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 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Közösségi Infrastruktúra Alap Projekt megvalósítására alakult  projektgazda a Tokaji Szőlő-és 

Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített 

nevén: Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. A Nonprofit 

Kft 100%-os tulajdonosa a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. Ügyvezetője és jelen projekt 

felelőse: Pásztor Péter Imre, a cég önálló jegyzésre jogosult személye. 

A Kormány az 1981/2013. (XII.29.) Kormányhatározatában fogalmazta meg a Tokaji Borvidék 

térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetet egyaránt érintő, az ökológiai 

egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztését, a hosszú távú térségfejlesztés feltételeinek 

megteremtésének céljait, melyek a BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti Programban kerültek 

kidolgozásra. Magyarország Kormánya a 2014. esztendőben kiemelt fejlesztési térséggé 

nyilvánította a Tokaji Borvidéket. A döntéssel támogatta a BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti 

Program gyakorlati végrehajtását, amelynek megvalósítására (Tokaj-hegyalja fejlesztésére) a 

kabinet kb. 100 milliárd forintot kíván fordítani, mely egyedülálló lehetőséget biztosít az itt 

élőknek. A Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program, kiemelt fejlesztési programként szerepel a 

BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programban. A projekt megvalósítását két 

kormányhatározat alapozza meg, melyek a pénzügyi forrásról rendelkeznek. 

Az 1943/2015. (XII.15.) kormányhatározat alapján Magyarország Kormánya rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítását rendelte el, 

elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettség mellett. A 

kormányhatározat 1. számú mellékletében 3,7 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását határozta 

meg, melyet a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatására ítéltek 

oda. 

Magyarország Kormánya az 1098/2016. (III. 1.) kormányhatározatában fogalmazta meg a Tokaji 

Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program támogatásáról szóló döntését. Ennek 

keretében Magyarország Kormánya támogatja, hogy a Tokaji Borvidéken a Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanácsa – mint kedvezményezett – borászati közösségi infrastruktúra programot 

valósítson meg azzal a céllal, hogy a Tokaji Borvidéken lévő valamennyi borászat borkészítési 

technológiai hátterét közösségi alapon alakítsák ki, illetve javítsák. Ehhez pedig valamennyi tokaji 

borvidéki borászat egyenlő feltételekkel férhessen hozzá.  
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Emellett a kormány felhívja a Nemzetgazdasági Minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszterrel, valamint a Földművelésügyi Miniszterrel együttműködésben gondoskodjon 3 milliárd 

forint költségvetési támogatás biztosításáról a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa számára. Ez a 

forrás a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program befogadó- és a programhoz 

kapcsolódó egyéb épületek létesítéséhez; a programot kiszolgáló további infrastrukturális 

fejlesztések megvalósításához, valamint a közösségi infrastruktúra program lebonyolítási 

költségeinek fedezéséhez szolgál forrásul. A Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program kidolgozását 

a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa megkezdte, majd a projekt lebonyolítására a Tanács 2016. 

évben létrehozta a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft-t, 

a projekt pénzügyi elkülöníthetősége illetve annak hatékonyabb lebonyolítása érdekében. 

 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka a támogatási szerződés megkötésétől, 2016 

májusától a tervezett infrastruktúra üzemszerű indulásáig, 2017 nyarának végig tart.  

 

A projekt teljes költsége: 6 700 000 000 Ft. 

 

A Tokaji Borvidék és vele együtt a Tokaji borkészítés is jelentős fejlődést mutatott az elmúlt 

évtizedekben. A borvidéken működő vállalkozások azonban nem egyenlő módon részesülhettek a 

fejlesztésekből, vagyis a fejlődés nem azonos mértékben érintette a szőlő- és bortermelés 

valamennyi piaci résztvevőjét. 

A térségben működő néhány tőkeerős nagyüzemi pincészetek valamint a néhány tucat „kézműves” 

borászat ellenére a Tokaji borvidékre továbbra is a középszerű borkészítés a jellemző. A Tokaj 

Kereskedőház Zrt. a minőségi szőlőtermelés tekintetében jelentős pozitív hatást gyakorol, azonban 

a feldolgozási, bortermelési kapacitása csak a borvidék közel egyharmadát fedi le. 

A borvidék termelői oldalán szereplő személyek és szervezetek, melyek a felvásárlásból 

kimaradnak a legjobb esetben is csak részben rendelkeznek a korszerű borászati technológiával, így 

két lehetőségből választhatnak termékeik értékesítése érdekében: 

1. Az általuk megtermelt a szőlőt a Tokaji borvidéken kívül, külső szervezetek számára értékesítik, 

melyek az alacsony minőséget is elfogadják és emellett nyomott árat diktálnak. 
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2. A rendelkezésükre álló elavult technológiával alacsony minőségű és árfekvésű, lédig bort 

készítenek, melyek nem biztosítják a szükséges bevételeiket ahhoz, hogy a jövőben fejlesztéseket 

tudjanak eszközölni, mely bizonytalanná teszi fennmaradásukat is.  

A kényszermegoldások negatív eredményét a termelő és a Tokaji borvidék egyidejűleg érzi, hiszen 

az alacsony minőségű bor piaci jelenléte óriási prudenciális veszteséget okoz mindannyiuk számára. 

A melléktermék (törköly) tárolása illetve a borvidéken kívülre történő szállítása kedvezőtlenül hat, 

emellett a kutatási-fejlesztési infrastruktúra hiányában nincs lehetőség a térségi tudásbázis 

kialakítására és innovációs törekvések megvalósítására. 

A feltárt problémák rendkívül összetettek és a borvidéki termelők 85%-át érintik, így globális 

szemléletet valamint térségi szintű megoldást igényelnek. Ennek érdekében dolgozta ki a Tokaji 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mint a borvidéken belüli folyamatok meghatározó szakmai 

koordinátora a Közösségi Infrastruktúra Alap Projektet. A projekt borvidéki szinten orvosolja a 

felmerülő problémákat és valódi megoldást nyújt az eddigi kényszermegoldások helyett a Tokaji 

bor, a Tokaji márkanév – mint kiemelkedő nemzeti érték – és a hegyközségi tagok, az ágazat 

szereplői számára. 

A Közösségi Infrastruktúra Alap Projekt tervezésekor a borvidék sajátosságait és a szőlő-bor ágazat 

jelenlegi helyzetét, valamint a piaci szereplők körülményeit szem előtt tartva kerültek 

meghatározásra célkitűzéseink, annak érdekében, hogy minden szereplő és ezzel a teljes borvidék 

számára valódi megoldást hozzon projektünk. Célkitűzéseink illeszkednek az országos és térségi 

stratégiákhoz és fejlesztési tervekhez (3.4. Illeszkedés az Országos és Regionális Területfejlesztési 

Stratégiákhoz és Kezelési Tervekhez), a BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti Programban 

meghatározott célokhoz és keretekhez, valamint a projekt támogatásáról rendelkező 1943/2015. 

(XII.15.) és 1098/2016. (III.1.) számú Kormányhatározatokhoz. 

A projekt közvetlen célja, hogy a projektgazda borvidéki koordinátorként biztosítsa a korszerű 

technológiával készült, minőségi tokaji borkészítés lehetőségét a termelők részére. A technológiai 

fejlesztések által a kistermelői réteg stabilitását, versenyképességük javítását és piaci részesedésük 

fokozását, valamint a Tokajon készülő minőségi borok arányának növelését kívánjuk elérni. 

A projekt közvetett célkitűzése, a Borvidék megújulásának elősegítése és fejlődés indukálása, a 

kistermelők megerősödése és a minőségi Tokaji borok által. Projektünk által a képzett szakemberek 

és befektetők borvidékre áramlását kívánjuk elérni, valamint az szőlő-bor és a kapcsolódó ágazatok 

fellendülését. 
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A projekt keretében három korszerű borászati technológiával rendelkező borászati üzem kerül 

kialakításra a borvidék különböző pontjain, biztosítva, hogy minden termelő igénybe vehesse a 

borászati központok kedvező árú modern borkészítési technológiáját. A borászati üzemekhez 

kapcsolódóan melléktermék feldolgozó üzem valósul meg, mellyel a törköly borvidéken belüli 

hasznosítása megoldásra kerül. A borvidék termelői számára Közösségi Beszerzési Központot 

alakítunk ki, mely által alacsony költségen juthatnak hozzá tevékenységükhöz kapcsolódó 

eszközökhöz és alapanyagokhoz. A kutatás-fejlesztési és innovációs potenciál hasznosítása 

érdekében korszerű laboratórium kialakítására alkalmas kutató intézeti épület beruházása is 

megvalósul. 

A borászati üzemek megfelelő működése és a komplex szolgáltatás nyújtás érdekében a teljes 

szőlő-feldolgozási, borászati és pezsgőkészítési technológiai sor kialakításra kerül a szükséges 

gépek és berendezések beszerzése és üzemeltetése által. 

A szőlő átvételtől a borok tárolásáig valamennyi technológiai gép és berendezés megfelel a 

tervezett kapacitás elvárásainak, emellett kidolgozásra kerültek a szükséges tartalék megoldások is. 

A technológiai elemek, mind a modern hazai, mind a nyugat-európai borászatok által használtakkal 

azonosak, így korszerű borászati szolgáltatás nyújtására alkalmasak. 

Projektünk során gyakornoki programot is megvalósítunk, hogy a borászati üzemek és az általános 

működés során létrehozni kívánt munkahelyeken, megfelelően képzett és gyakorlati tapasztalattal 

rendelkező szakembereket alkalmazzon a projektgazda. Ennek érdekében a szakma iránt 

érdeklődőket segítjük a megfelelő szakképzés elsajátításában illetve a szakképzett, de tapasztalattal 

nem rendelkezőket támogatjuk szükséges gyakorlatuk megszerzésében. 

Rövid illetve hosszú távú céljaink megvalósulnak a projekt által, melyek jelentős pozitív hatást 

fejtenek ki mind a célcsoportok, mind a borvidék egészét tekintve. A beruházás releváns megoldást 

nyújt Tokaj borvidéken felmerülő problémákra, elősegítve a Borvidék megújulását és a Tokaji bor 

illetve a Tokaji márkanév, mint kiemelkedő nemzeti érték védelmét. Projektünk és tapasztalatai 

emellett mintaként szolgálnak hazai és külföldi borvidékek számára, hasonló problémáik 

megoldásához, valamint borvidéki szintű fejlesztéseik megvalósításához. 
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1 BEVEZETŐ 
 

A bor megjelenése szinte az emberiség megjelenése óta számítható, melyet szívesen fogyasztottak 

már az Ókorban is. A Bibliában több száz helyen ejtenek szót a borról és a szőlőről. A bor a magyar 

történelem fontos része, számos versben tesznek említést a költők arról, hogy a bor a magyar nép 

itala és a magyar kultúra része. Magyar Himnusz – nemzetközileg egyedülállóan – bort is említ, 

mégpedig a Tokaji nektárt, vagyis aszút, ami azt bizonyítja, hogy a Tokaji borkülönlegességek a 

leginkább egyedi és speciális magyar terméknek számítanak. 

A bor az egyetlen olyan ital, mely az ősidőktől kezdve megállja a helyét mind a hétköznapi 

és a luxus kategóriás italok között. Mára a borkínálat jóval gazdagabb lett, mint 200 évvel ezelőtt, 

hiszen sok olyan ország próbálja elsajátítani a szőlőtermesztés fortélyait, ahol nem a 

legmegfelelőbb ehhez az éghajlat. 

A bor említése során nem szabad csupán magára az italra gondolnunk, ennél többről van 

szó. Nem csak fizikai, de szellemi, lelki termékről is beszélhetünk. Ezt a lelket a mi képzeletünk 

társítja hozzá, és tükrözi vissza benne saját élettörténetét.  

„A bor rendkívül összetett szimbólum. Úgy utal a természeti lét meghaladására, hogy 

növényi és táplálék mivoltában megőrzi természeti létét és jelentőségét is, úgy jelenti a gondos és 

önfeláldozó emberi munka eredményét, hogy áldozatkénti szerepében és az ünnepek italaként 

túlmutat az anyagi szférán és az isteni lét felé nyitja meg az emberek lelkületét, megjelenítve az 

élet, a halál és az újjászületés örök kérdéseit.” (Borászati füzetek, A bor a magyar kultúrában, 

2005/6) 

Magyarország Európa tradicionális bortermelő országai közé tartozik. Levéllenyomatok 

tanúskodnak, hogy a szőlő őshonos növény a Kárpát-medencében (PROHÁSZKA, 1960). A 

szőlőterületek nagysága a szocializmus második felében folyamatosan csökkent hazánkban. Az 

1980-as évek végére kialakult helyzetet tovább rontották a rendszerváltás következményei, így 

2009-ben a teljes szőlőtermő terület 5.100 hektárra esett vissza. (HNT, 2010).  A termelés a 

rendszerváltás utáni jelentős csökkenést követően az elmúlt években körülbelül stabilizálódott, a 

termelés az asztali/tájborok és a minőségi borok 50-50%-át teszik ki.  

Magyarország 22 borvidéke közül Tokaj az egyetlen, ahol nagy mennyiségben és 

rendszeresen készítenek természetes édes bort, kiemelten borkülönlegességet. A borvidék az ország 

északkeleti részén terül el. A termőterület az európai szőlő termesztés legészakibb régiója és egyben 

a legkeletibb borvidék hazánkban. 2004-ig Tokaj-hegyaljai borvidékként ismerhették, majd a 

„Tokaji borvidék” névvel illetik hivatalosan.  
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Magyarország különleges természeti kincse, az itt élő emberek alkotó erejének csodálatos 

kifejeződése a Tokaji bor. A Tokaji évszázadok óta a magyar bor zászlóshajója, az ország képének 

fontos alkotórésze, a külföld csodálatának, a magyarok büszkeségének a forrása. (ZILAI, 2003)  
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2 A PROJEKTGAZDA ÉS PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET 
BEMUTATÁSA 
 

2.1 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA 
 

A projektgazda a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén: Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi 

Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. (későbbiekben: Nonprofit Kft.) 

A Nonprofit Kft 100%-os tulajdonosa a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. 

Ügyvezetője és jelen projekt felelőse: Pásztor Péter Imre, a cég önálló jegyzésre jogosult személy. 

A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 3 000 000 Ft-os 

jegyzett tőkével került bejegyzésre 2016. 01. 15-én.  

Székhelye: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.  

Főtevékenysége: 9499 '08 Máshova nem sorolható, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

A Nonprofit Kft, mint projektgazda bemutatása a támogatási igény szempontjából releváns 

kulturális, gazdasági, környezeti körülmények feltárásával, valamint a vonatkozó jogszabályi 

környezet bemutatásán keresztül történik. Ezzel átfogó képet kívánunk nyújtani arról, hogy a 

Projektgazda alapvető tevékenységei hogyan kapcsolódnak jelen projekthez, s annak 

tevékenységeihez.   

Tokaj-Hegyalja 2002 óta UNESCO világörökségi helyszín, amely Magyarország egésze számára 

olyan világhírű kincset jelent, amely egyedülálló és fejlesztése elengedhetetlen. A világörökségi 

cím, a világörökségről szóló 2011.évi LXXVII. törvény megköveteli, hogy ami nemzeti érték és 

nemzetközi érdeklődésre tarthat számot, a tervezés során prioritásként szerepeljen. A törvény 

értelmében a világörökségi terület védelme, fennmaradása és értékőrző használata közérdek. 

A Kormány az 1981/2013. (XII.29.) Kormányhatározatában fogalmazta meg a Tokaji Borvidék 

térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetet egyaránt érintő, az ökológiai 

egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztését, a hosszú távú térségfejlesztés feltételeinek 

megteremtésének céljait. A BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti Program – mely illeszkedik a 

fentebb nevezett kormányhatározat céljaihoz –megvalósítására jött létre 2014. július 2-án a Tokaj 

Borvidék Fejlesztési Tanács. 
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A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2013. évi módosítása 

Tokaj Borvidéket kiemelt térségként ismeri el. A törvény számos olyan feladatot fogalmaz meg a 

Tanács számára, amely nemcsak Tokaj-Hegyalja térségére, hanem tágabb környezetére, területére is 

vonatkozik. 

Magyarország Kormánya a 2014. esztendőben kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította a Tokaji 

Borvidéket. A döntéssel támogatta a BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti Program gyakorlati 

végrehajtását, amelynek megvalósítására (Tokaj-hegyalja fejlesztésére) a kabinet kb. 100 milliárd 

forintot kíván fordítani, mely egyedülálló lehetőséget biztosít az itt élőknek. Elsősorban a térségben 

működő köz- vállalkozói-, és civil szféra szereplői számára - a jövőjük sikeres fejlesztése 

szempontjából -, jelentős a kiemelt fejlesztési térség státusz, hiszen várhatóan számos pályázati és 

támogatási forrás érkezik a területre a 2014-2020-as időszakban. A források felhasználásának a 

lehető leghatékonyabb módja biztosítja, hogy az ország kiemelt borrégióját visszaemelhessék az őt 

megillető nemzetközi pozícióba. Ez segíti a Tokaji borvidék valós társadalmi, gazdasági és 

környezeti helyzetét és a realitásokat figyelembe vevő, közösségi részvételen és egyeztetésen 

alapuló fejlesztési koncepció kidolgozása, amelynek célja, hogy Tokaj-Hegyalja egyszerre egy 

innovatív, de a világörökségi pozícióját is megőrző kultúrtájként és „márkaként” jelenhessen meg.  

A 2014. szeptember 27-én törzskönyvi nyilvántartásba vett Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 

feladata a térség gazdasági, környezeti vizsgálata és értékelése, a Tokaji borvidéket érintő ágazati 

fejlesztési tervek és programok véleményezése, valamint területfejlesztési koncepciójának 

elkészítése. 

 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai: 

• a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és képviselője,  

• a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke,  

• a Tokaj Kereskedőház felügyelőbizottságának elnöke, továbbá  

• a nemzetgazdasági miniszter, valamint  

• a miniszterelnökséget vezető miniszter egy-egy képviselője. 

 

A fejlesztési tanácsnak hat tagja van. A tagokon keresztül a szakmai, a helyi politikai és a 

kormányzati gazdaságfejlesztési érdekek egyaránt érvényesülnek. A szakmai és irányítási hátteret a 
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Tokaj Kereskedőház Felügyelő Bizottságának elnöke adja, a szakmai oldalon fontos segítséget 

nyújt a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke, míg a helyi érdekeket a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, illetve a közgyűlés egyik képviselője – jelenleg Sátoraljaújhely 

polgármestere –, a kormányzati oldalt pedig a nemzetgazdasági miniszter, valamint a 

miniszterelnökséget vezető miniszter egy-egy delegáltja képviseli. 

