítani és meleg időben 

a tárolásra is gondosabban kell ügyelni.

Hordós-bor belföldi értékesítése 1971-1976 években 

/netté árbevétel/
lő. üz. táblázat

mill. Ft egy tizedesei, 

mzer hl egy tizedessel

Év Borkombinát) Ért. átlagár 
hl árbevétel

14.7
16.7 

15,2 

31,0 

16,7 

17,3

2005
1075
2235
2303
2500
1913

1971 7,0
1972 8,9

6,81973
1974 13,0

6,71975
1976 9,0

^táblázatból megállapítható, hogy azokban az évek
ben, amikor megfelelő termés volt - és az exportfeL- 

adatokat is ki tudták elégíteni - a belföldi fogyasz
tás sem csökkent.
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Az egységár 1975-ben 1974~b.es viszonyítva közel 10 

$S-kal emelkedett. /As emelkedést a bor forgalmi 
adójának emelése eredményezte./

A Borkombinát az 1973' évi nagy termés következté
ben 1974-ben 76 fo-kal emelte hordősbor értékesíté
sét, viszont az értékesítési árbevétel hl-enkónt 

503,- Ft-tál esett, A pacsenyebor forgalmazása vesz
teséges volt.

Az 1975-76.évi értékesítés közel 
mozgott. A tokaji borok ára magas, viszont us ala
csonyabb áron való értékesítés veszteséget eredmé
nyez belföldi vonatkozásban •

azonos szinten

4./ A palackosból- beliüfcdf értékedltéso

A palackosbor belföldi értékesítése о hordésborral 
ellentétes irányban mozgott. Az 1971«évben az ál
lami gazdaságok értékesítése 341,5 ezer hl volt, 

amely 1975-re 473,3 ezer hl-rc emelkedett. Az e- 

raelkedéa közel 139 í«-os, az átlagos növekedés é- 

venkónt 0 %-os.Az 1976.évben csökkenés következett 

be, ezt a borhiány eredményezte. Az értékesített 

bor ára az 5 év alatt 35 /«-kai emelkedett.
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2i. az. táblázat

А palackos bor belföldi értékesítése 1971-76. évbon 

/nettó árbevétel/
mill. Ft e^g tizedessel 
ezer hl egy tizedessel

Űrt. úti.Borkombinát 
árbev A111 ar

26,0 

29» 6
313982,9 

97 »4 

94,7 

120,9 

93»2 

114*2

3040
346327,3

36,9 3275
3503
3821

26,6
29»9

ffQha.-iUoxsral.-iQi ÁG~3orkombinat

A palackozási kapacitás szűkös és korszerűtlen vol
ta miatt 1971-ben a palackosbor értékesítés 26 ezer 

hl-t tett ki. Ez az 1970. évhez viszonyítva 135 %-os 

volumen emelkedésnek felelt meg. Az értékesítési át
lagár 3189 Ft. volt hi-enként. A palackozóüzem 1971- 

beu készült el és a második félévtől termelt üzemsze
rűen.

A belföldi értékesítést 1972- ben 14 %-kal emelte a 

vállalat, bár az exportértékesítés is kisebb mennyi
ségben megindult. Az 1972. évi addigi legnagyobb vo
lumenhez képest ,'további 125 ,8-os emelést ért el a 

vállalat 1974-ben. Az árváltozás hatására azonban 

1975. évben a palackosbor értékesítés visszaesett 28 
iá- kai.

az
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As értékesítési átlagár viszont as 1974- évi 3279 

Ft-rol 3503 Ft-ra emelkedett• As 1976, évben qs 

értékesítést sikerült as 1975,éviken viszonyítva 12 %- 

kai emelni és 29*9 ezer hi-t értékesíteni. As érté
kesítési átlagár 1976-ban volt a legkedvezőbb, 3921 

Ft. Ez megfelel 20 íS-oa árbevétel emelkedésnek az 

1971« évbez viszonyítva.

b./ As exportra értékesített borok Jövedelmezőségének
vizsgálata. a deviza termelés elemezése

As exportértékesítést as állami gazdaságokhoz tarto
zó gazdaságok és a Borkombinát as ÁGKEk-on keresztül 
bonyolítják. Az export elszámolást az ÁGKER а ШШ1МРЖ- 

azel bonyolítja. A bonyolításért a МОПШРВк 1,5 %-os, 
az ÁGKBE 0,3 it-од Jutalékot számit fel 0 liorkombinátnak.

