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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Másért vállalkozó?

Az ősök nyomában
A szekszárdi borok már nem csupán országszerte, de határainkon túl is ismertek és elismertek. 

Hazai és nemzetközi versenyeken aranyérmek, rangos elismerések tucatjait gyűjtik be a szekszárdi 
borászok és köztük is előkelő helyen a Heimann Családi Birtok Kft. De nemcsak a borok, a borászok 
is nagy egyéniségek. Bölcsességüket hallgatva mindig az jut eszembe, hogy aki szőlővel dolgozik, 

az más léptékben méri a világot, nagyobb alázattal nyúl a dolgokhoz.

Heimann Zoltánt, a Heimann Családi Birtok 
Kft. tulajdonosát már-már mítosz lengi kö-
rül. Borásztársai életvidám, nyughatatlan, 
különc, ugyanakkor hagyománytisztelő, 
erős egyéniségnek tartják. Kántor Endre ne-
ves borászokkal készült interjúkötetét ol-
vasva1 − amelyben Heimann Zoltán közös-
ségépítésről, lokalizációról és a hagyomá-
nyok iránti tiszteletről nyilatkozott − hatá-
roztam el, hogy felkeresem őt. 

A gyökerek

Az elmúlt évszázadok során a családnak min-
dig köze volt a borhoz, hol egyszerű paraszt-
gazdaként, hol borászként, hol pinceépítő-
ként. Az 1758-as évszám emblematikus a 
Heimann család számára, amely a palackokra 
is felkerült: ekkor települt a német Badeni Her-
cegségből Szekszárdra a borászkodást tovább 
folytató ősük, Michel Haiman. Utólag evidens-
nek tűnik Heimann Zoltán számára, hogy a 
családi háttér ellenére miért lett közgazdász. 
„A pécsi gimnázium több szempontból predesz-
tinált. Elit osztályban angolt tanulhattam, a ma-
tematika és a történelem érdekelt. Budapesten a 
közgazdasági egyetem külgazdasági szakán vé-
geztem, és a Chikán Attila vezette Rajk László 
Szakkollégiumban töltött évek meghatározó 
hatással voltak rám” − emlékezik vissza. Az 
egyetemi évek után a Monimpex állami ex-
port-import monopolcégnél a borexportban 
élte meg a rendszerváltást. A Béres Rt., majd a 
Bábolna Rt. vezérigazgatója lett, öt évig az 
MKB szekszárdi fiókjának vezetője, a Dél-Du-
nántúl régió igazgatója volt. A gyerekek kül-
földi kirepülése után felesége és társa, Ágnes 
is leköltözött Szekszárdra, azóta csak a saját 
borászatuknak élnek. „Közgazdászként kap-
tam nyelvi tudást, bejártam a világot. Talán töb-
bet éltem meg kereskedőként, menedzserként, 
sok változás generálójaként, szenvedőjeként. 
Hosszabb távon, erősebb stratégiai látásmód-
dal tudok gondolkodni a gazdaságról, mint a 
borászok általában” − meséli. 

Hobbiborászatból családi pincészet

Ilyen karrier mellett mi motiválta 1990-ben, 
hogy újjáélessze a nagy múltú családi pincé-

szetet? Édesapjának keresett valami értel-
mes elfoglaltságot a nyugdíjba vonulása 
után, és ez – ahogyan fogalmaz − „túlnőtte 
magát”. A 0,5 hektáros hobbiborászatból 20 
hektárt meghaladó mintagazdaság született. 
A munka jó részét a család maga végzi, há-
rom állandó alkalmazottal. Saját forrásból, 
részben EU-s támogatásból finanszírozták a 
technológiai fejlesztéseket, ám munkamód-

szereikben a hagyománytiszteletet, a helyi 
értékeket rendkívül fontos, megőrzendő 
örökségnek tekintik. A további növekedés 
helyett inkább a termék portfólió állandó fi-
nomítására és a helyi értékesítésre helyezik 
a hangsúlyt. „Egy családi borászatban nem 
lehet máról holnapra tervezni, hosszabb 
perspektívában kell gondolkodni. Szőlőt az 
ember 50-70 évre ültet, pincét 100 évre épít. 
Más lépték, más idődimenzió, mint egy 
nagyvállalati alkalmazott gondolkodás-
módja. Kilenc generáció nevét visszük to-
vább, a leendő unokáink sorsát is befolyásol-
ja a tevékenységünk, ami körültekintő koc-
kázatvállalást, óvatos döntéseket igényel.”