 

A Tanács operatív tevékenységét a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft-n, azaz 

munkaszervezetén keresztül fejti ki. A legfontosabb fejlesztési prioritások az átfogó 

infrastruktúrafejlesztésen és a komplex borvidéki képzési programok elindításán túl a munkahelyek 

megtartása, új munkahelyek létesítése, a kis- és középvállalkozások fejlesztésé és a fiatalok helyben 

tartása voltak. Az eddig kidolgozott 12 kiemelt projekt esetében a rendelkezésre álló keret 13,7 

milliárd forint. 

 

Kiemelt jelentőségű projektek: 

• borvidéki szintű termőhely potenciál-felmérés,  

• a dűlőúthálózat átfogó korszerűsítésének tervezése, 

• Fiatal Diplomások Tokaj-Hegyalja Fejlődéséért Program, 

• Térségi szintű oktatási-képzési koncepció fejlesztése,  

• Helyi védjegyrendszer bevezetésének előkészítése,  

• Komplex borvidéki információs rendszer kialakítása,  

• Tokaj Borvidéken megtermelt mezőgazdasági termékek (kiemelten szőlő és gyümölcs) 

tárolására, feldolgozására, csomagolására alkalmas ingatlan és eszközpark fejlesztése,  

• Világörökségi látogatóközpont kialakítása,  

• Szőlészeti képzési és foglalkoztatási program,  

• Tokaj Borvidék Világörökségi Gondnokság átalakítása és komplex fejlesztése, valamint 

értéktár kialakítására (nemzetközi borvidéki programiroda és turisztikai funkció bővítéssel),  

• Tokaj-Hegyalja térségfejlesztési átfogó stratégiájához kapcsolódó komplex és integrált 

marketing és kommunikációs stratégia fejlesztése, 
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Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács alá rendelt Tokaj-hegyaljai térségi marketingszervezet (Tokaj 

Marketing Testület) létrehozása és működésének támogatása. 

 

A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program alapján részletes kidolgozásra (projektesítésre) 

kerültek az alábbi kiemelt fejlesztési programok:  

• Tokaji Életpálya Program (fiatal, új gazdák megtelepedését és működését célzó program);  

• Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program (magas szintű technológia használatot lehetővé 

tevő eszköz-hozzáférési program);  

• Tokaji Képzési és Foglalkoztatási Program (szőlészeti képzési és foglalkoztatási célú 

program)  

• Fiatal Diplomások Tokaj-Hegyalja Fejlődéséért Program. 

A projekt megvalósítását két kormányhatározat alapozza meg, melyek a pénzügyi forrásról 

rendelkeznek. 

Az 1943/2015. (XII.15.) kormányhatározat alapján Magyarország Kormánya rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítását rendelte el, 

elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettség mellett. A 

kormányhatározat 1. számú mellékletében 3,7 milliárd forint került megjelölésre, melyet a Tokaji 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatására egyszeri átcsoportosítását 

határozta meg. 

Magyarország Kormánya az 1098/2016. (III. 1.) kormányhatározatában fogalmazta meg a Tokaji 

Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program támogatásáról szóló döntését. Ennek 

keretében Magyarország Kormánya támogatja, hogy a Tokaji Borvidéken a Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanácsa – mint kedvezményezett – borászati közösségi infrastruktúra programot 

valósítson meg azzal a céllal, hogy a Tokaji Borvidéken lévő valamennyi borászat borkészítési 

technológiai hátterét közösségi alapon alakítsák ki, illetve javítsák. Ehhez pedig valamennyi tokaji 

borvidéki borászat egyenlő feltételekkel hozzáférhessen.  

Emellett a kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszterrel, valamint a földművelésügyi miniszterrel együttműködésben gondoskodjon 3 milliárd 

forint költségvetési támogatás biztosításáról a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa számára. Ez a 

forrás a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program befogadó- és a programhoz 



 
 
 

14 
 

kapcsolódó egyéb épületek létesítéséhez; a programot kiszolgáló további infrastrukturális 

fejlesztések megvalósításához, valamint a közösségi infrastruktúra program lebonyolítási 

költségeinek fedezéséhez szolgál forrásul. El kell készíteni továbbá a támogatás költségvetési 

átcsoportosításához szükséges előterjesztést is a kormány számára. 

 

A bemutatott Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program kidolgozását a Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanácsa megkezdte, majd a Program lebonyolítására a Tanács 2016. évben létrehozta 

a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft-t, a projekt 

elkülöníthetősége illetve annak hatékonyabb pénzügyi lebonyolítása érdekében.  

 

Így a projekt speciális helyzetbe kerül, hiszen már az előkészítés során módosul a kedvezményezett 

szervezet. A Kormány határozatba foglalta (A Kormány 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozata a 

BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről) a Tokaji Borvidék Hegyközségi 

Tanácsa számára megítélt költségvetési támogatást. Azonban a projektgazda nem a Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanácsa lesz, hanem az általa létrehozott és 100%-os tulajdonában lévő Tokaji Szőlő-

és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.  

A helyzet tehát azért is speciális, mert a projektet kormányhatározatban megnevezett szervezet 

készítette elő és dolgozta ki koncepcionális szinten, ugyanakkor a projekt végleges kidolgozási 

feladatai, és annak megvalósítása a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa által létrehozott Tokaji 

Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik. Ez a 

körülmény kiemelt egyeztetést nem igényel a szervezetek között, mivel a projekt kidolgozásában a 

Hegyközségi Tanácsa tagjai és a nonprofit kft. ügyvezetője egyaránt részt vesznek. 

 

Az előzőekben ismertetett összefüggések alapján a Nonprofit Kft. táblázatba foglalt alapadatai (1. 

Táblázat): 

1. Táblázat: A projektgazda bemutatása 

A projektgazda neve Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi 
Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Rövidített év Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra 
Központ Nonprofit Kft. 

Jogi formája korlátolt felelősségű társaság 
Székhely 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2. 
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Adószám 25460535-2-05 
Cégjegyzékszám Cg. 05-09-028546 
A projektgazda hivatalos képviselője Pásztor Péter Imre 
Beosztása ügyvezető 
Telefonszám +36-20-956-7061 
E-mail Tokajiinfrastruktura@gmail.com 
1. táblázat: Projektgazda adatai (Forrás: https://www.e-cegjegyzek.hu/ ) 

 

A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. jogi 

személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, mely alanya az ÁFÁ-nak. 

 

Mivel ahogy előzőekben említettük, a Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzése 2016. január 15-én 

történt meg, tehát induló vállalkozás kategóriába tartozik, mely ennek okán még nem rendelkezik 

több éves szakmai tapasztalattal a bortermelési feladatok ellátásában, sem jelen projekttel 

összefüggő korábban végrehajtott tevékenységgel. Azonban a Nonprofit Kft-t létrehozó, megalapító 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a társaság létrehozásában szerepet vállaló személyek, az 

ügyvezető a projekt megvalósításához szükséges releváns kompetenciákkal és referenciákkal 

alátámaszthatóan rendelkeznek. 

 

Az idei esztendőben létrehozott gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös 

gazdasági tevékenység folytatására került megalapításra. A gazdasági forma kiválasztásánál 

alapvető cél volt annak meghatározásra, hogy a projektgazda által a társaság tevékenységéből 

származó nyeresége ne legyen felosztható, így az a társaság vagyonát gyarapítja. A nonprofit 

gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A 

gazdasági társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság cégnevében a társasági forma 

megjelölésénél is feltüntették. A társaság alapításakor a gazdasági társaság (továbbiakban: Gt.) 

szabályait alkalmazták, az alapításhoz szükséges 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint törzstőke 

53,33%-a pénzbetétként került megfizetésre, a fennmaradó összeget 2016. december 31-ig a 

társaság pénzforgalmi számlájára fizetik be. 

 

A Nonprofit kft. a közfeladatok ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: 

- Részt vesz a Tokaji Borvidék közösségi infrastruktúrájának fejlesztésében. 

- Tájékoztatja a Hegyközségi Tanács tagjait a gazdasági együttműködési és a piaci 

lehetőségekről. 
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- Közreműködik abban, hogy a Tokaji Borvidék, mint a Világörökség része megfeleljen a 

hazai és nemzetközi előírásoknak, védje e kulturális örökséget. Elősegíti a borturizmus 

fejlődését. 

 

A tevékenységi köre a hatályos TEÁOR besorolások szerint az alábbiak: 

9499 '08  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - főtevékenység 

1039 '08  Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

0161 '08  Növénytermesztési szolgáltatás 

4120 '08  Lakó- és nem lakó épület építése 

4631 '08  Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 

A társaság legfőbb szerve az alapító, a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsa. 

 

A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.  

egyedüli tagja (tulajdonosa) (2. Táblázat): 

 

2. Táblázat: Tokaj Borvidék Hegyközség Tanácsának bemutatása 

Alapító neve Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
Székhely 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2. 
Adószám 15827007-1-05 
Törzskönyvi nyilvántartási száma a 
Magyar Államkincstárnál 

827003 

Társadalmi szervezet nyilvántartási száma 05-02-0002016 
A projektgazda hivatalos képviselője Prácser Miklós 
Beosztása elnök 
Telefonszám +36-20-932-3057  
E-mail szolyak@tokajhkt.t-online.hu 
2. táblázat: A Nonprofit Kft tagja alapadatai 

 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mint köztestület több mint húsz esztendeje működik. 

Az 1995 évben létrejött szervezet, mely a Hegyközségi Törvény szabályai alapján alakult.  
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1. kép: Tokaji Borvidék 

Forrás: http://aborfesztival.hu/tokaj_73 

 

A Tokaji Borvidék 27 települést foglal magában: 

1. Abaújszántó 

2. Bekecs 

3. Bodrogkeresztúr 

4. Bodrogkisfalud 

5. Bodrogolaszi 

6. Erdőbénye 

7. Erdőhorváti 

8. Golop 

9. Hercegkút 

10. Legyesbénye 

11. Mád 

12. Makkoshotyka 

13. Mezőzombor 

14. Monok 

15. Olaszliszka 

16. Rátka 

17. Sárazsadány 

18. Sárospatak 

19. Sátoraljaújhely 

20. Szegi 

21. Szegilong 

22. Szerencs 

23. Tálya 

24. Tarcal 

25. Tokaj 

26. Tolcsva 

27. Vámosújfalu 
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A korábban – az 1995. évi megalakuláskor – működő 21 hegyközségből a 2008-ban történt 

összevonást követően mára 8 maradt.  

 

A hegyközségekről általában elmondható, hogy a tagságuk szempontjából két fontos feladatot 

végeznek.  

1. Ellátják tagjaik érdekvédelmét,  

2. a hegybírón keresztül a tagság számára hatósági ügyeket intéznek. 

 

A Hegyközségi törvény (2012. évi CCXIX. Törvény) meghatározza 

- a hegyközségek megalakításának szabályait, továbbá 

- a hegyközségi tagsági viszony keletkezését szabályozza.  

 

A törvény 3. §-a alapján a köztestület a hegyközség egy borvidék egy vagy több településének 

szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekeik 

előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- és 

eredetvédelmére kerül létrehozásra. 

 

A tagsági viszony keletkezésének három helyzete lehet: 

1. Szőlészeti termelő (Aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy 

területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem 

minősül borászati termelőnek. Kitétel, hogy a termelőnek a borvidék területén kell 

végeznie tevékenységét.) 

2. Borászati termelő (Aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő.) 

3. Szőlészeti és borászati felvásárló (Aki borszőlőt, mustot, illetve bort tovább-

feldolgozási célú továbbértékesítés céljából vásárol.) A törvény az ő esetükben a 

tagsági viszony létesítését nem teszi kötelezővé. 

 

A Törvény 15. § alapján a hegyközségi tagságra kötelezett – lakóhelyétől (telephelyétől, 

székhelyétől) függetlenül – az a szőlészeti és borászati termelő, aki tevékenységét a 

hegyközség működési területén végzi. A szőlészeti és borászati termelő minden olyan 

hegyközségnek tagja, amelynek területén termel. (Egy termelő minden olyan hegyközségben 

teljes jogú tagsággal rendelkezik, ahol szőlő- vagy bortermelői tevékenységét végzi.) 
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A hegyközségi tag jogai és kötelezettségei: 

A hegyközségi tagság keletkezésével a termelőnek jogai és kötelezettségei keletkeznek. Az 

erre vonatkozó szabályokat egyrészt a Hegyközségi törvény 19-21 §-ai, másrészt a 

hegyközség alapszabálya határozza meg.  

 

A törvény alapján a tag joga: 

- tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a hegyközség közgyűlésén,  

- tisztséget viseljen a hegyközségben,  

- a hegyközség belső szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség által 

nyújtott szolgáltatásokat.  

Az önkéntes tagnak szavazati joga nincs. 

 

A hegyközség tagját ezen túl több, fontos jog is megilleti.  

- A terméséről a származási bizonyítványt térítésmentesen kaphatja amennyiben a 

hegyközségi járulékot megfizeti, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget 

tesz. 

- A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott, szomszédos föld esetében az 

elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásának lehetősége. 

 

A hegyközségi tag kötelezettsége:  

- hegyközségi járulék fizetése, 

- a hegyközség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakat megtartása, 

valamint  

- a hegyközségi rendtartást betartása. 

 

A Hegyközségi törvény 6.§-a alapján a hegyközség legfelsőbb önkormányzati testülete a 

közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A hegyközségi tagok a közgyűlésen nem 

egyforma szavazati súllyal vesznek részt. A szőlőültetvénnyel rendelkező hegyközségi tagot 

ültetvénye területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat, míg a 

szőlőültetvénnyel nem rendelkező hegyközségi tagot egy szavazat illeti meg. Egy tag az 

összes szavazat legfeljebb 10%-át birtokolhatja még akkor is, ha többre lenne jogosult. A 

szavazáshoz kötődő jog csak abban az esetben nem gyakorolható, ha a hegyközségi tag 

járulékfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
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A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi 

CXXVIII. törvény alapján a hegyközségi tagok egyben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

(HNT) Szakmaközi Szervezet tagjává is váltak azzal, hogy a HNT 2014 júliusában megkapta 

a szakmaközi szervezeti elismerést. A Hegyközségi törvény részletesen rendelkezik arról, 

hogy a szakmaközi szervezeti döntéseket hogyan kell meghozni. A hegyközségi tag a 

szakmaközi szervezeti döntésekben nem közvetlen szavazatával vesz részt. A Hegyközségi 

törvény alapján a hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti 

termelők, míg a borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelők választják meg. 

Ebből következően a hegyközségi tag szakmaközi szervezeti jogait a megválasztott küldöttek 

útján gyakorolhatja. 

 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa önkormányzati szervei: 

Tanácsülés: a Hegyközségi Tanács a Hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX törvény 

alapján 2013. május 16-án alakult meg. A Tanács a Borvidéken működő 8 hegyközség 

szőlészeti és borászati küldöttéből áll. A szőlészeti és borászati küldöttek külön szekció ülésen 

választották meg az Igazgatóválasztmány tagjait 3-3 főt, így az Igazgatóválasztmány 6 tagból 

áll.  

Ellenőrző Bizottság az alapszabály szerint 3 főből áll, a tagjait a Tanácsülés választja meg.  

A Bizottság a tagok önkormányzati érdekeinek képviseletét látja el, ennek érdekében a Tanács 

egész tevékenységére kiterjedő ellenőrzést végez. Ennek során a Tanács működésének 

törvényességét, gazdálkodásának ellenőrzését végzi. Ügyintéző szerve a titkárság, mely az 

ügyviteli, ügyintézői, gazdálkodási és egyéb adminisztratív feladatokat lát el, vezetője a titkár. 

 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa (3. Táblázat), mint a borvidéken belüli folyamatok 

meghatározó szakmai koordinátora/irányítója, a hegyközségi tagság, mint tulajdonosi 

közösség, valamint a Tokaji bor, a Tokaji márkanév, mint kiemelkedő nemzeti érték 

védelmében készítette elő a Közösségi Infrastruktúra Alap Projektet. 
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3. Táblázat: A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa tanácstagok listája 

Hegyközség Név Szekció Tisztség 

Bodrogkeresztúr- 
Bodrogkisfalud-
Szegi 

Molnár Péter dr. 
szőlészeti 
küldött 

Szőlészeti szekció elnöke, Szőlészeti 
szekció HNT küldötte, Igazgató 
Választmány tagja 

Kalocsai László 
borászati 
küldött 

Igazgató Választmány tagja, 
Hegyközségi Tanács Alelnöke 

Mád 

Mészáros László 
szőlészeti 
küldött 

Ellenőrző bizottság elnöke 

ifjSzepsy István 
borászati 
küldött 

Borászati szekció elnöke, Borászati 
Szekció HNT küldötte, Igazgató 
Választmány tagja 

Olaszliszka 

Regéczy- Béres 
Melinda 

szőlészeti 
küldött 

Jelölő és Szavazatszámláló Biz tagja 

Mizsák József 
borászati 
küldött 

Ellenőrző Bizottság tagja 

Rátka 
Varkoly István 

szőlészeti 
küldött 

Jelölő és Szavazatszámláló Biz tagja 

Árvay János 
László 

borászati 
küldött 

Igazgató Választmány tagja 

Sárospatak 

Hörcsik Richárd 
ifj. 

szőlészeti 
küldött 

Ellenőrző Bizottság tagja 

Simkó Sándor 
borászati 
küldött  

Tarcal 
Dr. Kovács Tibor 

szőlészeti 
küldött 

TBB állandó tagja 

Demeter Zoltán 
borászati 
küldött  

Tállya-Golop 

Kovács Adorján 
Zoltán 

szőlészeti 
küldött 

Jelölő és Szavazatszámláló Biz. Elnöke, 
Igazgató Választmány tagja 

Hollókői Mihály 
borászati 
küldött  

Tolcsva-
Erdőhorváti 

Prácser Miklós 
szőlészeti 
küldött 

Igazgató Választmány tagja, 
Hegyközségi Tanács Elnöke 

Bacsó András 
borászati 
küldött 

TBB állandó tagja 

3. táblázat: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa tanácstagjai 
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2.1.1 MÁR MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK TAPASZTALATAI  
A legutóbb zárult 2007-2013-as támogatási időszakban Tokaj-Hegyaljai települések 1.619 db 

pályázatot nyújtottak be. A Tokaj-Hegyalja térséget adó települések pályázati 

eredményességének térségi átlaga 51%, azaz a benyújtott pályázatoknak több mint a fele 

részesült végül támogatásban. Összesen 16 esetben (27 településből) magasabb a mutató 

értéke a térségi átlagnál.  