Az exportot - mind о mennyiség, mind az ár tekinteté
ben - а кШШРВХ. határozza meg az ÁGKER-rei és az ex» 

portáléval a bemutatott termék és kalkuláció alapján.

Az exportra kerülő bor mennyisége változó, de az u- 

tobbi két évben népgazdasági szinten as 1,9 millió 

hl—t meghaladta.

hordosbor-órtékesltéa exportra

A nonius borokat az importőr - külföldi partner - 

kapcsolja öaoso a palackos bor mennyiségi import
jával. Az exportált hordősbor ára alacsonyabb a 

palackos borokétól. As összes exportnak os nGKER 

több, mint 90 yJ—át bonyolítja, amely 1976-ban
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836,5 ezer hl-t tett ki. Ebből a Borkombinát része
sedése 72,9 ezer lil, az összesnek 8,7 Já-a. Az expor
tált borok értéke összesen 2212,2 millió Bt volt, 

amelyből a Borkombinát már 384,7 

17,4 Ja-bon részesült 1976-ban. Ha a Borforgalmi Vál
lalaton keresztül értékesített hordósbort az export
hoz számítjuk, az exportból való részesedés 87,5 ezer 

hl és 442 millió Bt, amely 10,5 illetve 20 %-nak fc- 

ÁGKER exportjához viszonyítva.

millió Bt-tal

lel meg az

Hordósbor export értékesítése az 1971-76.években
30. az. táblázat

mill. Bt-ban 1000 lil-ben

Borkombinát Ért.átl. 
árbevÉ v árhl

0,6 3333
5014
6288

2,01971
36,17,21972
45,9
62,3
62,7
58,1

7,31973
11,6 53711974

6057
5183

8,61975
1976 11,2

Az exportált hordós borokból mennyiségben a Borkombi
nát részaránya 1971-ben 0,3 % volt. Értékben 0,5 %•
Ez az arány 1975-re 2,2 %-ra ill. 7,6 %-ra emelkedett. 

Az értékesítési átlagár 183 Já-kal volt nagyobb az 

1971. évinél.

Az 1976. évben az értékesített bor mennyisége mind az 

ÁGKER, mind a Borkombinát esetében emelkedett 3,5 il
letve 2,2 Já-kai. Értékben $átlagár-csökkenés állt elő 

4,3 %-ban az ÁGKER-nél, a Borkombinát esetében 16,8 Ja
kéi. A Borkombinát átlagadata öt év alatt 7,1 ezer hl 
exportált bor 39,8 millió Bt-ért. Az átlagár 5606 Bt 
volt.
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Palackos bor .export értékesítése az 1971-76.években
mill. Ft ezer lil

Értékesítési
átlagár

É v Borkom,b inát 
ÁrbevоIII

1,6 33224,71971
16,6
46,0

144,9
194,1
326,6

37134,51972
49949,21973
477630,31974

46,5 41771975
61,71976 5291:.

A palackos bor exportjában a Borkombinát részaránya 

dinamikusan nőtt. Amíg 1971-ben 1 %-ot tett ki az 

exportrészesedés, 1975-re 11,7 %-ra emelkedett. Az 

árbevétel aránya 1,5 /S-rél 15,9 %-ra nőtt. Az 1(J6. 
évben a mennyiség aránya 14,4 %-ra változott, mig az 

értékarány részesedése 21,4 % lett. Az ország export
jából való részesedés a Kombinátnak - ha a BVT felé 

értékesített bort is exportként számolom el 5,4 % 

volt 1975-ben, mennyiségben.

jövedelmezősége kedvezőbb volt a pa
lackos borokénál. Az átlagban hl-enként 2645 Ft-ot 

tett ki.