A pincészetben egyszerre van jelen a ha-
gyomány és a modernitás. A családi gazda-
ságban saját csibéik vannak, zöldséget, gyü-
mölcsöt termelnek. Az ökogazdálkodásra 
törekvés része a disznóvágás, a saját pezsgő, 
a saját pálinka. A sikeres világfajták (merlot, 
cabernet franc) mellett honosították a 
Rhône-vidéki viognier-t, a baszk tannatot, az 
umbriai  sagrantinót. A kadarka és a kékfran-
kos két klasszikus, Szekszárdon régóta ho-

nos fajta, a Heimann Birtok 
sarokkövei. 2006-ban a Pé-
csi Kutatóintézet irányítá-
sával és segítségével létre-
hoztak egy kísérleti kadar-
kaültetvényt, és közösen 
dolgoznak a kadarka szőlő 
génjének megőrzésén. A 
sikeres kísérlet során a 30 
kísérletbe vont klón közül 
mára kiválasztották azt a 
hetet, amelyek számukra a 
legizgalmasabbak. Na-
gyobbik fiuk, ifjabb 
Heimann Zoltán Németor-
szágban, Olaszországban, 
Franciaországban tanulja a 
minőségi, családi léptékű 
szőlészetet, borászatot, 
diplomamunkája témájául 
a kadarkakísérletet válasz-
totta. Ugyancsak fiuk mun-
kája a pincészet honlapján 
található, részletes infor-
mációkkal szolgáló Google 

A vállalatról
Cégnév  Heimann Családi Birtok Kft.

Alapítás éve 1990

Foglalkoztatottak száma 6 fő

Tulajdonos családi tulajdon

Éves forgalom 130 millió Ft

Díjak •	 International	Challenge	du	Vin,	Bordeaux	–	arany
•	 Mondial du Vin, Bruxelles – arany
•	 Decanter World Wine Award, London – arany
•	 Pannon Bormustra – csúcsbor
•	 Pannon TOP 25 – csúcsbor
•	 Szekszárdi Borvidéki Borverseny − arany

Névjegy
Név Heimann Zoltán

Életkor 54 éves

Beosztás ügyvezető igazgató

Végzettség közgazdász

Más munkahelyek, 
tapasztalatok

Monimpex, Béres Rt., Bábolna Rt., MKB Bank 
Zrt.

Család feleség (Ágnes), két fiú (Zoltán, Gábor)

Hobbi barátok, közösség, bor, történelem
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map birtok rendszertérkép, amely egyedi a 
hazai borászatok körében.

 Közösségépítés

Heimann Zoltán jó szervező, közösségépítő 
ember, aki aktívan tevékenykedik a borász-
társadalomban. A Szekszárdi Borászok Céhé-
nek alapítójaként, a Pannon Bormíves Céh 
egyik alapítójaként, sokáig ügyvezetőjeként 
jórészt nevéhez fűződik a Pannon Bormustra 
ötlete, a szekszárdi boros rendezvényeket új-
jászervező Szekszárdi Borvidék Kft. létreho-
zása, a Szekszárdi Szüreti Napok újraértelme-
zése. Honnan jött ez a fajta társadalmi elköte-
lezettség? „Egyszerűen így vagyok kódolva. 
Úgy gondolom, hogyha én nyerek, azzal a má-
sik borász is nyer, és vica versa. Ha a borvidék 
nyer, azzal az ország is nyer” − érvel. A közös-
ségi bormarketing szép példája az Iván-völ-
gyi borászok összefogásával megszervezett 
kadarkatúra és a közös brand alatt palacko-
zott Fuxli bor. Utóbbi egy kadarka- és 
kékfrankosbázisú siller, amelyet 10 éve a 
Heimann Pincészet vezetett be a köztudatba. 
Ma már egységes palackban, egységes je-
gyeket hordozó címkével és kupakkal hat, 
ősztől várhatóan tizenkét szekszárdi borász 
neve alatt jelenik meg Fuxli a piacon.

A minőség emelése a kiút

Az éghajlati változások hatására Európában a 
szőlőtermelés északi határa néhány száz kilo-
méterrel északabbra tolódhat, ami azt jelenti, 
hogy az eddig szerény terméssel rendelkező 
Anglia vagy a szőlőtermelés északi határán 
lévő Lengyelország komolyabb szerephez 
juthat ezen a téren.2 A klímaváltozás, a szél-
sőségesebbé váló időjárás, az egyenlőtlen el-
oszlású csapadék és az energia árának emel-
kedése drágábbá teszi a szőlőtermesztést és 
kiszolgáltatottabbá a szőlőtermesztőket, ami 
versenyhátránnyal jár.