A benyújtott pályázatok operatív programok közötti megosztása: 

GOP   31% 

TÁMOP  31% 

ÉMOP  27% 

KÖZOP 0,22% 

KEOP  8% 

TIOP  2,78% 

Forrás: EMIR (2015.április 20. állapot) adatai 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2015. óta még aktívabban vállal szerepet a 

térségben és vesz rész a Tokajt érintő fejlesztések tervezésében. Jelenleg is több futó 

projekten dolgoznak, melyek között szerepel egy K+F fejlesztési lehetőség is, melynek 

jelenleg a hazai források pályázati konstrukcióba történő besorolása történik. 

 

A vidékfejlesztési támogatások tengelyenkénti megoszlását alapul véve megállapítható, hogy 

a jóváhagyott projektek 42,7%-a az I. tengely pályázatainak keretén belül került szétosztásra 

az érintett településeken (4. Táblázat). A III. tengely, a Vidéki élet minőségének javítását és a 

vidéki gazdaság diverzifikálását célzó felhívások a térségben támogatott vidékfejlesztési 

projektek 35,5%-át tették ki.  

4. Táblázat: A vidékfejlesztési támogatások tengelyenkénti megoszlása 

I. tengely III. tengely IV. tengely 
A mezőgazdasági és 
erdőgazdasági ágazat 
versenyképességének 
javítása  

A vidéki élet minősége és a 
vidéki gazdaság 
diverzifikálása  
 

LEADER program  
 

185 db  94 db  154 db  
8 262 650 522 Ft  2 846 584 312 Ft  593 133 463 Ft  
 
Összesen: 433 db, 11 702 368 297 Ft 
 
3. táblázat Forrás: Széchenyi Programiroda (2015. április 30.)  
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Tekintettel arra, hogy a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ 

Nonprofit Kft. a 2016-os év elején jött létre, már megvalósult fejlesztések tapasztalatairól nem 

tudunk beszámolni. A szervezet alapító szervezete azonban több, a térséget érintő hasonló 

beruházásban működött közre. A Tokaj-Hegyaljai térségben több olyan projekt valósult meg, 

melyek hozzájárulnak a jelenlegi fejlesztéshez, ezek közül a teljesség igénye nélkül néhányat 

szerepeltetünk
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5. táblázat: Európai Uniós pályázatok 

 

A felhívás 
címe, 
kódszáma 

ÉMOP-2.3.1-11  
Helyi és térségi 
turisztikai desztináció 

ÉMOP-2.3.1  
Turisztikai 
desztináció 
menedzsment 
szervezetek 
támogatása 

ÉMOP- 2.1.1/B-12  
Turisztikai 
attrakciók és 
szolgáltatások 
fejlesztése 

ÁROP-1.1.5-08/C/A 
A komplex 
programmal segítendő 
leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 
fejlesztési és 
együttműködési 
kapacitásainak 
megerősítése 

ÉMOP- 2.1.1/B-09 
Turisztikai 
attrakciók és 
szolgáltatások 
fejlesztése 

A felhívás 
címe, 
kódszáma 

ÉMOP-2.1.1/B-12 
Turisztikai attrakciók 
és szolgáltatások 
fejlesztése 

ÉMOP-2.1.1/B-12 
Turisztikai 
attrakciók és 
szolgáltatások 
fejlesztése 

KÖZOP-3.4.0-09 
Előkészítési 
konstrukció 

ÉMOP- 2.1.1/B-12  
Turisztikai attrakciók 
és szolgáltatások 
fejlesztése 

GOP-3.3.3-12  
Mikro-, Kis-, és 
Középvállalkozások 
piaci megjelenésének 
támogatása  

A fejlesztés 
rövid szakmai 
tartalma 

Aszúház és egy 
Borarchívum és 
kiállítótér kialakítása 

Világörökségi 
Bormúzeum 
kialakítása Tokaj 
városában 

37. számú főút 11,5 t 
burkolat-megerősítés a 
8+444-39-800 kmsz 
közötti szakaszon 

Mádi Furmint 
Alkotóház és 
Élményközpont 
kialakítása 

Szőlőmag-liszt 
kereskedelem 
fejlesztése 

Pályázó neve 
HKT-2006 Befektetési 
Tanácsadó Kft. 

Tokaj Város 
Önkormányzata 

NIF Zrt. Mád-Development 
Ingatlanhasznosító Kft.  

Grape-stone Press Kft. 

Támogatási 
összeg 

249.034.482 Ft 492.065.000 Ft 747.421.421 Ft 213.596.968 Ft 18.815.000 Ft 
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A fejlesztés 
rövid szakmai 
tartalma 

Tokaj – családbarát 
borvidék megteremtése 

Tokaj-Hegyalja, 
Taktaköz-Hernád-
völgye Helyi 
Turisztikai 
Desztiná-
ciómenedzsment 
Szervezet 

Turisztikai attrakció 
kialakítása a 
Degenfeld 
szőlőbirtokon 

A tokaji kistérség 
fejlesztési és 
együttműködési 
kapacitásának 
megerősítése 

Világörökségi 
Bormúzeum 
kialakítása Tokaj 
városában 

Pályázó neve 

Tokaj Tokaj-Hegyalja, 
Taktaköz, Hernád-
völgye Idegenforgalmi 
és Kulturális Egyesület 

Tokaj Tokaj-
Hegyalja, 
Taktaköz, Hernád-
völgye 
Idegenforgalmi és 
Kulturális 
Egyesület 

DEGENFELD 
Szőlészeti Borászati 
és Kereskedelmi Bt. 

Tokaji Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Tokaj Város 
Önkormányzata 

Támogatási 
összeg 

42.820.634 Ft 20.000.000 Ft 102.210.713 Ft 9.312.000 Ft 492.065.000 Ft  
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2.1.2 A PROJEKT ELHELYEZÉSE A PROJEKTGAZDA STRATÉGI ÁJÁBAN 
   

A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. létrehozása 

óta előremutató kezdeményezések megvalósítására törekszik. Ahogy arról többek között 

Tokaj Város 2008-ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) is szerepelt, 

hogy Tokajban és a környékén élők számára hagyományosan az egyik legfontosabb bevételi 

forrás a bortermelés, mely így nem csak a város, de a térség gazdaságának egyik alappillére 

is, ezért versenyképességének fokozása kiemelt feladat. Az IVS szerint is célszerű a területen 

meglévő alapokra tovább építkezni.  

 

Már akkoriban középtávú célként került megfogalmazásra:  

1.Feldolgozó és kiszolgáló ipar fejlesztése  

2.A szőlészeti-borászati szektor szereplői közötti együttműködések ösztönzése  

3.Célzott humán-erőforrás fejlesztés  

4.A szőlészeti-borászati szektor szereplői által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, a 

borturizmus fejlesztése  

 

A térség alacsony iparosodottsággal bírt, a fontosabb ipari tevékenységnek a szőlészethez 

kapcsolódó feldolgozóipar tekinthető. A korábban meghatározott fejlesztési stratégia céljai 

között egyértelműen szerepelt, hogy a gazdaság jövedelemtermelő képességét növelve, a 

belső kohéziót kialakítva a szektor eredményei más szektorokra is pozitív hatással legyenek. 

A borvidékre jellemző kis- és közepes vállalkozás kategória óriási jelenléte egyértelműen 

behatárolja a szervezetek működési hatékonyságának alacsony szintjét, a tulajdonosok 

kiszolgáltatottságát a felvásárlók felé, mely megakadályozza a fejlesztési lehetőségeket (pl. új 

telepítés, eszközbeszerzés stb.).  

 

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében 

tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg:  
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Szakpolitikai célok:  

• Versenyképes, innovatív gazdaság  

• Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar 

fejlesztése  

• Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság  

• Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I  

• Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom  

• Jó állam, szolgáltató állam és biztonság  

• Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme  

 

Területi célok:  

• Az ország makro-regionális szerepének erősítése  

• A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat  

• Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése  

• Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése  

• Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

elősegítése  

• Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása  

 

Az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020) 

kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat ó, amelyek az ország hosszú távú céljainak a 

kibontakozását szolgálhatják. 

 

A Nemzeti Vidékstratégia átfogó célkitűzése az ország vidéki térségeinek népességeltartó és 

népességmegtartó képességének javítása, melynek elérése érdekében öt stratégiai célt 

fogalmaz meg:  

 

1. tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése,  

2. sokszínű és életképes agrártermelés,  

3. élelmezési és élelmiszerbiztonság,  

4. a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése,  

5. a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása. 

 



 
 
 

 28

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program 2014-ben került elfogadásra. A 

korábban elfogadott megyei Koncepció részeként elfogadott hat stratégiai célt fogalmazott 

meg, amelyekhez rendelte a nyolc megfogalmazott prioritást.  

1. Kutatás-fejlesztés és innováció  

2. Vállalkozások versenyképesség javítása és foglalkoztatás ösztönzése alprogram 

3. A társadalom alkalmazkodó képességének javítása 

4. Közlekedés, a munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása 

5. Mezőgazdasági termelés versenyképességének javítása 

6. Turizmus 

7. Az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának 

ösztönzése 

8. Környezeti állapot és környezetbiztonság javítása 

 

A projekt kialakulásával kapcsolatosan eddig a projektgazdánál lezajlott folyamatok: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2016. január 15-én tartotta soron következő 

Tanácsülését. A Tanácsülésen a tagok döntöttek a Tokaji Közösségi Infrastruktúra Központ 

Nonprofit Kft. megalakításáról.  

 

A Nonprofit Kft. megalakulása 2016. január 15-én történt meg, mivel a Hegyközségi Törvény 

szerint a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanács gazdasági tevékenységet csak közhasznú 

társaság létrehozásával végezhet a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény szerint. 

Így Magyarország Kormánya által megítélt támogatás felhasználására, annak hatékonyabb és 

egyben egyszerűbb lebonyolítása és működtetése érdekében hozták létre a Nonprofit Kft-t.  

 

Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. alapítója a 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2016. január 28-án tartotta Tanácsülését a Tokaji 

Borok Házában. A Tanácsülésen Prácser Miklós elnök ismertette a 1943/2015 /XII.15. számú 

Kormányhatározat tartalmát. Továbbá a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bemutatkozása és 

megválasztása, továbbá a Nonprofit kft. szervezeti és működési szabályzata került 

elfogadásra. 

 

2/2016. /I.28./ Tanácsülési határozat: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa -6371 igen és 703 nem- többségi igen 

szavazattal az előterjesztett megküldött Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi 
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Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság működéséről az 

alábbi határozatot hozza meg: 

A jegyzőkönyv mellékletét képező Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés szerinti, változatlan formában elfogadja. 

A szabályzat hatályos: 2016. január 28-tól. 

A Kft ügyvezetőjének személyét – Pásztor Péter, aki született: 1968. 0815. Miskolc, An: 

Horánszki Margit, lakcíme: 3910 – Tokaj, Bodrogkeresztúri út 32 – jóváhagyja. 

 

A projekt megvalósítása során elsősorban munkaviszonyban lévő munkatárs(ak), valamint 

különböző formájú (egyéni és társasági) megbízásos jogviszonyban dolgozó munkatársak és 

szakemberek bevonására lesz szükség.  

A szolgáltatókat a kötelező árajánlati előírások szerint, illetve a közbeszerzési szabályoknak 

megfelelően választják ki.  

 

2.1.3 AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ÉS AZ EGYÜTTM ŰKÖDÉS 
FORMÁJÁNAK BEMUTATÁSA 

  

A 1943/2015. XII.15. számú Kormányhatározatban foglaltak szerint kiemelt projekt 

projektgazdája a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mely gazdasági tevékenység 

végzésére a Hegyközségi Törvény értelmében hozta létre a Tokaji Közösségi Infrastruktúra 

Központ Nonprofit Kft-t.  

 

A fenti jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Tokaji Közösségi Infrastruktúra 

Program (magas szintű technológia használatot lehetővé tevő eszköz-hozzáférési program) 

projektgazdája a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit 

Kft. A Nonprofit Kft. a projektet egyedüli projektgazdaként valósítja meg, konzorciumi 

partnert nem von be, a projekt közvetlen megvalósításában nem vesznek rész 

támogatásban részesülő partnerek. 

 

Ezen túlmenően azonban a Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program projekt előkészítéséhez 

és megvalósításához kapcsolódóan a projektgazda Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi 

Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. széleskörű partnerséget alakít ki főként a térségben 

működő szervezetekkel, termelőkkel. A Nonprofit Kft. megfelelő szakmai 
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együttműködésekkel kívánja a projekt céljainak elérését biztosítani. A tervek szerint az 

együttműködések részben túlmutatnak majd a konkrét projekten. A projekt kidolgozása, 

előkészítése és megvalósítása során számos szakmai partnerrel történt konzultáció, melyek 

javaslatait a projektgazda figyelembe vette. 

 

Partnerségi együttműködési megállapodásokat kötöttek és kötnek, melyek egy rövidebb távra 

vonatkozó stratégia, program, projekt megvalósítására vonatkozó együttműködési forma, 

melyhez a szükséges programterv elkészítésre került.  

Az együttműködések koordinálását jelenleg a Nonprofit Kft. alkalmazásban álló ügyvezető 

végzi, melyben segítségére lesznek az alapító szervezet tagjai is. Feladata a megállapodások 

és szándéknyilatkozatok előkészítése, véleményezése, illetve a partnerek közötti egyeztetések 

koordinálása. Az ügyvezető, mint a menedzsment vezetője a projekt megvalósításában részt 

vevőkkel folyamatosan egyeztetve végzi az együttműködések feltételeinek kialakítását és a 

cél személyek, szervezetek felé történő minden kommunikációba bevonja az 

együttműködőket. Kiemelten fontos az együttműködések során, hogy az együttműködő 

partnerek a lehető legteljesebb mértékben megismerjék egymás feladatait, szerepvállalását 

ahhoz, hogy kölcsönös előnyök mentén minden fél számára kedvező feltételeket alakítsanak 

ki. 

 

A tevékenységek szintjén a programra vonatkozó együttműködés során a stratégiát meg kell 

alkotni, mely során az alábbiak szükségesek: 

• helyzetelemzést készíteni, 

• jövőképet alkotni, 

• meghatározni a rövid és hosszú távú célokat stb., 

• konkrétan meg kell határozni a tevékenységeket, 

• ki kell alakítani a program szervezetét, 

• ki kell alakítani az értékelés rendjét, 

• és a kommunikációt tudatosan kell tervezni. 

 

A projekt együttműködések során a tevékenységek szintjén a projektekre vonatkozó 

együttműködések során az alábbi tevékenységek kerülnek meghatározásra: 

• helyzetelemzés készítése, 

• konkrét célt meghatározása, 

• konkrétan tevékenységek meghatározása, 



 
 
 

 31

• a projekt szervezetének kialakítása, 

• az értékelés rendjének kialakítása, 

• kommunikáció tudatos kialakítása. 

Kiemelkedően fontos feladat az együttműködések által a bizalom kialakítása a projektgazda 

és az együttműködő partnerek között, ugyanis a bizalomnak nagyon fontos szerepe van a 

közösségek, így a gazdasági szervezetek életében is. A bizalom növeli a szociabilitást és az 

információ áramlást javítja. A bizalom természetesen növeli a toleranciát és jótékony hatással 

van az egyén közösséghez való kötődésének javítására, a közösségi identitás kialakulására is. 

A felek közötti kölcsönös bizalom kialakítását rendszeres tájékoztatásokkal, folyamatosan 

biztosított elérhetőséggel – bármely csatornán történő információbiztosítással – és 

tájékoztatással. 

 

Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 

együttműködési megállapodási rendszerének alapja a bizalom kialakítása, melyet a 

projektgazda szervezet folyamatos, mérföldköves tájékoztatási kommunikációs rendszerrel 

kíván megtartani. Ennek értelmében meghatározott időszakonként tájékoztatják 

együttműködő partnereiket illetve a szolgáltatást igénybevevőket az aktualitásokról, illetve 

rendszeresen mérik elégedettségüket és kérik ki véleményüket a fejlesztésekkel, 

szolgáltatásokkal kapcsolatban.  

 

A Tokaj borvidék térségségi szereplőinek folyamatos informálása 2013 óta jelentős. A 

tevékenységet segítő előadások, konzultációk szervezése folyik, melyek fő témája a szőlészet 

és a borászat, a borpiaci ismeretek bemutatása, a borpiaci trendek ismertetése, a piacra jutás és 

a piaci pozíció megtartása és javítása valamint a technológia és nyilvántartás lesznek. A térség 

szereplői, termelői már a tervezés fázisában megkeresésre kerülnek, a szükségletfelmérés 

megtörtént, mely a megfelelő fejlesztési irányt mutatja a projektgazda számára. Több 

rendezvény megszervezésére nyílik lehetőség a Hegyközség (HK) segítségével. Az 

előadássorozat fokozatosan rávilágít a tervezett fejlesztés szükségességére és fejlesztési 

lehetőségeire egyaránt. A projektgazda szervezet a térségben lévő borászati rendezvényeken, 

szakmai napokon megjelenve folytatja személyes konzultációját a térségi szereplőkkel és 

informálja őket a fejlesztésről.  

 

A fentiek alapján számos partnerségi együttműködési megállapodás kerül még aláírásra a 

közeljövőben. A partnerségi megállapodások konkrét célja a korszerű technológiával készült, 



 
 
 

 32

minőségi tokaji borkészítés lehetőségének biztosítása a termelők részére. A projekt közvetett 

célja a Tokaji Borvidék megújulásnak elősegítése, a fejlődés indukálása. 

Az együttműködésnek számos formája lehetséges, ami elősegíti a fejlesztés céljainak elérését. 

E prioritásnak a célja, hogy feltárja, ötleteket adjon ezekhez az együttműködésekhez, valamint 

vázolja a jelenlegi – már megkötött és működő – együttműködések fejlesztési lehetőségeit.  

 

Az előkészítés során résztvevő szakmai partnerek biztosítják a szakmai tapasztalatot, tudást a 

projekt során szakmai koordinációs, tanácsadó feladatokat látnak el, valamint kommunikációs 

csatornáikon keresztül népszerűsítik a jelen pályázat keretében megvalósuló fejlesztést.  

 

A projekt megvalósítását tekintve beszélhetünk belső és külső együttműködésekről (6. 

Táblázat). A belső együttműködések kialakítása már megtörtént, az eddig elvégzett feladatok 

ezen szervezetek aktív részvételével valósultak meg.  