A bordósborok

A palackos borok jövedelmezősége mérsékeltebb. Átla
gosan 970 Ft/hl nyereséget r&lizáltak az exportra 

érkezett értékesített borok. A belföldi jjalackos 

borértékesítés veszteséges volt, hl-enkónt 160 Ft 

összegben.
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A kedvezőbb nyereség elérése érdekében az összetételi- 

változás módosítása vált szükségessé. Kedvezőtlenül 
érintette a jövedelmezőséget a kis kapacitású palac
kozó üzem termelékenysége is.

Összességében mind a hordós, mind a palackos bor ex
portja nyereséges volt 1976-ban. A nyereség mértéke 

hordós boroknál hl-ként átlagban 1.384 Ft, a palac
kos Ъогок átlagos nyeresége 1 hl-re számitva 562 Ft 

volt.

Devizakitersmeléa

A tokaji borok valutában való elszámolását a M01JIMPEX 

és az ÁGKER bonyolítja, de a Borkombinátot is tájé
koztatják arról, olyan ^formában, hogy az elszámoláso
kon az árbevételt valutában is feltüntetik.

A szállítási szerződésekben a vételár valutában is 

szerepel, igy a termelő vállalat - esetünkben a Bor
it oqibinát - tudatában van annak, hogy az általa ter
melt és forgalmazott termék hogyan értékesül külföl
di piacon.

A hordós és palackos bor valutában elért árbevételét 

és a Ft-ban való összes ráfordítást - lényegében a 

valuta kitermelését - az alábbiak mutatják:
Toka.ii borok valuta kitermelése
Borfajták Összes ráfordítás Árbevét.valut. 1 $ kiterm.

1974 FT/hl 1976 1974 #/hl 1976 1974 1976
2072 46,80 

2872 95,70 

3946 117,00 

8721 282,00

Tokaji furm. 1796 

Tokj.szár.sz.2997 

Tok.éd.szám. 3651 

Tok.3 p.aszú 6380

48,30 38,38 42,92
95,70 31,32 30,00

118,30 31,21 33,36
272,10 22,62 32,05
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Az 1974. évhez viszonyítva a valutában való értékesí
tésről megállapítható, hogy az 1976,évben az árak cse
kély mértékben emelkedtek. 1974-ben a legjelentősebb 

mennyiséget kitevő édes szamorodni bor hl-enként 117 

dollárért lett értékesítve, 1976-ban 1 hl-ért 118 

dollárt fizettek, de 0 valuta értéke mintegy 20 %-kal 
esett.

Az arányok tartására törekedhetett a külföldi cég, 
ebből kifolyólag a többi búr áránál is minimális el
térés tapasztalható.

A cserearányok romlását a borértókesités is Jól szem
lélteti. Az egy $ kitermeléséhez szükséges összes rá
fordítás az aszúbomál romlott, közel 30 ^S-kal.

Az ötfős szamorodni bor devizakitermelése jelentékte
len nórtékben tér el a vizsgált 1974-76.évben.

A tokaji hordós borok devizakitermelése kedvezően ala
kult. A hordésborok piaca az HSZK, Ausztria és Svédor
szág, ahová a Borkombinát közvetlenül bonyolítja a 

szállítást.

A palackos borok értékesítése szocialista .relációban is 

történik. A legnagyobb, vásárló a Szovjetunió és Lengyel- 

ország. Az 1974. évben a rubel kitermelése általában 32- 

33 Ft. körül mozgott.

Amig 1974-ben mind a hordós, mind a palackos exportált 

borok nyereségesek voltak, az 1976. évben a száraz sza
morodni és az aaaúbor veszteséges volt. A veszteség mér
téke az összes ráfordításhoz viszonyítva a száraz sza
morodni bornál nem jelentős, de az aszúbomál 14 $£-ot 
ért el.
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Összefoglalva megállapíthatom, hogy a tokaji borok 

devizakitermelése népgazdasági szinten mind dollár, 

mind rubel relációban kedvező.