  „Az alapvető kérdés az, hogy mikor ismeri 
fel az ember a problémát, és milyen gyorsan re-
agál” − kapom a választ, amikor Heimann 
Zoltánt arról faggatom, mit gondol a borá-
szati ágazatot is sújtó globális problémákról. 
„A  legnagyobb kihívást jelenleg a kiszámítha-
tatlan időjárás okozza. Az átlaghőmérséklet 
lassú emelkedése sok dimenzióban jelent fe-
nyegetést, és itt nemcsak a csapadék össz-
mennyiségének csökkenése, annak eloszlása, a 
jégzivatarok állandó fenyegetése, de a szőlő 
életterére befolyással bíró flóra és fauna lassú 
átalakulása is. A másik ilyen kihívás az energia 
árának várható növekedése. Ez a jelenlegi, vi-
lágméretekben történő termékfolyamok lassú 
korlátozását is magával hozhatja, ami a ha-
gyományokra épülő helyi termékek, helyi fo-

gyasztás előtérbe kerülése mögött egy érték-
rendi visszarendeződést is generálhat. Lehet, 
hogy akár a kézi munkaerő, a többkultúrájú 
gazdálkodás fog újra felértékelődni. Ennek a ki-
futása még nem látszik, de a hagyományokra 
építő archaikus kisközösségi társadalom fenn-
tartására és megőrzésére törekednünk kell. Ki-
sebb léptékben kell gondolkodni. Vissza a bor-
hoz! Árversenyben sosem tudunk nyerni a tö-
megtermeléssel szemben, a mi sorsunk ebben 
a magasabb minőségű, helyi értékeket hang-

súlyozó, értékteremtő alkotásban van. Hiszem, 
hogy az egészségre – test és lélek egészét értve 
ez alatt − romboló hatású termék- és szolgálta-
táspiactól megcsömörlő emberek is igénylik a 
tisztát, igazat, egyedit.”

A Heimann Családi Birtok a helyi értékesí-
tést részesíti előnyben. A „szájreklám” hatáso-
sabb, mint egy marketingkampány a keres-
kedelmi csatornákon, és a személyes sikerél-
mény feltöltődés a borász számára. Helyben 
borkóstolókat, nyílt napokat szerveznek, a 

Facebook oldalukon pedig azt olvasom, 
hogy most bővítik a panorámateraszt az 
Iván-völgyi sasfészekben. „Buszos csoporto-
kat nem tudunk fogadni, de nem baj. Ez egy 
természetes szelekció, kulturáltabb borfo-
gyasztást jelent.” A belföldi kereskedelmet 
immáron több mint 15 éve kizárólagosan a 
Bortársaságra bízzák. A bevásárlóközpontok 
helyett (csupán két olcsóbb borukat lehet 
megtalálni nagyáruházban) inkább borszak-
üzletekkel állnak kapcsolatban, és a gasztro-

nómiában terjeszkednek. A 
világpiacon is megmérettet-
nek: már Londonban, Amsz-
terdamban és Hongkongban 
is lehet Michelin-csillagos ét-
termekben Heimann-bort 
kapni! 

Heimann Zoltán 2011-ben 
„Az Év Európai Borszakértője” 
díjat kapott, amelyet a német 
Baden-Württemberg tarto-
mányi Borászati és Állami Mi-
nisztérium alapított. Baden 
hercege, Bernhard von Baden 
a következő szavakkal méltat-

ta a magyar borászt: „Heimann Zoltán példát 
mutat abban, amelyek az európai borászat 
legfontosabb ismérvei: a hagyomány és a mo-
dernitás ötvözése, a vállalkozói bátorság, a sze-
mélyes és borvidéki hitelességhez való ragasz-
kodás és a több generációt bevonó családi 
együtt munkálkodás.” 

Csizmadia Edit / KÖVET
__________
Jegyzetek:
1 Kántor Endre: Heimann Zoltán, A bor filozófiája sorozat, 2010
2 Kovács Csaba: Klímaváltozás és hatásai a borszőlőtermelésre, 2012

Másért Vállalkozó?
Nagyüzemi bortermelés Heimann Családi Birtok Kft.

Cél, küldetés Olcsó tömegtermék előállítása; nagyüzemi 
gazdálkodás; iparosított borkészítés

Igényesség, egyediség, minőség, kézmű-
vesség

Szolgáltatás  Értékesítésre fókuszáló szolgáltatások Gasztronómiai jellegű, kulturált borfogyasz-
tás terjesztése; közösségépítés

Profit Széles körű marketingtevékenység, nagyáru-
házakban történő értékesítés, magas árrés

Növekedés helyett portfólió szélesítése, 
profit visszaforgatása, helyi értékesítés

Alkalmazottak Humánerőforrás Családtagok, baráti viszony az alkalmazot-
takkal

Valóban Felelős Vállalat?
A Valóban Felelős Vállalat 

kritériumai Heimann Családi Birtok Kft.

Minimális szállítás Helyi értékesítésre törekvés, borkóstolókat, nyílt napokat szerveznek, bor-
szaküzletekkel kereskednek

Maximális igazságosság Ökogazdálkodásra törekszenek

Nulla ökonomizmus Költséghatékonyság helyett a minőség növelése, manufakturalitás, hagyo-
mánytisztelet

Optimális méret Birtokméret növelése helyett portfólió szélesítése

Termék (hasznos, szükséges, 
fenntartható)

Ősi szőlőfajták kutatása mellett kísérletezés új típusokkal