 

6. Táblázat: Együttműködő partnerek Tokaj Borvidék Hegyközség Tanácsával 

Együttműködő  
partner neve 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 

Tevékenysége 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 1995-ben jött létre. Célja a 
Tokaji Borvidékhez tartozó hegyközségek tevékenységének 
összehangolásán keresztül a borvidéki szőlőművelés érdekeinek 
előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei 
piacképességének javítása, valamint a korszerű származás-, minőség-, 
eredetvédelem meghonosítása, érvényesítése, korszerű és új 
szőlőültetvények telepítésének elősegítése, a szőlőműveléssel 
összefüggésben a táj- és környezetvédelem. 
Főbb feladatai között kell megemlíteni a borvidék hegyközségeinek 
tevékenységi összehangolását, a borvidék rendtartásának 
meghatározását és szükség esetén azok felülvizsgálatát, a 
hegyközségek termelésének összegzését, a tagok tájékoztatását a 
gazdasági együttműködésekről és a piaci lehetőségekről, a borvidék 
képviselését szakmai ügyekben és nem utolsósorban az ellenőrzések 
elvégzését a hegyközségeknél, továbbá térségi és nemzetközi 
rendezvények, borversenyek szervezését. 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2016-ban létrehozta a Tokaji 
Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, mely a projekt megvalósítására jött 
léte. Így a projekt speciális helyzetben van, hiszen az előkészítést során 
változik a „kedvezményezett szervezet”. Míg korábban a Kormány 
határozatba foglalta a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa számára 
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megítélt költségvetési támogatást, addig a projektgazda nem a Tokaji 
Borvidék Hegyközségi Tanácsa lesz, hanem az általa létrehozott Tokaji 
Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 

Feladatai  
a projektben 

• A projekt tervezésében való közreműködés 
• A projekt kivitelezésében való közreműködés  
• Rendezvények kivitelezésének összefogása  
• A projektgazda koncepcióinak végrehajtásában való közreműködés 
• A szakmai program meghatározásában való közreműködés, 
kommunikációs termékenységben való részvétel 
• Felügyeleti feladatok ellátása 
 
A Hegyközség Tanácsa, mint a projektgazda egyszemélyes alapítója 
már a kezdetek óta segíti a Program megtervezését, megvalósulását. A 
helyzetelemzés készítésében, a célok és a kapcsolódó tevékenységek 
meghatározásában valósult meg eddig az együttműködés. Tagjai, 
vezetői a szakmai munkájukkal és szakmai tapasztalatukkal járultak és 
járulnak ahhoz, hogy a megvalósíthatósági tanulmány megalapozott 
illetve maga a Projekt megvalósítása sikeres legyen. A helyzet azért is 
speciális, mert a projektet Hegyközség Tanácsa készítette elő 
koncepcionális szinten, ugyanakkor a projekt tervezését már a Tokaji 
Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 
fogja befejezni és a megvalósíthatósági tanulmányt benyújtani. Ez a 
körülmény egyértelműen hozzájárul a projekt sikerességéhez, kiemelt 
egyeztetést nem igényel a két szervezet között, mivel a projekt 
kidolgozásában részt vett az új projektgazda ügyvezetője is valamint az 
alapító szervezet több tagja is. Összegezve a szervezetek közötti 
együttműködés a tervezés, megvalósítás illetve a fenntartás 
időszakában is állandó lesz, továbbá a felügyeleti feladatok ellátását 
vállalja a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A Tanács, a tudatos 
kommunikáció kialakítását tekintve, a nyilvánosság biztosítása 
érdekében jelenleg is rendszeresen aktualizált honlapot működtet, mely 
hozzáférhetőséget biztosít az információkhoz mind a tagok mind pedig 
az érdeklődők számára. A www.tokajborvidek.hu oldal pontos 
információkkal látja el az tagokat és a térség illetve a bortermelés iránt 
érdeklődőket egyaránt. A Tanács honlapja modern infokommunikációs 
eszközökön elérhető, a látogatók száma a honlap statisztikája szerint 
jelentős, ezért annak működés és fejlesztése mindenképpen 
hozzájárulhat a Tokaj Közösségi Infrastruktúra Program 
népszerűsítéséthez. A Tanácshoz szorosan kapcsolódó helyi szereplők 
megtalálása elsődleges feladata, illetve új partnerek megfelelő 
informálása a feladat, azonban a legjelentősebb feladat a fenntartási 
időszakban vár az együttműködő partnerre.  
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A Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke, Prácser Miklós. 

Szakmai kompetenciája, vagyis a szőlészet és borászat szakterületen való hozzáértése, 

alkalmassága kimagasló. A Hegyközségi Tanács elnökekén egyben az Igazgatóválasztmány 

elnöke is, vezetője és törvényes képviselője a hegyközségnek.  

Feladatai közül kiemelendő, hogy felelős a hegyközségi tanács törvényes és alapszabályszerű 

működéséért, összehangolja az Igazgatóválasztmány tagjainak munkáját, szerződéseket 

köthet, megbízásokat, gondoskodik a Tanácsülés és az Igazgatóválasztmány határozatainak 

végrehajtásáról, ellenőrzi a titkár és az alkalmazottak tevékenységét és kapcsolatot tart a 

Tanácsülésre meghívandó szervezetekkel, más hazai és külföldi borvidék képviselőivel. 

A szakmai munkája során számos hazai és Európai Uniós forrásból biztosított projekt 

megvalósításában vett részt. Tíz éve részt vett a térségben a Degenfeld Borászat építését és 

hozzá kapcsolódó technológiai fejlesztést célzó beruházás megvalósításában, melyet teljes 

egészében saját forrásból valósított meg a szervezet. Ennek összköltsége elérte a négyszáz 

millió forintot. 1999-ben Tokaj főterén műemlék jellegű épületben kialakított kereskedelmi 

központ kialakítását vállalták, melynek eredményeként borüzlet, irodák és tárgyalók kerültek 

kialakításra. A projekt megvalósítás összköltsége kétszáz millió forint volt, melynek fele 

hazai forrástámogatásból valósult meg. 

2000-ben a Magyar Kastély Program keretén belül megvalósuló műemléki épület 

felújításában vállalt aktív szerepet, melynek összköltsége hatvan millió forint volt. 2013-ban a 

Kávépörkölő Manufaktúra és Látogatóközpont kialakítása valósult meg Tokaj főterén, száz 

milliós összköltségével. A fejlesztés részben támogatásból valósult meg és hozzájárult a 

megye illetve Tokaj városfejlesztési stratégiájának megvalósításához.  

 

A Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanács alelnöke Kalocsai László, aki az elnök 

akadályozatása esetén ellátja a Hegyközségi Tanács elnöki feladatait. Széleskörű szakmai 

tapasztalattal rendelkezik okleveles agrármérnökként, szakmai gyakorlatait külföldön szerezte 

meg. Agrármérnök képesítése mellett okleveles közgazdászként is képesítést szerzett, 

valamint 1999-ben felsőfokú projektvezetői képesítéssel tette teljessé ismereteit. 2002 óta 

dolgozik a Tokaji Borvidéken a szőlő- és bortermelésben. 2007 elejére alakult ki a mai 

formája a Dereszla Pincészetnek, amikor is egy új feldolgozó épület, logisztikai és 

adminisztrációs egységek épültek, melyek követik a régi pincebejáratként és présházként 

szolgáló műemlék épületek hangulatát, stílusát, ebben a megújulásban vett részt Kalocsai 

László birtokigazgató, aki 2009 óta a Henye Borászati Kft. ügyvezetői feladatait ellátva 

kapcsolódott be még inkább a térség fejlesztési elképzeléseinek összeállításába és azok 
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megvalósításába. 2013 óta a Bodrogkeresztúr-Bodrogkisfalud-Szegi Hegyközség 

Választmányi tagja, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács Borászati küldöttje és 2014-től a 

Tokaj Reneszánsz Egyesület elnöki feladatait is ellátja (7. Táblázat). 

 

7. Táblázat: Együttműködő partnerek a Hegyközség Tanácsok Tagjaival 

Együttműködő  
partner neve 

Hegyközségi Tanácsok tagjai 

Tevékenysége 

Az együttműködő partnerek között kell mindenképpen említést tenni a 
Hegyközségi Tanácsok jelenlegi és jövőbeni tagjairól függetlenül 
azok gazdálkodási formáitól illetve gazdálkodási volumenétől. A 
program eredményeként létrejövő szolgáltatások leendő 
felhasználóiról, a térségben lévő szőlősgazdákról, borászatokról stb. 
Esetükben is a legfontosabb feladatunk, hogy megfelelően informáljuk 
Őket a fejlesztési tervről, melynek több fórumát ragadjuk meg.  
A tagokkal kialakításra kerülő megállapodások indokául szolgáló 
legfontosabb tényezők, hogy a tervezett fejlesztések eredményeként a 
termelés költségei csökkennek, így a partnerek árbevételei 
növekedhetnek, melynek eredményeként magasabb minőségű termékek 
előállítása történhet meg a Tokaji Borvidéken. 
A Hegyközségi Tanácsok tagjai több együttműködési lehetőség közül 
is választhatnak. Ezek szerint választhatják, hogy kizárólag a közösségi 
beszerzési rendszert veszik igénybe  

1. a termeléshez szükséges eszközök, alapanyagok kedvezményes 
áron történő beszerzését választják, vagy 

2. a mobil infrastruktúra elemeire vonatkozóan a szolgáltatásokat 
saját telephelyén veszi igénybe, esetleg 

3. igénybe veszi a borászati központok szolgáltatásait is. 

Feladatai  
a projektben 

• A projekt tervezésében való közreműködés. 
• A projekt kivitelezésében való közreműködés. 
• Rendezvények kivitelezésének összefogása. 
• A projektgazda koncepcióinak végrehajtásában való közreműködés. 
• A szakmai program meghatározásában való közreműködés, 
kommunikációs termékenységben való részvétel. 
• Felügyeleti feladatok ellátása. 

 

Dr. Molnár Péter szőlészeti küldött, a Szőlészeti szekció elnöke a Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetem Szőlőtermesztési Tanszékén diplomázott és szerezte meg doktori 

fokozatát. Témája a szőlő talajuntsága, újratelepítési problémái voltak. Szőlészként Tolcsván 

tevékenykedett egészen 2000-ig, majd a Patricius Borház ügyvezető igazgatója lett. 

Tevékenységét nem csak a gyakorlatban folytatja, de nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
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diákoknak is átadja tudását, többek között felsőfokú vincellér képzések megszerzésében 

vállalt aktív szerepet 2005 óta, és korábbi Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán 

végez opponensi feladatokat.  

 

Szepsy István ifj. 2010-től a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet borászaként 

tevékenykedik, feladatai között szerepel a szőlészet irányítása a pincészet kommunikációs, PR 

feladatainak ellátása. Gyakorlati tudását megelőző képzettségét A Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetemen élelmiszermérnökként szerezte meg. Hegyközségi Tagként a Mádi 

Kör Tagja, legutóbbi díjait 2014-ben szerezte meg. 

 

Kovács Adorján Zoltán a Kertészeti Egyetemen szerzett elméleti tudását a gyakorlatban Dél 

– Afrikai Köztársaságban a Bergkelder Pincészetben kamatoztatta, majd Magyarországra 

visszatérve a László Pincészet Kft. cégvezetője lett. 2005 óta borászként és termelési 

igazgatóként ténykedik a Tokaji Borvidéken és vállal közösségi feladatokat. Ezek közül 

kiemelnénk a Gazda Körök BAZ megyei küldötti tisztségét, Atállyai Történelmi Borút 

Egyesület elnöki pozícióját illetve a Tállya-Golop Hegyközség választmányi tagsáát.  

 

Korábban, már Tokaj 2008-ban készült stratégiájában is megfogalmazásra került az integrált 

termelési, beszerzési és értékesítési együttműködések kialakításának szükségessége. Az 

együttműködésen alapuló piaci fellépés révén a kisebb kapacitással rendelkező gazdák is 

képesek lehetnek nagyobb felvevő piac megcélzására és nem utolsó sorban a működésük 

költséghatékonysága is javulhat. Az együttműködések a beszerzési és akár az értékesítési 

oldalon megvalósulhatnak, így a közös megrendelések lebonyolításával a gazdák kedvezőbb 

szerződési feltételeket érhetnek el a beszállítóknál. Azonban ez az elképzelés nem került 

megvalósításra. Éppen ezért a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ 

Nonprofit Kft. az eltelt időszakban több szőlészeti és borászati alapanyag forgalmazó cég 

képviselőjét kereste meg a közös alapanyag beszerzés ötletével és küldött számukra egy 

tájékoztatást kérő levelet a projektről és a körvonalazódott elképzelésekről. Szőlészeti és 

borászati alapanyag forgalmazók és gyártókkal kötött együttműködésének tárgya egy 

folyamatos magas minőséget biztosító alapanyag beszerzése és felhasználása a projektgazda 

projektén belül. Az elképzelések szerint az alapanyag forgalmazók és a gyártók esetében 

centralizált beszerzést alkalmaznak, melynek eredményeként megfelelő áron és mennyiségben 

juthatnak hozzá az alapanyagokhoz. A projekt jelenlegi állapotában több beszállító kérte a 

bővebb tájékoztatást, így jelenleg is a személyes találkozók időpont egyeztetései folynak. A 
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mai napig bezárólag már 2 borászati alapanyag forgalmazó cég jelzett vissza pozitívan a Kft. 

megkeresésére, melynek eredményeként a növényvédőszerek közös beszerzése 

körvonalazódni látszik. A megkezdett tárgyalásokat követően további szervezetek 

megkeresése történik meg. 

 

A térségi szereplőkkel folyamatos kommunikációt szeretnének kialakítani, hogy a 

szolgáltatásukat az igényeikhez tudják igazítani. Ennek módjai között szerepel több kérdőíves 

felmérés elkészítése előre rögzített ütemezés – legalább 6 havonta –, melyet már a 

projekttervezés időszakában indítanak el a tervezett szolgáltatások igénybevételi 

hajlandóságáról, ezt követően pedig a szolgáltatás minőségéről és szükséges további 

fejlesztésekről szereznek így információt a projektgazda szervezet munkatársai. 

 

Többek között az alábbi csatornákat választjuk:  

Reklám, mely olyan, nem személyes kommunikációs tevékenység, melynek célja a 

célcsoport befolyásolása. Reklámokkal hívjuk fel a figyelmet tevékenységünkre, a nyújtott 

szolgáltatások fontosságára.  

Internet, melynek óriási előnye, hogy olcsó és nagy tömegek által látogatott 

információforrás. Az Internet adta lehetőségek tudatos és szakszerű kihasználásának 

lehetőségével a célcsoportok elérése fókuszálható, és a látogatószám mérésével a 

figyelemfelkeltő hatás következtethető. 

Webes népszerűsítés a napjainkban alkalmazott gerillamarketing módszerek egyik 

leghasznosabb eleme. Lényege, a projekt elemeinek a közösségi fórumokon tájékozódó 

emberek számára történő, gyakorlatilag PR cikk szintű népszerűsítése. Emellett saját hírlevél 

rendszeren keresztüli megkereséseket is terveznek, kiegészítve ezt a kezdeti időszakban a 

hegyközségi rendszer használatával. 

Bannerkampány során a magas látogatottságú honlapok kihasználása révén a fejlesztett 

attrakciók jól eladhatók. Érdemes minél magasabb látogatottságú honlapot választani (pl. 

térségi napi sajtó oldala stb.). 

Egy korszerű honlap létrehozása mindenképpen szükséges, melyen kiemelkedő jelentőséggel 

kell bírnia a nyújtott szolgáltatásoknak, a projekt bemutatásnak, az együttműködő partnerek 

szerepvállalásának és az előkészítés, megvalósítás illetve a működtetést is segítő 

véleménynyilvánítási, értékelési lehetőségnek. 
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Nyomtatott sajtó, melyet a célcsoport olvas. Emellett idővel szükségessé válik egy helyi 

promóciós kisfüzet létrehozása is, mely hozzájárul a további népszerűsítéséhez bemutatott 

eredményei által. 

PR közönségkapcsolat, vagyis elképzelések szerint számos rendezvény kerülne 

megszervezésre. APR= interaktív kommunikációs tevékenység, melynek célja a vállalkozás 

és környezete közötti bizalom építése, folyamatos ápolása "tégy jót és beszélj róla" PR 

eszközökhöz tartoznak a szóbeli, írásbeli, akciók rendezvények. A PR folyamata jelenti az 

információszerzést a közönség véleményéről, céljairól, elvárásairól, célcsoportok rólunk 

alkotott képének felvázolása, összevetése az általunk optimálisnak tartottal, a tevékenységet 

úgy irányítjuk, hogy az imázs az elképzelt irányba módosuljon, közönség tájékoztatása arról, 

hogy mit teszünk, visszacsatolásként ismét információt gyűjtünk, újra kezdjük elölről. A PR 

sajátosságai közé tartozik a hosszú távú folyamatos munka, kétirányú kapcsolat, közvetett 

hatás jellemzi, és a nagy nyilvánossághoz szól. 

Egyéb marketingkommunikációs eszközök között lehet beszámolni a támogatói 

lehetőségekről. Remények szerint a kezdeményezés fenntartási időszakában a projektgazda 

tevékenységét számos vállalkozás, szervezet segíti majd ezzel biztosítva a folyamatos 

rendelkezésre állást a szolgáltatást igénylők számára. 

8. Táblázat: Együttműködő partnerek a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanáccsal 

Együttműködő  
partner neve 

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, 

Tevékenysége 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, 2014-es megalakulása óta 
vállal jelentős szerepet a térség gazdasági, környezeti vizsgálata és 
értékelése területen, véleményezi a Tokaji Borvidéket érintő ágazati 
fejlesztési terveket és programokat, valamint elkészíti a 
területfejlesztési koncepciókat. A szervezettel tervezett együttműködési 
megállapodás megkötésével, a tagjaival is szorosabbra fűzhetjük a 
szakmai kapcsolatot. Az 1981/2013. Kormányhatározathoz igazodva 
vállalta, hogy irányításával megvalósulhasson a BOR-VIDÉK Tokaj 
Hegyalja Nemzetközi Program.  
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács operatív tevékenységét végző 
Tokaj Borvidék Fejl ődéséért Nonprofit Kft. – munkaszervezet – 
kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvezetője, 
területfejlesztési szakértői és projektmenedzserei továbbá két 
irodavezetője (Tokaj és Budapest) és pénzügyi referense szakmai 
segítséget nyújt a Program kidolgozásában és a megvalósításban 
egyaránt.  

Feladatai  
a projektben 

• A projekt tervezésében való közreműködés. 
• Együttműködő partnerek felkutatása. 
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• A projekt megvalósításában való közreműködés. 
• A projektgazda koncepcióinak végrehajtásában való közreműködés. 
•A kommunikációs termékenységben való részvétel. 
• A projekt kapcsolása más, az együttműködő stratégiájában szereplő 
elképzeléshez. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján 2012. november 7-én 
megjelent a közadatok közzétételével kapcsolatos felhívásnak 
megfelelően kialakított és rendszeresen frissített honlapot 
(www.tbft.hu) működtetnek, mely kiváló alapul szolgálhat az 
érintettek, a jövőbeni szolgáltatást igénylők számára a megfelelő 
információ begyűjtéséhez a Program előkészítésének és 
megvalósításának szakaszában nyújt segítséget. A több éves térségi 
előnyt kiaknázva számítanak a további együttműködő partnerek 
felkutatásában vállalható szerep betöltésében. Elsősorban a partner 
szervezet kapcsolati rendszerében lévő és érintett szervezetekkel való 
kommunikációban számítanak az együttműködésre, mivel a 
koordinálása alá tartozó kiemelt jelentőségű projektek egymáshoz 
illeszkedése, kiegészítése a térség fejlesztése, fejlődése szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű (pl. Fiatal Diplomások Tokaj – Hegyalja 
Fejlődéséért Programhoz való csatlakozás továbbá a kidolgozás 
fázisában tartó Tokaji Életpálya Program is kiemelkedő jelentőséggel 
bír a Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program megvalósulásában).  