*
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III, a./
Az ágazatok jövedelmezőségének icomplez elemzése
яя#(ввв*яш!вшявшвввтевввввв«№ввва=«и8вв»вва1игввва

Az ágazat jövedelmezőségét az összes ráfordítás és 

az ágazatból származó összes iiozam különbsége mu
tatja Ft összegben. Mivel az értékelés meghatározó 

jelentőségű, az ágazat jövedelmezőségét az alkalmazón - 

dó árak döntik el.

Szőlőtermelés

A 3zőlőtermelési ágazat az 1974 - évben a termés lerot- 

hadása miatt lett veszteséges. Az ágazat költségigé
nye emelkedett. 1972-ben használta fel a legtöbb költ
séget, de ezt a kiváló minőségű aszútermeléa érdekében 

tette, amely összességében 24,5 /5-os nyereséget ered
ményezett. Az 1973» évben az eddigi legnagyobb termést 

takarította be a Borkombinát.
Az 1 ha-ra eső termés mennyisége elérte a 116 q-t és 

egy q szőlő jteljes termelési költsége 453»- Ft-ba ke
rült.

Az ágazat jövedelmezősége 4 millió Ft, ez a nyereségtömeg 

nem biztosítja a szőlőtermelés! ágazat bővített újrater
melését.

Simaalány vessző és oltványtermelés

Mind a két ágazat a negyedik ötéves terv során veszte
séges volt az elszámoló árak miatt. Kivételt az 1972. 
évben az oltványtermelés jelentett, mivel nyereséges 
lett.



- юз -

А oimaalanyveaszőt a Borkombinát közel 90 %-ban 

saját célra haaználto fel, igy a veszteséget nőm 

tudta órtékeaitéai eredménnyel ellensúlyozni.

Az oltványár 3,30 Ft/db, az ültetvénytelepítést tet
te kedvezőbbé. A vásárolt oltvány ára 10-12 Ft volt. 

Az oltványterraelést a szőlőterület növelése érdeké
ben - valamint az exportigények kielégitéae miatt - 

korszerűsíteni kell. Az értékesitéa mennyiségének e- 

melkedésóvel az ágazat jövedelmezővé válik.

Ültetvénytelepítés

Az ültetvénytelepítési ágazat veszteségét az elszá
molási, illetve értékelési szabályok eredményezték.
Az ágazat veszteségét a vállalati eredmény terhére 

lehetett elszámolni. Ilyen formában a vállalat teher
bíró képességétől függött a telepítés. Ennek figyelem- 

bevételével a telepítés nem jelentett a Borkombinát 
esetében visszahúzó erőt.
Ezt a telepített szőlő területe is mutatja.

Az elszámolások tökéletesítése következtében 1975-ben 

- nem jelentős - nyereség volt az ágazatban*. Az 1976, 
évben bár veszteség realizálódott, annak mértéke a 

korábbi évek veszteségéhez képest elenyésző.

Összességében a növénytermelési főágazat az 1974.év 

kivételével nyereséggel termelt. A nyereség mértéke 

változó. 1971-ФЗ. években dinamikus emelkedés tapasz
talható, azután 1974-ben veazte3Óg, majd kisebb mér
tékű nyereség keletkezett 1975-ben és 1976-ban.
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A termelési költségek emelkedésének üteme 2,9 

amely nem tekinthető kedvezőtlennek, ha figyelembe— 

vesszük a bekövetkezett áremelkedéseket. /Üzemanyag, 
műtrágya/.

A fentiek is bizonyítják, hogy a jelentős súllyal 
szőlőtermeléssel foglalkozó gazdaságok, szövetkeze
tek a vertikum első és második fázisában nyeresé
get csekély mértékben tudnak realizálni.

Hordéabor termelési ágazat

A Borkombinát hordésbor termelése a negyedik^ötéves 

terv során nyereséget eredményezett. A nyereség 1974- 

évben kiugróbb volt, a többi évben 4-5 % körül válta - 
tozott. 1976. évben a nyereség 4,5 %-оз aránya jónak 

mondható.

A hordósbor értékesítése mennyiségben csökkent, de a 

kedvezőbb összetétel hatására a nyereség az 1976. évben 

sem maradt el jelentősen a korábbi évek tömegétől, il
letve arányaitól.