 

9. Táblázat: További együttműködő partnerek 

Együttműködő  
partner neve 

A Tokaji Borvidék települési önkormányzatai 

Tevékenysége 

A települési önkormányzatok végzik a kötelezően ellátandó feladatokat 
illetve az önként vállalt feladatokat az adott településen. 
A települési önkormányzatok gazdaságfejlesztésére vonatkozóakcióik 
hozzájárulhatnak a kedvezőbb gazdasági környezet kialakulásához. Az 
Önkormányzatok feladata a gazdasági szereplők informálása térséget 
érintő fejlesztési elképzelésekről, majd bevonásuk azok 
megvalósításába. 

Feladatai  
a projektben 

• A projekt tervezésében való közreműködés. 
• Érintettek felkutatása, megkeresése. 
• Együttműködő partnerek felkutatása. 
• Rendezvények megvalósításában való közreműködés. 
• A projekt megvalósításában való közreműködés. 
• A projektgazda koncepcióinak végrehajtásában való közreműködés. 
• A kommunikációs termékenységben való részvétel. 
• A projekt kapcsolása más, az együttműködő stratégiájában szereplő 
elképzeléshez. 
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10. Táblázat: Stratégiai együttműködő partner 

Együttműködő  
partner neve 

Munkaügyi Központ kirendeltsége 

Tevékenysége 

A munkaügyi központok a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
székhelyein találhatók, és azok foglalkoztatási, munkaerő-piaci 
feladatokat ellátó szakigazgatási szerveiként működnek. A 
kirendeltségek pedig a járási hivatalok részeként nyújtanak segítséget 
az állampolgároknak. 
A munkaügyi központok feladatai közé tartozik az illetékességi 
területükön lévő kirendeltségek irányítása. 
Legfontosabb feladatai, a munkahelyteremtéssel és a közfoglalkoztatási 
támogatásokkal kapcsolatos feladatokat végzése, kapcsolatot tartanak a 
munkaerő-piaci szereplőkkel és munkaerő-piaci ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatokat végeznek. 
A kirendeltségek fontosabb feladatai: 
Az illetékességi területén ellátják az álláskeresők nyilvántartásba 
vételére vonatkozó feladatokat, munkaközvetítést végeznek, fogadják a 
munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,információt nyújtanak, 
tanácsokat adnak. 

Feladatai  
a projektben 

A térségben működő Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ kirendeltségeivel szoros partnerségi megállapodást kötnek, 
mivel a Tokaji Közösségi Infrastruktúra Programban létrehozásra 
kerülő borászatok működtetésére a térségből szakképzett munkaerőt 
kívánnak felvenni. A szükséges munkaerő a Program jelenlegi 
állapotában nem áll rendelkezésre. Az együttműködés alapja, melyet 
megállapodásban is rögzíteni szükséges. 
• A projekt tervezésében való közreműködés. 
• Célcsoport felkutatása, megkeresése. 
• Rendezvények megvalósításában való közreműködés. 
• A projekt megvalósításában való közreműködés. 
A munkaerő piaci- és foglalkoztatással kapcsolatos információk 
kölcsönös felhasználásával, a térséget illetve a régiót érintő 
munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás növelését, a foglalkoztathatóság 
javítását célzó felhívások tervezésével, megvalósításával kapcsolatos 
szakmai együttműködés, melynek alapja a tájékoztatási és 
együttműködési formák kialakítása.  

- A projektgazda szakmai egyeztetéseket kezdeményez a 
Munkaügyi Központtal már a Program tervezésekor, rendszeres 
tájékoztatást biztosít (legalább elektronikus úton) a Projekt 
állásáról,  

- igény szerint szakmai tanácsadással segíti a Munkaügyi Központ 
uniós pályázatainak előkészítését, tervezését 

- igény szerint biztosítja a Munkaügyi Központ részvételét az általa 
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szervezett fórumokon, rendezvényeken, 
- igény szerint közreműködik a Munkaügyi Központ 

rendezvényein. 
A Munkaügyi Központ átfogó tájékoztatást nyújt a régió foglalkoztatási 
helyzetéről, a munkaerő-piac alakulásáról, a foglalkoztatás bővítése, a 
munkanélküliség csökkentése érdekében tett intézkedéseiről stb.,  

- igény szerint, elektronikus úton biztosítja mindazon munkaerő-
piaci információkat, melyek az együttműködő partner által 
készített fejlesztési program tervezését, szakmai megalapozását 
segítik, továbbá 

- igény esetén közreműködik az együttműködő partnernél tartandó 
foglalkoztatási témájú fórumok, konferenciák, előadások 
tartásában. Biztosítja a részvételét az együttműködő partner által 
szervezett tanácskozásokon és rendezvényeken.  

Az együttműködés kiteljesedése érdekében a Munkaügyi Központok 
által beindított – fejlesztési cél elérését segítő – szakképzések 
szervezését tervezik, melynek eredményeként a térségben élő illetve ide 
költöző szakképzett személyek kerülnek a munkaerő piacra, akik a 
projekt keretén belül létrehozott borászatokban várnak szakmai 
gyakorlatra, biztosítva számukra a megfelelő ismereteket is. A tervek 
szerint a projektszolgáltatási szakaszában közel tíz fő jelentős szakmai 
tudással és gyakorlattal rendelkező borász szakember foglalkoztatására 
kerül sor. Mivel a Borvidéken belül jelenleg nem áll rendelkezésre 
ilyen nagyságrendű tartalék humán erőforrás, így a projekt sikere 
érdekében a projekt keretében gyakornoki ösztöndíj rendszer indul. A 
fiatal szakemberek egy teljes évet töltenek el a Borvidék vezető 
borászatainál, megszerezve a sikeres munkavégzéshez szükséges 
készségszintű szakmai gyakorlatot. Szintén a projekt keretében a 
legnevesebb francia pezsgőgyártást kutató intézet munkatársa biztosít 
helyszíni szakmai tanácsadást. 

 

A borvidéken jellemzően alacsonyabb iskolai végzettségű személyek száma a nagyobb, mely 

nagymértékben gátolja a gazdaság egészének hatékonyságát és versenyképességét. Mivel 

azonban a térség oktatási intézményekkel való ellátottsága jónak mondható melyek képzési 

elképzelései beilleszthetőek a szőlészeti – borászati tevékenységhez. Éppen ezért 

mindenképpen számítanak a térségben működő közép- és felsőfokú oktatási intézmények (Pl. 

Tokaji Ferenc Gimnázium, és Szakközépiskola, Tokaji Mezőgazdasági Szakiskola stb.) 

közreműködésére, mint középiskola és mint felnőttképzést végző szervezet. Közös célként 

kell megfogalmazni a térségben élők helyben tartását, a szakképzettséggel rendelkező fiatalok 
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megélhetésének biztosítását, illetve az ország más területeiről érkező fiatalok letelepedésének 

segítését. Együttműködő oktatási intézmény (11. Táblázat): 

 

11. Táblázat: Szent István Egyetem-Budai Campus együttműködő partner 

Együttműködő  
partner neve 

Szent István Egyetem – Budai Campus (volt Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem) 

Tevékenysége 

Az egyetem egy felsőoktatási intézmény, melynek a magyar 
Felsőoktatási Törvény szerint „a felsőoktatási intézmény 
alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti 
alkotótevékenység.” Oktatási tevékenysége keretében alap-, 
mesterképzés vagy doktori fokozat megszerzését teszi lehetővé. 

Feladatai  
a projektben 

•A projekt tervezésében való közreműködés. 
• Érintettek felkutatása, megkeresése. 
• További együttműködő partnerek felkutatása. 
• Rendezvények megvalósításában való közreműködés, rendezvény 
helyszín biztosítása. 
• A projekt megvalósításában való közreműködés. 
• A projektgazda koncepcióinak végrehajtásában való közreműködés. 
• A kommunikációs termékenységben való aktív részvétel. 
• A projekt kapcsolása más, az együttműködő stratégiájában szereplő 
elképzeléshez. 
A térségben működő oktatási intézmények közül elsőként kezdték meg 
az együttműködési megállapodási feltételek kidolgozását a Szent 
István Egyetem Budai Campus-szal, ahol elsődleges célként kerül 
meghatározásra a gyakornoki program megvalósítása. Az előzetes 
egyeztetések szerint az intézmény gyakornoki helyet biztosítana a 
Projekt megvalósításában. 

 

Természetesen a projekt keretén belül nem csak a vállalkozói illetve a közszféra szereplőinek 

aktív részvételére számítunk, hanem a civil szektor aktivitásával, közreműködésével is 

számolunk. Éppen ezért együttműködési javaslattal keressük meg a Tokaj Reneszánsz - 

Tokaji Nagy Borok Egyesülete szervezetet, mely a kiváló és garantált minőségű Tokaji 

Nagy Bor védelméért és képviseletéért jött létre. 

Az Egyesület tevékenységei teljes egészében kiegészítik, illetve támogatják a Program 

megvalósítását. Ezek a tevékenységek a következők:  

• kiállítások, szalonok, borkóstolók, újságíró látogatások szervezése, azokon való 

részvétel,  

• borokról illetve a tokaji vidékről készült művek, illetve kereskedelmi célú kiadványok 

megjelentetésének és terjesztésének támogatása,  
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• Tokaj-hegyalja turizmusának fejlesztésében és elősegítésében való részvétel,  

• a tokaji bor előállítására vonatkozó minőségi és jogi követelmények érvényesítése 

érdekében a magyar jogszabályoknak megfelelő intézkedések kezdeményezése,  

• együttműködés és információcsere hazai és külföldi, hasonló elhivatottságú 

szervezetekkel,  

• kulturális és környezetvédelmi tevékenység. 

Az egyesülettel kötött partnerségi megállapodás eredményeként kapcsolat teremthető az 

egyesületet alkotó 16 pincészettel (1. sz. melléklet). 

 

A Hegyközségi Tanácsa tulajdonban lévő Kutató Intézet Nonprofit Kft.  működésének 

biztosítására szolgáló épület jelen projekt keretén belül kerül kialakításra, jelenleg a tervezés, 

az engedélyezés illetve a költségvetés összeállítása folyik. A Kutató Intézet Nonprofit Kft. 

által használt kutató intézet fenntartása illetve működtetése érdekében történik az 

együttműködés a két szervezet között. A tervek szerint a kutató intézetben használatos 

eszközök beszerzésére is hamarosan rendelkezésre áll egy hazai támogatás, mely a tervek 

szerint a jelent projekttel egyidőben fog megvalósulni, egymás kiegészítéseként. 

 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) biztosítja a hazai forrásból történő finanszírozást a 

Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program megvalósításához, az együttműködés a tervezéstől 

egészen a fenntartási időszakig tart. A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra 

Központ Nonprofit Kft. biztosítja a forrás megfelelő felhasználását és minden fórumon 

tájékoztatást nyújt a támogató szervezetről. 

 

A tervezés szakaszában megkötött együttműködési megállapodások határozatlan időre 

köttetnek, azok a megvalósítás illetve a hosszútávú fenntartás során is érvényben lesznek. A 

folyamatos és lehetőség szerint hibamentes szolgáltatás biztosítása érdekében a megvalósítás 

illetve a fenntartási időszakban is számos együttműködő partner kerül bevonásra az elérendő 

célok érdekében.  

 

A fejlesztési lehetőségek megtalálásában számítanak leginkább az együttműködő partnerek 

segítségére, mely pl. a közraktározás lehet, mely a résztvevő tagok finanszírozhatósági 

lehetőségét biztosítaná hosszú távon. 
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2.2 PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS 
ADATAI 
 

A projekt megvalósításába közreműködő projektmenedzsmenti feladatokat a Tokaji Szőlő-és 

Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője és jövőbeni 

alkalmazottjai látják el saját munkaszervezetük segítségével, hiszen a társaság elsődleges 

létrehozásának célja a projekt lebonyolítása, koordinálása. Szükség esetén külső szakértőket 

vonnak be egyes részfeladatok elvégzéséhez, melyeket megfelelően előkészített 

szerződésekben rögzítenek. Külső szakértők bevonására olyan esetekben van szükség, amikor 

a konzorcium saját kapacitásai nem állnak rendelkezésre, vagy nem rendelkeznek megfelelő 

kompetenciákkal. A feladatok jelentős része a konzorciumi partnerek humán erőforrásának 

bevonásával valósul meg. 

A projektmenedzsment működése illeszkedik a projektszervezet szervezeti működési 

rendjéhez. Munkájukat jól szabályozott munkamegosztásban végzik a projekt előkészítési 

majd a szerződés megkötését követően a napi operatív menedzsment tevékenységet, ellátva 

így a közbeszerzési-, szervezési-, műszaki-, jogi és a pénzügyi feladatokat vagy azok 

előkészítését. 

A projekt megvalósításához külön szervezeti egység kialakítása szükséges a projektgazda 

Tokaji Szőlő– és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft-nél. A 

projektmenedzsment a projekt végrehajtása során a jó gazda gondosságával jár el. Működése 

során szem előtt tartva a vonatkozó hazai és európai uniós előírásokat és jogszabályokat. A 

projektszervezet egy olyan szervezeti struktúrát alakít ki, illetve olyan eljárásrendet dolgoz ki, 

mellyel maradéktalanul eleget tud tenni a támogatási szerződésben és a releváns 

jogszabályokban foglaltaknak. 

 

A szervezet által és külső szakértők bevonásával az alábbi megalapozó dokumentumok 

elkészítése történt meg a projekt előkészítése során: 

• előzetes igényfelmérések 

• háttérelemzések 

• szükségletfelmérések 

• helyzetfeltárások, hatásvizsgálatok 

• megvalósíthatósági tanulmány 

Az általános menedzsment végzi: 

• az érintettek munkájának koordinálását 
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• az előrehaladás ellenőrzését 

• a szolgáltatók koordinációját 

az adminisztratív feladatokat 

• jelentések készítése az alapító szervezet számára 

• jelentések készítése a támogató szervezet számára 

• beszámolók készítése az együttműködő partnerek számára 

• a projekttel kapcsolatos folyamatos adminisztrációvégzése 

a műszaki feladatokat 

• aktív részvétel a közbeszerzések műszaki tartalmának meghatározásában 

• beruházói feladatok ellátása 

• a műszaki teljesítési igazolások kibocsátásáért felelős. 

a pénzügyi feladatokat 

• beérkező számlák adminisztratív és tartalmi ellenőrzése 

• ütemezett elszámolások elkészítése 

• rendszeres pénzügyi részének elkészítése 

feladatokat. 

A menedzsment tevékenységek és feladatok meghatározása 

A projektmenedzsment feladata a projekt előkészítése (12. Táblázat), az előírásoknak 

megfelelően összeállított pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a projekt 

megvalósításának hatékony koordinálása, a kitűzött határidők figyelemmel kísérése, a tervtől 

való esetleges eltérések időben történő kezelése, a megfelelő beavatkozások, intézkedések 

megtétele a folyamatok sikeres és eredményes lezárása érdekében. 

 

12. Táblázat: Előkészítő szakasz 

a projekt tartalmi elemeinek 
összeállítása 

projekt időbeli ütemezése, a tevékenységek tervszerű 
megvalósításának nyomon követése 

a pályázati dokumentáció 
összeállításának koordinálása 

projekt költségvetésének ellenőrzése 

fejlesztési irányvonalak 
meghatározása 

minőségbiztosítás 
a projekt humánerőforrás feladatainak menedzselése 

kapcsolattartás a projektben 
résztvevőkkel 

projekt kommunikáció folyamatos biztosítása 
kockázatkezelés 

egyeztetések, tárgyalások 
lebonyolítása a projekt 
érdekében 

változás menedzsment, szükséges beavatkozások, intézkedések 
megtétele 
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Projektmenedzsment szervezet felépítése 

A projektkoordinálási feladatokat kezdetben az ügyvezető/projektfelelős végzi, azonban a 

projekt előrehaladtával, igazodva a végzett feladatok nagyságrendjéhez növelésre kerül a 

munkaszervezet dolgozóinak száma, így a projektmenedzsment létszáma is. 

 

Hatókör 

Minden olyan ügy, amely a projekt projektvezető munkájának a hatályos jogszabályok, 

előírások és a pályázati feltételek szerinti tervezését, szervezését, irányítását és ellenőrzését 

hívatott szolgálni.  

 

Javaslattételi jog 

A Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program megvalósításával kapcsolatos olyan javaslat 

előterjesztése,amely a projekt céltervezett költség kereten és határidőn belüli megvalósításhoz 

szükséges a pályázati feltételek betartásával. A projektmenedzsment minden körülmények 

között köteles törekedni gazdaságos megoldások alkalmazására és ezzel kapcsolatban 

javaslatok tételére. 

 

Döntési jog 

A projektben valamennyi, a projekthez kapcsolódó alapvető döntést az ügyvezető hoz meg. 

Az esetlegesen bevonásra kerülő külső szakértők közvetlenül neki tartoznak beszámolással. 

Emellett nyilvánvalóan szükséges és elengedhetetlen, hogy az ügyvezető/projektfelelős és a 

munkaszervezet munkatársai között folyamatos, operatív munkakapcsolat megléte. 

 

Ellenőrzési jog 

Teljes körű felügyeleti és ellenőrzési joggal rendelkezik az alapító Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanácsának, ami kiterjed a nonprofit kft. működésére és a Tokaji Közösségi 

Infrastruktúra Program projekt menedzsmentjének tevékenységére és a projekt előkészítésére, 

megvalósítására vonatkozó tevékenységekre a projektcéloknak a pályázati feltételek szerinti 

megvalósításának érdekében (13. Táblázat).  

 

Ellenőrzési feladatai közül kiemelendő: 

- a meghozott határozatok, illetve a meghatározott határidők betartásának ellenőrzése 

- a projekt rendelkezésére álló pénzügyi kereten belüli megvalósításának biztosítása 
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- a projekttel kapcsolatos dokumentációk kezelése illetve archiválása 

- a projekttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

- a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 

 

13. Táblázat: Projekt megvalósítása alatti ellenőrzési feladatok 

Fázis Ellenőrzési jog Operatív irányítás 
Tervezési fázis Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanács 
Választmánya 

ügyvezető, projektvezető 

Megrendelési fázis Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanács 
Választmánya 

ügyvezető, projektvezető 

Kivitelezési fázis Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanács 
Választmánya 

ügyvezető, projektvezető 

Működési fázis Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanács 
Választmánya 

ügyvezető, projektvezető 

 

A projektmenedzsment szervezet legalább negyedévente, vagy beszámolási időszakonként 

beszámolót készít az alapító szervezet részére, melynek tartalma a projekt megvalósításáról 

szól. 

 

A projektvezető és közvetlen munkatársai 

 

A projektmenedzsment szervezet legalább hat főből álló szervezet lesz (14. Táblázat), melyben 

a következő munkakörök feladatit látják el: projektmenedzser, projektasszisztens, pénzügyi 

vezető, pénzügyi asszisztens, koordinátor és titkárságvezető.  

A menedzsment a projekt teljes ideje alatt szakmai, közbeszerzései és jogi tanácsadó 

munkáját is igénybe veszi, biztosítva ezzel a jogi és formai követelményeknek való teljes 

megfelelést, valamint a projekt volumenére való tekintettel a kifizetések során könyvvizsgáló 

alkalmazása is szükségessé válik. 

 

A projektvezető (ügyvezető) felügyeli a projekt feladatainak végrehajtását, az alkalmazottak 

és a külső szolgáltatók kiválasztását, a partnerekkel való kommunikációt és kapcsolattartást. 
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Képviseli a pályázó szervezetet és a projektben résztvevők érdekeit a fórumokon, valamint 

személyes segítségnyújtással is részt vesz a tájékoztatásában, támogatásában. 

A projektasszisztens feladata a projektmenedzser munkájának segítése, a projekt szervezési 

kérdéseivel kapcsolatos operatív munkavégzés. Folyamatosan felügyeli a projekt 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos adminisztratív teendőket (szerződésmódosítás, 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, jelentések benyújtása stb.). 

A projekt pénzügyi vezetője felelős a projektben foglalt tevékenységek finanszírozásának 

szabályszerűségéért és folyamatos teljesítéséért. Hatáskörébe tartozik –a projektmenedzserrel 

egyeztetve –a pénzügyi döntések meghozatala, valamint a kifizetésekkel kapcsolatos operatív 

munkavégzés (számlák kezelése, bérszámfejtés, bérkifizetés, hatósági kötelezettségek 

teljesítése, kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása stb.). 

A pénzügyi asszisztens feladata a pénzügyi vezető munkájának a segítése, melyek a 

következő főbb elemekből állnak: levelezések, iktatások, könyvelésre kerülő anyagok 

összeállítása, pénzügyi nyilvántartások naprakész vezetése, egyeztetése, számlák készítése a 

pénzügyi vezető utasítása szerint.  

A koordinátor  felügyeli az ügyfelek illetve beszállítókkal való kapcsolattartás, munkakörébe 

tartozik még a humánerőforrás szervezése és gyakornoki program lebonyolítása. 

A titkárságvezető feladata az iroda működési feltételeinek biztosítása, megrendelések, irodai 

beszerzések ügyintézése, találkozók egyeztetése, irodai ügymenetek koordinálása, 

összehangolása, számlák, levelek, szerződések iktatása, továbbítása, telefon, fax, e-mailek, 

beérkező- és kimenő posta kezelése, számlázás, könyvelési anyag összeállítása és 

kapcsolattartás könyvelővel. 

Teljes munkaidős alkalmazásban 

14. Táblázat: Projekthez kapcsolódó munkakörök 

Munkakör Szakképzettség Elvárt létszám 
projektvezető felsőfokú 1 fő 
projektasszisztens felsőfokú 1 fő 

pénzügyi vezető 
felsőfokú 
lehetőség szerint mérlegképes 
könyvelő végzettség 

1 fő 

pénzügyi asszisztens középfokú 1 fő 
koordinátor felsőfokú 1 fő 
titkárságvezető középfokú 1 fő 
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Eseti közreműködők  

Eseti (15. Táblázat) közreműködők igénybe vételére előzetes engedélyre van szükség az 

alapítótól. Biztosítása történhet megbízással. 

15. Táblázat: Projekt megvalósítása alatt eseti közreműködők 

Munkakör Szakképzettség Elvárt létszám 
eseti szakértő eseti követelmény szerint 1 fő 

közbeszerzési referens 
eseti követelmény szerint, 
közbeszerzési referens vizsga, 
több éves szakmai tapasztalat 

1 fő 

jogi szakértő 
eseti követelmény szerint, 
jogi végzettség 

1 fő 

könyvvizsgáló 
könyvvizsgálói képesítés, 
több éves szakmai tapasztalat 

1 fő 

 

A projektmenedzsment végzett feladatai 

- szervezi, irányítja és ellenőrzi a projekt végeredményének előállításához szükséges 

tevékenységeket, 

- aktívan működik közre a projekt tevékenységeinek megvalósításához szükséges 

szolgáltatók kiválasztásában,a projektcéloknak megfelelő tevékenységeikre vonatkozó 

szerződések megkötésében,  

- irányítja a kivitelezés előkészítését és lebonyolítását,  

- folyamatosan figyeli a projekt terv szerinti előrehaladását, és jelzi, beavatkozik 

és/vagy döntési javaslatot tesz az attól történő eltérés esetén,  

- irányítja és ellenőrzi a projekt pénzügyi forrásainak gazdaságos és a pályázati 

feltételeknek megfelelő felhasználását,  

- kapcsolatot tart a Támogató Szervezettel, az érintett szakmai szervezetekkel és 

hatóságokkal,  

- felügyeli, hogy a projekt a hatályos jogszabályok és előírások szerint valósuljon meg,  

- felügyeli, hogy a projekt a pályázati feltételeknek megfelelően valósuljon meg,  

- felügyeli a közbeszerzési feladatokat, 

- megszervezi, működteti és ellenőrzi a projekttel kapcsolatos iratok kezelésének, 

nyilvántartásának és megőrzésének rendjét,  

- intézkedik az előírt beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások elkészítése és 

határidőre történő szolgáltatása érdekében,  
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- koordinálja a különböző résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést, a 

hatáskörét meghaladó ügyekben előterjesztést készít, amelyben ismerteti a döntést 

igénylő helyzetet, a döntési javaslatot és/vagy döntési alternatívákat, elemezve azok 

szükségességét előnyeit és hátrányait és kihatásait a projekt megvalósításra. 

 

A projektmenedzsment szervezi, irányítja és ellenőrzi a projekt előkészítésnek és 

megvalósításának munkáját, koordinálja a különböző résztvevők közötti kölcsönösen 

hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen.  

 

Egyeztetés, megbeszélés 

Munkacsoport megbeszélések  - témától függő gyakorisággal 

Heti rendszerességű projekt ülés  - hetente 

 

A Munkacsoport egyeztetések, megbeszélések gyakorisága a mindenkori feladatok 

függvényében változhat.  

A projekt előrehaladását a projektmenedzsment hetente ütemezett megbeszéléseken értékeli. 

Az ütemezett megbeszéléseken részt vesznek a projekt menedzsment szervezet tagjai, az adott 

értékelési időszakban érintett szakemberek, a kivitelezők képviselői, valamint szükség esetén 

a támogatást nyújtó szervezet képviselője. Az ütemezett és soron kívüli megbeszélésekről 

jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetéséért a projektmenedzser a felelős. 

 

Az állandó munkacsoportok  

Beszerzési munkacsoport, mely a beszerzések, közbeszerzések előkészítése, koordinálása 

feladatot végzi. Műszaki munkacsoport, mely a műszaki jellegű feladatok előkészítése és 

koordinálása feladatot látja el (pl. gépek, eszközök stb.)  

 

A résztvevő szakemberek bemutatása 

Projektvezető 

Egy személyben felelős a projekt teljesüléséért (16. Táblázat). Feladatai közé tartozik minden 

olyan tevékenység, ami biztosítja, hogy a projekt határidőre, a megadott kereteken belül 

elkészüljön. A projektvezető látja el a döntés előkészítő feladatokat a Kedvezményezett 

számára, kapcsolatot tart a támogató intézményrendszerével, elsősorban az Földművelésügyi 

Minisztériummal, elkészíti a szükséges szakmai jelentéseket, mind a pályázó szervezet, mind 

pedig a támogató, illetve Közreműködő Szervezet felé, előkészíti és biztosítja a külső 
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ellenőrzés lehetőségét, véleményezési és javaslattételezési formában közreműködik, 

tartalmilag értékeli a projekt kapcsán megköttetendő szerződéskötéseket, munkaszerződéseket, 

ellenőrzi a projekthez kapcsolódó teljesítéseket. Jelen esetben a projekt nem kerül al-

projektekre bontásra, azt egyben kezelik.  

 

16. Táblázat: Projektvezető bemutatása 

Név Pásztor Péter 
Végzettség Okleveles Agrármérnök – Debreceni Agrártudományi Egyetem 

Mérlegképes könyvelő – mezőgazdasági szakirány  
Felsőfokú banki tanácsadó– Nemzetközi Bankárképző Központ 

Nyelvtudás francia (középfok) 
Szakmai tapasztalatok  Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet és jogutód bankja Számviteli 

Főosztály 
2014-2015 vezérigazgató helyettes- ÉRB BANK Zrt. 
2007- 2014 elnök-ügyvezető 
2000- 2007 ügyvezető 
1998-2000 aktív üzletág vezető 
1996 -1998 passzív üzletág vezető 
Pinceköz Kft.– Abaújszántó (ügyvezető/ borász) 
Royal Tokaji Borászati Kft. – Mád (termékmenedzser) 
Folyamatos közreműködés hazai és uniós pályázatok 
megvalósításában, beszámolók és pénzügyi tervezések, kimutatások 
készítésében. 

Publikációk, szakmai 
elismerések 

2015 Nemzeti borkiválósági program – egy 3 csillagos bor  
2014 Nemzeti borkiválósági program – egy 3 csillagos bor 
2013 Nemzeti borkiválósági program – két 3 csillagos bor 
1998 A Tokaj-hegyaljai szőlő-és borágazat finanszírozási sajátosságai 
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3 HÁTTÉR, KÖRNYEZET 
 

Bemutatásra kerül a beruházás által érintett természetes-, épített-, gazdasági-társadalmi- és 
jogi környezet, különös tekintettel azokra a tényezőkre, melyek esetlegesen befolyásolhatják a 
projekt megvalósítását. 

 

3.1 ÉRINTETT FÖLDRAJZI TERÜLET BEMUTATÁSA 

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj  világörökségi helyszín, amely 2002-

ben felvételt nyert az UNESCO világörökségi listájára. Földrajzilag Magyarország 

északkeleti részén terül el védőövezetével együtt összesen mintegy 88124 hektár területen 

(13245 hektár világörökségi helyszín + 74879 hektár világörökségi helyszín védőövezete). 

A Zempléni-hegység déli, délkeleti és délnyugati nyúlványainak lábánál húzódik a Bodrog 

folyó mentén, valamint a Bodrog és a Tisza folyó találkozásánál. Ezen a világörökségi 

helyszínen közigazgatásilag huszonhét település fekszik, amelyet részletesen felsorol a 

történelmi borvidéket történeti tájjá nyilvánító 5/2012. (II.7.) NEFMI rendelet is. Ide 

tartozik Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, 

Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, 

Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, 

Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu. Borsod-Abaúj-Zemplén megyén belül 

összesen öt járást érint ez a lefedettség (Gönci járás, Sárospataki járás, Sátoraljaújhelyi 

járás, Tokaji járás, Szerencsi járás). A szőlőtermesztés nagy részének területét a Zempléni-

hegység déli nyúlványainál körbeveszi az úgynevezett „három sátorhegy” (tokaji Kopasz-

hegy, az abaújszántói Sátor-hegy és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy) által meghatározott 

háromszög.  
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2. kép: Tokaj-Hegyalja látkép 

forrás: www.tokajtoday.com 

Tokaj-Hegyalja jelentőségét először már 1737-ben III. Károly magyar király (VI. Károly 

néven német-római császár) egy rendelet megalkotásával fejezte ki igazán, amikor az egész 

térséget a világ első zárt borvidékének nyilvánította ki. Ez volt az első jogi aktus a 

borvidék igazi értékének kinyilvánításával kapcsolatban.  

A kultúrtáj elnevezés az ember és a természet közös alkotását, az emberiség és a természeti 

környezet által nyújtott adottságok és lehetőségek sokrétű és sokféle egymásra hatásának 

megnyilvánulását, kinyilatkoztatását foglalja magába, amely nagy kulturális jelentőséggel 

bír. A szőlészeti-borászati hagyományok fennmaradása Tokaj-Hegyalja esetében legalább 

ezer éves múltra tekint vissza. Ez teljes mértékben rendkívüli és az egész világon 

egyedülálló. Ráadásul ez a hagyomány napjainkig is időtálló módon ugyanolyan formát 

öltve maradt fenn az utókor számára, mint ahogyan művelték ezt több mint ezer 

esztendővel ezelőtt itt élő elődeink. Az egész borvidékre elmondhatóan érvényes, hogy a 

hagyományos földhasználatnak egy olyan különleges formája bontakozik ki itt előttünk, 

amelybe beletartozik a borvidékhez kapcsolódó valamennyi szőlőbirtok, történelmi múltú 

pincék és pincerendszerek, valamint a régmúltat is magukban hordozó, ősi települések 

hálózata. 
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3.1.1. Tokaj-Hegyalja fejlődésének történeti áttekintése 

Feltételezések alapján már a rómaiak idejében foglalkoztak szőlő művelésével Tokaj-

Hegyalján, amely egészen a honfoglaló magyarok megérkezéséig folytatódott töretlenül. A 

magyarok pedig ezt a fennmaradó kultúrát őrizték és ápolták tovább azokkal a művelési és 

bortermelési hagyományokkal együttesen, amiket hoztak magukkal a térségbe. Már a XIII. 

századból léteznek írásos emlékek, amelyek az itt zajló szőlőtermesztésre tesznek 

utalásokat. A tatárok (Batu kán seregei) megtizedelték az itt élő lakosságot és feldúlták a 

térséget, valamint a szőlővel ültetett területek nagy részét kipusztították. Ezután az érkező 

vallon és olasz telepesek, akik főleg a szőlőtermesztés mesterségét űzték, új lendületet 

adtak a szőlő újratelepítésének és a megújulásnak új fajták betelepítésével, 

meghonosításával. Ezek között szerepelt például a furmint, amely mind a mai napig őrzi 

vezető szerepét az itt termesztett fajták sorában. Erre az időszakra tehető IV. Béla király 

idejében, hogy megkezdődik a földalatti, kőzetbe vájt pincék kiépítése (olaszliszkai, 

tolcsvai, ungvári pincék). A XIV. században jelentős mértékben megnövekszik a pincék 

építésének intenzitása és ekkor jelennek meg a többemeletes pincelabirintusok is. Az ebben 

az időben érkező, tehetősebb telepesek, akik korábban a Szerémségben birtokaikat 

elvesztett szőlőtermesztő földbirtokosok voltak, hozták magukkal a különlegességnek 

számító édes borok készítésének tapasztalatait.  

A XV. századból már rendelkezünk Hegyalját említő írásos dokumentumokkal, majd 

következett a tokaji borok fénykorának kezdetét jelentő XVI. század. A minőség 

javulásával a készülő borok nagy előrejutást értek el minden szinten és téren 

nemzetközileg is. A század közepe felé alakulhatott ki az aszúbor készítése. 1571-ből 

származik az első írásos megemlékezés az aszúborról, amely a Garay család leltárában 

szerepel. Szikszay Babricius Balázs is ír róla Nomenklatura című művében ”Vinum 

passum-aszú szeőleő bor” kifejezésként említve 1590-ben. A XVII. században egyre 

meghatározóbb lesz a Tokaj név a borpiacon.  

Elbeszélések alapján az aszúszőlő előállításának rövid története mindössze arra vezethető 

vissza, hogy a törökök általi állandó fenyegetettség miatt a szőlő szüretének időpontját 

október helyett kitolták egészen november elejéig. A szőlőszemek pedig részben a 

fajtatulajdonságok miatt, részben pedig az időjárásnak, a mikroklimatikus tényezők 

hatásának és a Botrytis cinerea (szürkepenész) nevű gomba megjelenésének következtében 

megtöppedtek, vizet veszítettek, összeaszalódtak és az így felhalmozódott cukortartalom 
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miatt megédesedtek. Ezért már csak ezeket az összetöppedt szemeket tudták leszüretelni. 

1631-ben Szepsi Laczkó Máté református lelkész nevéhez köthető az aszúkészítés első 

leírása, aki Lórántffy Zsuzsannát ajándékozta meg az értékes, édesnemes aszúborral, amely 

a sátoraljaújhelyi Oremus-dűlőről származó szőlőből készült.  

A Rákóczi-korszaknak tulajdonítható a tokaji szőlőtermesztés és bortermelés legvirágzóbb 

korszaka. A pincék legnagyobb része a XVI. század közepe és a XVII. század vége között 

épült meg. Nem csupán bevételi forrás volt a szőlő és a bor, hanem emellett a 

(bor)diplomáciai, nemzetközi kapcsolatok erősítésére is felhasználták. Így vált 

nemzetközileg is még ismertebbé és így lett kimagasló világszerte. Egy alkalommal XIV. 

Lajos is kapott ajándékba II. Rákóczi Ferenctől. Tőle származik a mondás: „Vinum regum, 

rex vinorum”, vagyis „A királyok bora, a borok királya”. Egyre több jeles és/vagy ismert 

(történelmi) személyiség szeretett, kedvenc italává kezdett válni (Voltaire, Goethe, Mozart, 

Beethoven, Nagy Péter cár, Katalin cárnő, I. Frigyes porosz király, Cromwell). A 

szőlőterületek birtoklása ebben az időben már egyfajta státuszszimbólumot is jelentett a 

módosabb és gazdagabb, vezető felsőréteg köreiben mind egyházi, mind pedig világi 

vonalon.  

Gyógyító hatása miatt pedig gyógyszerkönyvekbe is bekerült. A tapasztalatok azt 

igazolták, hogy javítja az általános fizikai állapotot és ellenállóképességet, valamint 

vérszegénység kialakulásának megelőzésére, emésztő- és idegrendszeri zavarok ellen is 

javasolt.  

A XVII. században a tokaji borok nagyrészt kivitelre kerültek. Elsődleges volt a lengyel és 

az orosz piaci felvásárlás. 1655-ben írásos formában rendeletbe foglalják az aszúszem 

válogatásával történő szüret rendtartását. A XVIII. század a tokaji bor fénykorát fémjelzi 

továbbra is. Hegyalja ekkora már elválaszthatatlan volt Tokajtól a köztudatban. A 

rendelkezésre álló információk is azt erősítik, hogy számos helyen és egyre nagyobb 

gyakorisággal emlegetik a térséget Tokaj-Hegyalja néven. 1737-ben III. Károly magyar 

király rendeletben - a világon elsőként - zárt borvidékké nyilvánította Tokaj-Hegyalját. 