Palackos bor termelési ágazat

A palackos bortermelés eredménye 1974-ig elmaradt a 

hordfés bor eredményétől. 1975-től több mint kétsze
resét termelte a hordós bor ágazat nyereségének. Ezt 
a megváltozott értékesítés eredményezte amely a pa
lackos bor javára tolódott el.

Amig 1971-ben 4,3 mill. Pt-os nyereség a költséghez 

viszonyítva 5,8 %-nak felelt meg, az 1975-i évi 4{, 5 

mill* Pt eredmény a ráfordításnak már 17,6 %-át tet
te ki.
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A palackos bortermelés dinamikus nyeresége az emel
kedő mennyiség és a takarékos gazdálkodás eredménye.

I.íiistsürítési ágazat

A mustsürítési tevékenység a tokaji borgazdálkodás 

elengedhetetlen feltétele. A tokaji borok csak sű
rítménnyel javíthatók, azért a kedvezőtlen évjáratú 

inast különösen igényli a a űri tnényny e 1 való feljaví
tás v .

A sűrítmény értékesítését a tokaji 
gazdasági vállalatnak bonyolította a Borkombinát. Az 

ágazat nyeresége fokozatosan csökkent. Amíg 1571-ben 

7,3 millió Ft volt, az 1576.évben 0,1 mill.Ft-ra mér
séklődi t.

bort vásárié bor-

b./ A szőlő és Sörtermelés fejlesztésének, ér&ekolt-
aégének iránya

A szőlőtermelés fellendítése és biztonsága érdekében 

Tokajhegyalján 1057- július 16-án Tolcsván megalakí
tották a "Tokajhegyaljai Bormivelő Egyesület"-et. Az 

alapító határozat szerint az alábbi állásfoglalások 

születtek:
- Évenként szőlő és borkiállítás rendezése.
- Borbírálat tartása.
- A szőlőfajták osztályba sorolásig .

— A szőlőmüvelő eszközök készítésére pályá
zat kitűzése.

- A hegyaljai borok piacának stabilizálása.
- Hitelfelvétel.
- Takarékpénztár létrehozása
- Szőlőiskola létesítése
- Szaporítóanyag előállítása a hazai és kül

földi igények kielégítésére".

• • •
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Toka jhegyaljajsz^őlőterülete 1867-ben 11.550 magyar 

holet volt, amely 6.647 ha szőlőnek felel meg. A sző
lőterületek hegyoldalakon voltak, ismeretlen volt 

a hegy lábánál lévő szoknyaterületen való szőlőműve
lés. A termés mennyisége 92.585 hl volt, tehát hol
danként 8 hl-t termett, amely ho-ra számítva 18 hl.

üst a néhány gondolatot, adatot azért ismertetem, hogy 

fogalmunk legyen arról, hogy a szőlő és bortermelés 

milyen gondot jelentett a Hegyalja termelőinek,és mi
lyen céljaikat megvalósító egyesületet alakítottak 

gazdálkodásuk bóntonságoaabbá tétele svégett.

A felszabadulás után a borértékesítés mind a belföl
di, mind a külföldi piacokon nemcsak a tokaji bor, 

hanem más borok vonatkozásában is fellendült. Líost 
az a kivánalom, hogy a piacokat el tudja az ország 

látni megfelelő mennyiségű és minőségű borral.

A bortermeléssel foglalkozó termelők jelentős része 

mind TokajhegyaÍján, mind az ország más „területén a 

szocialista szektorhoz tartozik, azonban számottevő 

az egyéni termelők részesedése is. Annak érdekében, 
hogy a termelés kiegyensúlyozottabb legyen, a terme
lőknek olyan felvásárlási árat kellett fizetni, amely.. 
kedvezőtlen termés esetén is méltányos hasznot biz
tosit.

A piacon tapasztalható volt az utóbbi két évben, hogy 

egyes területeken a szőlő-és borhiány következtében 

irreális árakat kertek,illetve fizettek.
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Számításaira szerint a borvidéktől függően a felvá
sárlási árnak legalább 20-35 r/S-os nyereséget szük
séges realizálni ahhoz, hogy az újratermelést biz
tosítani tudja a gazdálkodó szervezet, vagy az e- 

gyéni termelő.