Ezzel létrejöttek a feltételei annak, hogy a térség különlegességei, egyéni értékei az utókor 

számára megmaradhassanak és a terület a további fejlődés útjára lépjen.  
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A XVIII. századból írásos emlékek maradtak fenn az aszúszemek szedésének három 

különböző módjáról. Az első típusa a szedésnek az, amikor a már tőkéről eltávolított 

fürtökről szedik le, válogatják ki az aszúszemeket. A szedési módok másik fajtája az, 

amikor magáról a tőkén lévő fürtökről csak az aszúszemeket szedik le. A harmadik típusú 

szedés esetében az aszúszemeket úgynevezett aszúszedő táblán válogatják külön a 

leszüretelt szőlőről, ami tulajdonképpen egy olyan speciális asztal, amit direkt erre a célra 

lyukakkal ellátva alakítanak ki. Ebben az évszázadban számos törvényi szabályozás 

rendelkezett a terület illetve a tokaji szőlőtermesztés és bortermelés felett. Ekkor 

minősítették az ország borvidékeinek területeit is. Tokaj-Hegyalja természetesen első 

osztályú besorolást kapott.  

A XIX. század legnagyobb kihívása szőlészeti szempontból Tokaj-Hegyalja számára is az 

1860-as években Amerikából Európába érkezett filoxéravész pusztítása volt, amely 

Magyarországon 1875-ben megjelenve ebben a térségben 1886-ig a termőterületeken 

található ültetvényeknek 90 %-át kipusztította. Ennek ellenére a termesztőknek sikerült 

rövid idő alatt újra rangjához méltó módon megújítani a térséget új telepítésekkel és 

hatalmas, áldozatos munkával. Az évszázad végén a Magyar Gyógyszerkönyvben is 

szerepel a már ismertetett jótékony hatásai miatt és „Vinum tokajense passum” néven vált 

ismertté. Az alkoholozás (avinálást) új lehetőségként jelentkezett ebben az időszakban, 

azonban a termesztők és bortermelők körében ez ellenállásba ütközött sokáig. Végül az 

1893-as bortörvény engedélyezte az alkoholozást, de hamarosan, néhány év elteltével a 

második bortörvény ismételten betiltotta ezt a folyamatot.  

A XX. századi veszteségek közül a világháború miatt és után elszenvedett területvesztés 

volt a legnagyobb, amelyet a térség elszenvedett. Többek között elcsatolásra került a 

borvidékhez fűződő Kassa is. Hasonlóan súlyos mértékben érintette a területet a 

világháború utáni piacvesztés, amely nemzetközi szinten is jelentősen visszavetette a 

térséget a fejlődésben. A háború után megalakuló állami gazdaságok (Tokaj-hegyaljai 

Állami Gazdasági Borkombinát – Tokaj Kereskedőház Zrt. jogelődje) és néhány egyéb 

szövetkezetek létrejötte illetve a szocialista rendszer a területet jelentősen hátrányosabb 

helyzetbe hozta. A termelés megszervezése illetve az értékesítés feladata szinte 

kizárólagosan a Borkombinát privilégiuma lett. Új szemléletmód következményeként a 

nagyüzemi termesztés és szerkezetváltás, a mennyiségi termelésre való összpontosítás 

hatására megjelentek nagy mennyiségben az alacsony minőségű borok. A rendszerváltozás 

időszakában megszűnik a legnagyobb felvásároló piac, a Szovjetúnió. A privatizáció 
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magával hozta a külföldi tőke és tulajdon valamint új technológia beáramlását.  A számos 

rövid életű pinceszövetkezet mellett több családi pincészet jött létre, valamint új termelők 

is felbukkantak a borvidéken.  

1993-ban megalakult a jórészt állami tulajdonú Tokaj Kereskedőház Zrt., mely a saját 

termőterületek arányának jelentős mértékű csökkenése következtében a kereskedelem 

illetve a kistermelők felé tolódott el. Ugyanebben az esztendőben létrejön egy kétoldalú, az 

EU és Magyarország közötti szerződés a származási hely megnevezésének védelmével 

kapcsolatban, ami biztosítja a magyarországi Tokaj név előjogát a hasonló írásmódú Tocai 

és Tokay fajtanevekkel szemben, végül 2006-ban teljeskörű védettséget kap a Tokaj név. 

2002-ben az UNESCO Világörökség Bizottság döntése értelmében Tokaj-Hegyalja a 

világörökség részévé válik. 2012. február 12-től a Kulturális Örökségről szóló törvény 

értelmében a teljes világörökségi helyszín és védőövezete jogi oltalom alatt áll, tehát 

védettség alá esik. 2014. február 4-én a kormány a borvidék fejlesztése, megújítása, 

egyetemes értékhordozóinak és hagyományainak megtartása, ápolása, fenntartható 

megőrzése érdekében kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította a Tokaji Borvidéket.  

Jelenleg, a mai kor szellemének megfelelően újból szemléletmód váltás figyelhető meg a 

szőlőtermesztés és bortermelés területén is egyaránt. E térségben is újra előtérbe került az 

ökológiai, természeti és egyéb adottságok kihasználásán, valamint a korszerű 

technológiákon alapuló, fenntartható tájgazdálkodás, amely elsősorban a minőségi borok 

előállítását hivatott célként elérni. A továbbiakban pedig ennek a célnak az elérése számos 

más területen is pozitív irányú változást eredményez a gazdaságnövekedést és 

versenyképesség növekedését segítő fejlesztések, átalakulások körében.  

Ez a térség története folyamán számtalan alkalommal bebizonyította, hogy megvannak a 

képességei és tartalékai egy innovatív, megújuló fejlődési irányvonal megvalósítására és 

saját különleges adottságai szerint az új lehetőségek kiaknázására.  

 

3.1.2.  Tokaj-Hegyalja földrajzi, geológiai, természeti, ökológiai adottságai 

Tokaj-Hegyalja a Zempléni (Tokaji)-hegység déli illetve délkeleti, délnyugati részén 

fekszik. A név az I. világháború előtti állapotokra akar utalni, amikor a hegység keleti 

része Zempléni vármegye területére esett közigazgatásilag. A földtani szakirodalomban 
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azonban mind a mai napig Tokaji-hegység néven használatos az elnevezés. Magyarország 

földrajzi kistájbeosztása szerint kettő nagytáj, öt középtáj és tíz kistáj tartozik a térséghez. 

A terület igen sok szempontból rendkívül változatos. Ez jellemző a kőzettani és talajtani 

tulajdonságaira is éppúgy, mint a térség földrajzi és meteorológiai adottságaira 

figyelemmel egyaránt. A vulkanikus tevékenységeket tekintve kb. 15-9 millió évvel ezelőtt 

ez volt a legváltozatosabb része az Északnyugati-Kárpátok vulkáni vonulatainak. A 

lezajlott vulkanikus működés folyamán keletkezett ásványok és alapkőzetek közül 

található itt a miocén korból származó andezit (Mádi-medence, Tolcsvai-medence északi 

része, Mulató-hegy), dácit (Kopasz-hegy, Szegi, Sátor-hegy), riolittufa (Szerencs, Tállya, 

Bodrogkeresztúr, Károlyfalva vidéke). A tokaji borok egyedülálló ízvilágának 

kialakulásában rendkívül fontos és meghatározó szerepe van a tájra jellemző egyedi 

mikroklíma mellett a vulkanikus eredetű kőzetekben és ásványi anyagokban, 

mikroelemekben és káliumban gazdag talajoknak.  

A domborzat felszíne is rendkívül változatos tagoltságot mutat. Tokaj-Hegyalja központi 

területe a Tokaji-hegység részeként kb. a tengerszinttől mért 400 m feletti magasságban 

helyezkedik el a már említett vulkáni tevékenység maradványaként (lejtős lábazati terület), 

mely területnek a felszíne a környezeti hatások erőteljes befolyásolására nagymértékben 

errodált. Ezzel szemben nagyobb részén lépcsős hegylábfelszínek alakultak ki 250 m – 400 

m közötti tengerszintfeletti magasságon, északon magasabban, délen pedig az alacsonyabb 

szinteken, lépcsőzetesen elhelyezkedve. A legalacsonyabban fekvő, lépcsős részeken 

találhatók a Tokaj-Hegyalján létrejött falvak és mezővárosok kb. 100-150 m 

tengerszintfeletti magasságban. Tarcal és Tokaj térségében széles kiterjedésben rakódott le 

lösz talaj. Ezzel szemben a lejtős hegyvonulatok riolit és andezit alapkőzetén és ezek tufáin 

kötött, nehezen megmunkálható lösz-szerű nyiroktalajok a jellemzők. Meg kell jegyezni, 

hogy az idők során nagy szerepe volt a térségben az emberi tevékenységnek a felszín 

kialakításában, például a teraszos földhasználat kihasználásának köszönhetően sikerült 

csökkenteni az eróziós talajpusztulás hatását. A tagoltságot jól jelzi, hogy a lépcsős 

felszínek mellett ugyanúgy találhatók itt eróziós hatásokra visszavezethető medencék és 

félmedencék (Erdőhorváti-medence, Erdőbényei-medence), valamint ártéri síkság területek 

is, illetve süllyedések következtében létrejött völgy is (Szerencs-patak völgye).  

A változatos kőzettani és talajfelszín-tagoltsági adottságok miatt talajtani szempontból igen 

heterogénnek tekinthető Tokaj-Hegyalja. Általában a magasabban fekvő, erdős területeken 
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agyagbemosódásos barna erdőtalaj vagy Ramman-féle barna erdőtalaj található, amelyekre 

jellemző, hogy a talajképződés során olyan időszakban alakultak ki, amikor a fás 

társulások számára is megfelelőek voltak az éghajlati körülmények. Részben ebből adódik, 

hogy ezek a talajok mezőgazdasági művelés aspektusából (szőlő és gyümölcsös 

telepítésére) előnyösek. A sík területek jellegzetes talajtípusai a réti talajok és az 

öntéstalajok, melyek alkalmasak szőlő termesztésére. A térség nyugati oldalán előfordul 

még csernozjom barna erdőtalaj illetve erdőmaradványos csernozjom talaj. Ezen genetikai 

talajtípusok jó tulajdonságai közé tarozik, hogy a humusztartalmuk igen magas, ami az ősi 

füves takaróból származik, illetve megfelelő víz-, levegő- és tápanyag-gazdálkodási 

képességekkel rendelkeznek, ezért ezekre a talajokra is elmondható, hogy 

szőlőtermesztésre megfelelnek. 

A térséget három jelentős folyó övezi. Nyugat felől található a Hernád, míg kelt irányából 

a Bodrog határolja, illetve Tokaj-Hegyalja „kapujánál”, Tokajnál a Tisza ömlik. A 

tagoltság következtében a területen még számos felszíni vízfolyás, patak és egyéb vízforrás 

található. Az északi részen a Ronyva-patak, Bózsva-patak és Fehér-patak folyik, a térség 

középső részein a Hotyka-, Hercegkúti-, Tolcsva-patakot továbbá a Bényai-patakot, végül 

nyugat felé a Szerencs-, Mádi-, Aranyos-, Koldu-, Gilip valamint a Harangod-patakot 

érdemes megemlíteni. A folyók és patakok közelsége a térség mikroklímájának 

kialakulásában szerepet játszik, ezért szintén minőségi tényező a bortermelés 

szempontjából. A vízfolyások vízjárása és ezzel összefüggésben vízszintje meglehetősen 

tág értéktartományok között mozog, ami elsősorban a szélsőséges időjárási 

körülményeknek is következménye. Megfigyelhető, hogy azoknak a vízfolyásoknak a 

meder része, amelyek valamely település belterületi részét érintik, általában mesterséges 

módon, emberi beavatkozás hatására lettek átformálva. 

Általánosságban érvényesnek tekinthető, hogy az éghajlati tényezők alakulása a 

bogyószemekben levő cukor- és savtartalom változására hat. Magyarország földrajzi 

elhelyezkedéséből adódóan a szőlőtermesztést tekintve a termeszthetőség északi határán 

van. Tokaj-Hegyalja térsége Magyarország földrajzi területén belül a Bacsó-féle 4 db 

éghajlati főkörzet közül a I. főkörzet Ia. éghajlati körzetének legészakabbra található 

zónájában helyezkedik el. Az itt kialakult éghajlatra a legjellemzőbb a kontinentális 

jellemvonás. Ez azt jelenti, hogy az I. főkörzetben a hőmérséklet és csapadék éven belüli 

eloszlása és változása általában nagy ingadozást mutat, valamint a többi éghajlati tényezőn 

is a változékonyság figyelhető meg. Ezzel szemben Tokaj-Hegyalja szőlőtermesztése és 
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minőségi bortermelése illetve ennek alkalmassága azért mondható igen jónak és 

megfelelőnek, mert többek között az évi középhőmérséklet kiegyenlített mértékű. 

Összesítve megállapítható, hogy a térség évi átlaghőmérséklete 10°C. Az átlagos éves 

napfénytartam 1950 óra. A Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsának adatai az elmúlt 100 

esztendőre visszamenőlegesen a borvidéken a következő információkkal szolgál: az évi 

aktív hőösszeg 1600-1800°C, a 10°C-ot meghaladó napok száma évente 175-180 nap, évi 

átlagos legmagasabb hőmérséklet 33°C, a legalacsonyabb -19°C, ősszel az első fagy kb. 

október 15-20. körül köszönt be. A terület a szélsebességi paraméterek alapján mérsékelten 

szelesnek minősül, az uralkodó szélirány északkeleti. A felszín tagoltságának és 

kialakulásának köszönhetően a déli lejtős oldalak jól védettek a hideg szelektől. Az eddig 

leírt tapasztalatok természetesen csak nagy általánosságokat fejeznek ki, ezért óvatossággal 

kezelendők, mivel a terület domborzati és lejtésviszonyai, a felszín növényzettel való 

borítottsága és annak összetétele, a talaj szerkezete, minősége, fényvisszaverő és 

sugárzáselnyelő képessége, a tengerszint feletti magasság egyéb tényezők nagy 

különbségeket eredményezhetnek a területi eloszlás tekintetében.  

Tokaj-Hegyalja ökológiai tájszerkezetét alapvetően az itt végzett mezőgazdasági 

földhasználat határozza meg, ezen belül pedig alapvetően a szőlőtermesztés. A 

felszínalaktani (geomorfológiai) felépítés és a föld- és területhasználat szoros korrelációt 

mutat egymással. Ha a terület tájpotenciálját vizsgáljuk, vagyis azt a teljesítőképességét, 

amely kifejezi a tájhasználat lehetséges mértéket, akkor kiderül, hogy az átlagos 

aranykorona-értékek becslése szerint a szőlőtermesztésnek nagyobb a perspektívája a 

térségben, mint a gyümölcs-, és a szántóföldi termesztésnek illetve rét-legelő 

gazdálkodásnak. Ebből következik, hogy a magas minőségű boroknak korszerű 

technológiával történő előállítása és az erre alapozott borturizmus fejlesztésének 

támogatása jelentősen előremozdítja a térség fejlődését.  

A területhasználatot tekintve a teljes területnek több mint 75%-át négy fő kategóriába 

sorolhatjuk (nem öntözött szántóföldek, lombhullató erdők, intenzív legelők és 

gyepterületek valamint a szőlő). Ezen belül is a legnagyobb részt foglalja el a nem öntözött 

területek aránya, amely az egész területre kivetítve csaknem az egyharmados részarányt 

eléri. A következő helyen állnak a lombhullató erdők és ha még hozzáadjuk ehhez a többi 

erdős területet, akkor megállapíthatjuk, hogy Tokaj-Hegyalja tétségében a fával borított 

erdős területek aránya meghaladja a 25%-ot. Ezt a kategóriát követik az intenzív legelők és 

erősen degradált gyepterületek, végül a negyedik főtípus a szőlő. Az összes többi 
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hátramaradt felszínborítási kategória még az 5000 ha területnagyságot sem éri el, ha külön 

megvizsgáljuk őket. 

Bányászati tevékenység 15 településen zajlik a térségben kb. 720 ha területen, a 

legnagyobb bánya Erdőbénye településen található, ahol kovaföld, horzsakő, andezit 

kitermelését végzik. A második legnagyobb területen, Rátkán zeolit, bentonit, kaolin 

kitermelés folyik. Említést érdemel Tállya andezit kitermelésével, mindemellett több 

helyen folyik még andezit, riolittufa, bentonit, zeolit és kaolin bányászat a térségben. 

A megújuló energiaforrások közül a felszín alatti geotermikus vizeket már fűtésre is 

használják, illetve fürdőben is alkalmazzák. A térség vulkanikus jellegének köszönhetően 

adódhatnak még olyan egyéb helyek, amelyeket víztárolásra megfelelő vulkanitok 

alkotnak. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területek Tokaj-Hegyalján 6825,3 ha-on terülnek el. 

Ezek között szerepelnek természetvédelmi területek (TT) és tájvédelmi körzetek (TK) is 

egyaránt (Tokaj-Bodrogzug TK, Zempléni TK, Bodrogszegi Várhegy TT, Long-erdő TT, 

Megyer-hegyi Tengerszem TT, Tállyai Patócs-hegy TT, Erdőbényei fás legelő TT, Tarcali 

Turzó-dűlő TT). 

Megállapíthatjuk, hogy Tokaj-Hegyalja térségének geológiai, természeti és ökológiai 

adottságai meglehetősen változatosak, melyek hasznosítása a vidék gazdasági 

növekedésére és versenyképességére pozitív hatással van. 

 

3.1.3. Tokaj-Hegyalja épített környezetének jellemzése 

A térséget alkotó építészeti örökséget alapvetően hat kategóriába lehet sorolni. 

1. középkori, egyházi emlékek: Gótikus eredetű templomok, amelyeket később az idők 

folyamán kisebb-nagyobb felújításban illetve kiegészítésben részesítettek (pl.: 

Sárospatak, Tolcsva, Olaszliszka, Tarcal, Tállya, Abaújszántó Bodrogkeresztúr, Mád). 

A legrégebbi a Bodrogolaszi Árpád-kori templom. 

2. középkori, reneszánsz világi emlékek: Aránylag megfelelő állapotban fennmaradt 

várak és kastélyok (sárospataki Rákóczi várkastély, szerencsi Rákóczi-vár, tokaji Vár) 

3. XVIII-XIX. századi építészeti emlékek: A tokaji bor piaci fellendülésének 

következtében a mezővárosokba betelepülő kereskedők építkezési emlékei 
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(kereskedőházak, templomok) és más (zsidó) kereskedők kulturális emlékei 

(zsinagógák, temetők) és az azonosságtudát aspektusából kiemelkedő borászati 

épületek (Rákóczi Borház, Patay-borház, Királyudvar). 