Annak érdekében, hogy egy-egy borvidék megszerzett 
rangjálioz méltóan telepítsen, termeljen és forgalmaz
zon, föltételeket kell biztosítani részükre. Az o- 

gyes borvidéken a szőlőtermelés és telepitőn érdeké
ben olyan gazdaságokat lenne célszerű kijelölni, amely 

az egyes borvidékek tudatos szőlőtermelését, telepí
tését és bortermelését integrálná. A szükséges tele
pítési oltványokat, anyagokat biztosítaná és szakmai 
tanácsot szolgáltatna a termelők részére.

A felügyelet a minisztérium illetékes főosztálya gya
korolná, és a koordináló szerepet a Borvidékek Megyfcí 
Tanácsának Szakigazgatási Szerve látná el.

Évenként egy-két alkalommal a borvidéken szőlőterme
lést folytató gazdaságok, termelőszövetkezet, szak
szövetkezetek képviselői megtárgyalnák termelési, te
lepítési dolgaikat. A felvásárlási árakról, a felvá
sárlási tevékenységről véleményt mondanának. /А ta
nácskozáson az egyéni termelőket szakszövetkezet kép
viselné, vagy a termelők falugyűlésen választanának 

maguk közül megbízottat./

A tanácskozáson az elnök szerepét a minisztérium 

képviselője látná el, oki az országos célkitűzése
ket ismertetné a borvidékre vonatkozóan mind az 

elvárásokaiba ind a távlati fejlesztéseket illetően.
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A tanácskozások alapján határozatot hozna - a párt 

és tanácsi szerv véleményének figyelembevételével - 

a szakminisztérium, amelynek végrehajtása a borvi
dék szőlőtermelőire kötelező lenne.

A borvidéknek megfelelően kerülnének a feldolgozó, 

bortároló, palackozó kapacitások is megvaldsitásra, 

amely mind. a munkaerővel, mind az eszköz ölekéi való 

gazdálkodást koordináltan és tudatosan, a tervszerű
ség figyelembevételével valósítaná meg.

Mindez elősegítené fokajhegyolja szőlő-és borterme
lésének nagyarányú rekonstrukcióját és történelmi 
hagyományaihoz méltó hírnevének visszaállítását.

)
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ciálja ...........................................
a. ) Szőlőtermesztés a Földön
b. ) Hazánk szőlőtermelése
c. 5 A tokajhegyaÍjai borvidék törté

nete
C. ) A szőlő és bortermelő gazdaságok ter

melési sajátosságainak értékelése. .
1. / A szőlő termőképességének folya-

matszerü. biztosítása
2. / A térállásváltozás hatása a sző

lő mennyiségére éa minőségére
3. / A szőlő cukorfokának alakulása a

Borkombinát termőszőlőiben
4. / A szőlő és bortermelés jövedel

mezősége

1. old.

9. "

9. "

39. old.

59. "



5. / A szőlőtermelés! keltsétek és
hozamok alakulásának vizsgálata
a. ) As oltványok és a ima alanyi ter-

melés költségeinek és hozamai
nak alakulása

b. ) Az ültetvény! telepítéssel kap
csolatos számítások, elemzések

6. / A szőlőtelepítés lehetőségei lokaj-
hegyalja parlagterületein 

?./ A hordósbor készletezéséhez, tároló
tér tartása

8./ A palackos bor termelési tevékenység 

értékelése
D.) А/ A borértékesitési tevékenység

1. / A saját kezelésben lévő borüz
letek tevékenységének értékelése

2. / Borértékesítés
3. / A hordósbor be11öldi értékelése
4. / A palackosbor belföldi értékelése 

В/ Az exportra értékesített borok jöve
delmezőségének vizsgálata, a deviza 

termelés elemzése
III. a./ AZ ÁGAZATOK JÖVEDEUffiZOSÉGÉKEK KOMPLEX

ELEMZÉSE............................................... .
b./ A szőlő-és bortermelés fejlesztésének, 

érdekeltségének iránya

87. old.• »

102. »

IRODALOM 
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A Tokajhegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát 
cimere