4. történeti pincék: Nagy részük szintén XVIII-XIX. századi építésű, elsősorban 

lyukpince. Négy típusa ismert (1. egyágú (paraszt) pince, 2. főtengelyről elágazó 

celláspince, 3. egymással párhuzamosan futó ágakból álló pince, 4. pinceágak és 

különböző pinceszintek összeéréséből kialakult labirintuspince (pincerendszer)). 80-

85%-uk tufába mélyül, de Tokaj-hegy környékén löszbe. Ezeknek a (vájt) pincéknek 

csak a bejárati része és a kapuzati része épített, de későbbiekben már találhatók 

szabályosabb szerkezetűeket is. Nagyobb pincerendszerek közé tartoznak pl. a 

Rákóczi-pince és az Oremus-pince. Épített pincék lakóházak alatt készültek (tarcali 

Királyudvar).  

 
3. kép: Tokaji pincék 

Forrás: Szánkai Nikolett 

 

5. városi együttesek: A térség településközpontjainak mezővárosi szerkezete nem 

változott az idők során. Terjedelmesebb főutcák és zárt illetve közel zártsorú utcák 

jellemzik. 

6. kortárs építészet: A XX. századi épületegyüttesek, új, korszerű borházak, amelyek 

nem csupán elsődleges funkciójukat töltik be, hanem tulajdonképpen egyfajta 

tájépítészeti remekművek is (Hétszőlő Borászat, Disznókő-borászat, Patrícius-borház). 
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Tájházak: 

Jellemzően parasztházak és gazdaházak, amelyek a mezővárosok peremvilágán élő 

paraszti illetve a mezővárosok melletti falvak népének (polgárosuló vagy polgárias) 

lakókörnyezetét hivatottak bemutatni, kiemelkedő a bodrogkisfalui tájház és a rátkai 

német nemzetiségi tájház. 

 

Pincék típusai: 

1. ásott, bányászott pincék: Eleinte a legtöbb pince boltozás nélkül készült. 

2. csarnokpincék: Elsődleges funkciójukon kívül általában más célra is felhasználták 

őket, többek között istálló, terménytárolás, imahely. 

3. elhagyatott bányaüregekből kialakított (terem) pincék: Kőprobányászat után 

hátrahagyott üregekben hozták létre. 

 

A pincék ásását és támfalazását a XVII-XVIII. században betelepülő felvidéki munkások 

végezték elsősorban. A boltozáshoz és a szellőzők falazásához egyaránt faragott köveket 

alkalmaztak, ami sokkal költséghatékonyabb volt, mint a tégla. Téglát inkább csak később 

a XIX. századtól, a felújítási munkálatokhoz illetve a felszínhez közeli és az épületek 

alatti terek kiépítésekor használtak.  

 

3.2 GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA  

A rendszerváltozást követően megindult társadalmi és gazdasági folyamatok mára teljesen 

átformálták Magyarországot. Az ország sok szempontból jelképesen két részre szakadt. Egy 

fejlett, az EU fejlett területéhez minden téren egyre inkább kötődő és ahhoz gazdaságilag és 

társadalmilag is felzárkózó térségre, mely a fővárost és környékét valamint az ország 

északnyugati részét foglalja magába. Az ország többi része pedig egyre inkább leszakad ettől 

a fejlett térségtől, és így az európai átlagtól is (MKIK GVI, Fejlődő és leszakadó járások 

Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6). Magyarország a gazdasági válság előtti 

években is meglehetősen nehéz gazdasági helyzetben volt, így 2008-ban az elsők között 

szembesült a csőd kockázatával. A nehézségek hatására szinte teljesen leállt a gazdasági 

növekedés és csökkent a belső fogyasztás is. A magyar gazdaság teljesítményének 

növekedése megtorpant az utóbbi években, a válság jelei 2009 év környékén mutatkoztak meg 

leginkább, amikor a GDP (bruttó hazai termék) 6,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. 

1994-ben az Észak-magyarországi régió rendelkezett a legalacsonyabb egy lakosra jutó GDP-
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vel, 2011-ig pedig az országos átlag 70%-ról tovább csökkent, annak 60%-a alá. Tehát a régió 

fejlettsége mind jobban elmarad az országos átlagtól. Az 1994-ben még hasonló szinten álló 

Észak-alföldi régióhoz képest 2011-re több százalékpontnyira nőtt a két régió közti 

különbség. A csökkenés folyamatos volt egészen 2013-ig, mikor is pozitív irányú fordulat állt 

be a gazdaságban. A 2008-as válság és az utána tapasztalt országos gazdasági visszaesés, 

majd a megélénkülés egyáltalán nem mutatja jelét az országos átlaghoz való viszonyításban, a 

régió mindhárom megyéjének pozíciója kis mértékben romlott. Ez arra enged következtetni, 

hogy a vizsgált régióban a visszaesés mértéke nagyobb volt, az azt követő gazdasági 

fellendülés pedig elmaradt az országos átlagtól. 

 

A 27 tagú Európai Unió 271 régiója közül a legfejletlenebbek közé tartozik Magyarország 

több mint kétharmada: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl, 

összesen 63 000 négyzetkilométer; a magyar lakosságnak pedig a fele, 4 millió 967 ezer 

ember (Tanács, 2013). 

 

Az Észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, Borsod-

Abaúj-Zemplén (4. kép), Heves és Nógrád megyét öleli fel, központja: Miskolc. A régió 

északon Szlovákiával, nyugaton Közép-Magyarországgal, délen és délkeleten Észak-alföldi 

régióval határos.  

 

4. kép: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe, népessége, járások száma és települések száma szerint 

Forrás: http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe/jarasok-borsod-megyeben 

A súlyos elmaradottság jelentős térségi különbségekkel jelentkezik. A régióban pontszerűen 

helyezkednek el a dinamikusan fejlődő térségek, míg vannak olyan területek, ahol nincs 
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gazdasági tevékenység és nincsenek munkalehetőségek sem. A régióban összesen 16 járás 

található, melyek közül 9 komplex programmal fejlesztendő, 1 fejlesztendő, míg 4 pedig 

kedvezményezett járás besorolású térség a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI26.) Korm. rendelet alapján.  

„A 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet alapján a világörökségi területet alkotó kistérségek az 

ország 33 leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal segítendő kistérségei közé 

tartoznak a gazdasági, szociális, infrastrukturális és foglalkoztatási komplex mutató alapján. 

A leghátrányosabb helyzetű térségek települései a 27/2013. (II.12) Korm. rendelet alapján 

szabad vállalkozási zónává váltak, ahol a működő és betelepülő vállalkozások munkahely 

teremtő és beruházási célú kedvezményekhez és többletforrásokhoz juthatnak. Tekintettel 

arra, hogy az eszköz bevezetésére alig több mint két éve került sor, így helyi gazdaságélénkítő 

szerepe még nehezen értelmezhető. 

 

A világörökségi területet alkotó 5 járás a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 

290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében továbbra is kedvezményezett járásnak 

minősülnek.  

 

A rendeletben alkalmazott komplex mutató alapján Tokaj-Hegyalja települései közül 

Abaújszántót, Golopot és Tállyát magába foglaló Gönci járás a 6.; a Szerencsi járáshoz 

tartozó települések a 37.; a Sárospataki járás települései a 83; a Sátoraljaújhelyi járáshoz 

tartozó Sátoraljaújhely pedig a 99. helyet foglalják el a járások rangsorában. Sátoraljaújhelyi 

járás Tokaj-Hegyalja legfejlettebb járásaként is kedvezményezett járásnak számít. A Gönci és 

a Szerencsi járás a komplex mutató alacsony értékei miatt a fejlesztendő járások kategóriájába 

tartozik.” (Helyzetelemző szintézis a Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előterjesztésére, 

2016) 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítménye reálértéken 2011. évben a 2000-es 

évhez viszonyítva 82%-kal nőtt, ami jelentősen elmarad az országos GDP mintegy 111%-os 

növekedésétől, mely a gazdasági teljesítményt tekintve az országon belüli növekvő 

különbségekre is utal. A megye által előállított GDP a 2012-es esztendőben összesen 

1.186.708 millió Ft volt, így a megyék rangsorának negyedik helyét érte el, azonban a 2000-

2012 közötti gazdasági teljesítményt alapul véve csökkenés állapítható meg, melynek okaként 

az országhatáron túli gazdasági folyamatokban történt negatív változások és a hazai 
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jövedelmek csökkenése nevezhető meg. A térség vállalkozásainak bruttó hozzáadott értéke 

2012-ben 57,934 milliárd Ft volt, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei érték 11,4 %-a. 

Tokaj-Hegyalja településeit érintő járások adataival összehasonlítva az öt érintett járás bruttó 

hozzáadott értékének 82,06 %-át jelenti.  

 

A megye jelentős számú ipari parkkal  rendelkezik, melyek fejlettsége illetve kihasználtsága 

területenként eltérő. Vannak, amelyek jól működnek, máshol pedig jelentős infrastrukturális 

fejlesztési szükséglet mutatkozik. 

A vállalati szektorban a nagyvállalatok szerepe domináns, az összárbevétel 65%-át termelik 

meg a foglalkoztatottak 36%-ának segítségével. A kis- és középvállalkozások helyzete az 

országos átlag alatt van, jellemző a likviditási nehézség, a tőkehiány. 

 

Az Észak-magyarországi régió foglalkozatási helyzete egészen egyedi utat járt be az elmúlt 

kétévtizedben. A piacgazdaságba történő átmenet itt a gazdaságban komolyabb strukturális 

válságával járt együtt, amit a régió lassabban hevert ki az ország más térségeihez képest. Ezt 

jelzi, hogy a foglalkoztatási ráta 1992 és 1996 között 47%-ról 40%-ra esett vissza, és a 

munkanélküliségi ráta is 14-16% között mozgott. A foglalkoztatottak nemzetgazdasági 

ágazatonkénti arányát tekintve a Tokaj-Hegyalja településeit érintő járások térségi átlaga 

alapján a legnagyobb foglalkoztató a szolgáltatási szektor (64,61%), majd az építőipar 

(29,71%), továbbá a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban működő szervezetek (5,68%). 

Mindezek mellett érdemes a 2013. évi Régiós elemzés megállapításait is figyelembe venni, 

mely alapján: 

„A régió megyéi közül Borsod-Abaúj-Zemplén megye belső egyenlőtlenségei jelentősek; míg 

a Miskolci, Mezőkövesdi, és Tiszaújvárosi járásokat viszonylag kedvező (13% körüli) 

munkanélküliségi ráta jellemzi, addig a megye hátrányosabb helyzetű járásaiban (Edelényi, 

Encsi, Gönci,Cigándi, Mezőcsáti járás) 20%-ot meghaladó arányszám volt tapasztalható. 

2010-es adatok szerint a Gönci járásban a munkanélküliek aránya meghaladta a 29%-ot, ezzel 

a legkedvezőtlenebb adatot mutatta az ország járásai közül.”(MKIK GVI, Fejlődő és 

leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6). 

 

Az ágazati struktúrában a feldolgozóipar szerepe jelentős, a megyei infokommunikációs és 

távközlési (ICT) ágazat is sikeres. A foglalkoztatottsági mutatókat a vegyipar, járműipar, 

elektronika szerepe a jelentős. A megye kutatás-fejlesztési potenciálja szintén az országos 

szint alatt van. 
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Összességében elmondható, hogy Tokaj-Hegyalja gazdasága a válság ellenére összességében 

kismértékű javulási tendenciát mutat, ami a szőlőtermesztés és a minőségi bortermelés, 

valamint az ehhez kapcsolódó minőségi vendéglátás és turizmus javuló pozíciójának 

köszönhető. 

 

Mezőgazdaság 

A Tokaj-Hegyalja településein összesen 7.180 gazdaságot tartottak nyilván az Általános 

Mezőgazdasági Összeírás adatai alapján 2012-ben. A gazdaságok 63,7%-a növénytermesztő 

gazdaság, míg állattenyésztéssel 22,9%-a foglalkozik, vegyes gazdaságok aránya 7,9%-a. 

A területi lefedettséget tekintve megállapítható, hogy a legtöbb gazdaság Sárospatakon (kb. 

12%) és Szerencsen (kb. 10%) található. 

 

Zöldség, gyümölcs- és szőlőtermesztő gazdaságok 

Tokaj-Hegyalján a legnagyobb települések rendelkeznek a legnagyobb gyümölcsös területtel, 

Sárospatak, Szerencs, Mád és Sátoraljaújhely gyümölcsös területei a legjelentősebb méretűek. 

A szőlőterület nagysága 2013-ban több mint 5.800 hektár volt, mely a hegyaljai települések 

közigazgatási területeinek alig 6,5%-át adja. A területen további 1.300 hektár nem művelt 

történelmi szőlőterület van, mely a terület 1,5%-át adja.  

A szőlőtermesztő települések közül a művelt területek esetén a legnagyobb méretekkel Mád 

(közel 910 ha), Tállya (több mint 787 ha) és Tolcsva községek rendelkeznek. A nem művelt 

történelmi szőlők legnagyobb területe Tállya község közigazgatási területén található (több 

mint 342 ha). 

 

Állattenyésztés 

A megye állattartó gazdaságainak száma több mint 27.680 db, melyek közel 100%-a egyéni 

állattartó gazdaság. Az állattartó gazdaságok közül a Tokaji borvidéken csupán a megyei érték 

kb. 1%-a található. Az állattartó gazdaságok legnagyobb számban Sárospatakon, Szerencsen 

működnek. Az állatállomány összetételét tekintve a tyúk, sertés és szarvasmarha a 

legmeghatározóbbak. 

 

Földhasználat 

Tokaj-Hegyalja térségében összesen 17.000 hektár termőterület található (1. ábra), a 

legnagyobb területen nádas található, a szántó és konyhakert együttesével összesen 14.000 
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hektár területről beszélhetünk. A maga 1.300 hektárnyi területével a szőlőterület is 

jelentősnek mondható, míg az erdőterület csupán 3%-ot képvisel az erdőterület. 

 

A megoszlást az alábbi ábra mutatja be: 

 

1. ábra: Tokaj-Hegyalja térség megoszlása termőterület típusa szerint 

Forrás: KSH, Általános Mezőgazdasági Összeírás, 2010. 

Helyzetelemző szintézis a Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előterjesztésére, 2016  

 

A talaj élettani hatása befolyással van a bormennyiség és a borminőség alakulására, főleg az 

íz telítettségére és zamatára van hatással. A Tokaji borvidék talaja meglehetősen változatos 

képet mutat. A klíma, a talaj és a domborzati sajátosságok alapján a borvidék öt zónára 

osztható: Kopasz-hegy (Tokaj), Mádi medence, Erdőbényei medence, Tolcsvai medence és 

Felső-Tokaj. (Vitányi, 2010; Atkin, 2010) 

 

Erdőgazdálkodás, Halgazdaság 

Tokaj-Hegyalja térségében összesen tizenegy településen működik erdészeti vállalkozás, 

halastó 255 hektáron található, a térségben csak négy településen nincs halastó. 
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Szőlészet, borászat 

A Tokaj-Hegyalja térség társadalmi-kulturális környezetében a rendszerváltással teljes 

mértékben átalakult a gazdaság szerkezete. A borvidéken élők élete egyre nehezebbé vált, a 

térség népességmegtartó ereje jelentős mértékben csökkent. Ennek eredményeként elsősorban 

a szőlőtermesztés vált elsődlegessé, a borkészítés csak néhány pincészet feladata lett. A 

szőlőtermesztés jövedelmezősége csökkenő tendenciát mutat, a termesztéshez szükséges 

anyagok árainak növekedése miatt (emellett jellemző a felvásárlási árak csökkenése is). 

Éppen emiatt főleg az utóbbi időben egyre többen hagynak fel a szőlőműveléssel és egyre 

kevesebben mutatnak hajlandóságot idénymunka végzésére. 

 

A technológiai környezetet tekintve a borászatok közül azok szereznek piaci előnyt, melyek 

elsők között vezetnek be technológiai újdonságokat. Az innovációk a növényvédelem 

területén jelentek meg, éppen ezért is kezdeményezett a projektgazda szervezet 

együttműködést a növényvédőszerek forgalmazását folytató szervezetekkel.  

 

A piaci-jogi környezetre leginkább a rendszerváltás, illetve a privatizáció volt a 

legjelentősebb hatással, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás után az EU szabályozás is 

irányadó lett. Az Európai Unióban dél felé haladva, hét szőlőtermő övezet került 

elkülönítésre, hazánk olyan övezetbe került besorolásra, ahol csak mustból lehet bort 

készíteni. Az EU reform keretében már két éve elkészült a Tokaji borvidék termékleírása, új 

borkategóriák jelentek meg. 

 

A mezőgazdasági termelés során a legfontosabbnak ítélt tényező az erőforrásokkal való 

ellátottság (földminőség, klíma stb.), ami a természeti környezetet jelenti. Hazánkban ezek az 

erőforrások megfelelőek, éppen ezért 75.000 hektáron termelnek szőlőt, mely érték jóval 

nagyobb is lehetne, amennyiben az ágazati problémák orvosolhatóak lennének. 

 

Demográfiai környezet általános áttekintésénél meg kell említeni, hogy a lakónépesség 

alapján komolyabb csökkenést lehetett tapasztalni, mint állandó népesség szerint; 2013-ban az 

ország lakónépessége 4,5%-kal volt kevesebb, mint 1990-ben. Ugyanakkor az állandó 

népességben 3,8%-os változás mutatkozott – 1990 és 2012 között. A népességcsökkenés 

korántsem egyenlő mértékben érintette az ország régióit. 14 megyében az országos átlagot 

meghaladó ütemben csökkent a lakosság száma, beleértve Észak-Magyarország, Dél-Alföld, 

és Dél-Dunántúl összes megyéjét, valamint Budapestet is. Észak-Magyarország 
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népességszáma drasztikus fogyásnak indult a rendszerváltozást követően, 2011-ben csaknem 

kétszázezerrel volt kevesebb a lakossága, mint 1990-ben, de 2012-ben mintegy 6 ezer fővel 

nőtt, ami így 1 millió 189 ezer főt számlált 2013. január 1-jén. A lakosság száma tehát 

folyamatos csökkenést mutat, a társadalom elöregedése a megfigyelhető, melynek 

eredményeként az összkereslet csökkenését eredményezi. 

 

Tokaj-Hegyalján a minőségi bortermelésre az 1945-ös államosítás nyomta rá a bélyegét. A 

hatvanas években kerültek kialakításra a szőlőültetvények nagyüzemi termeléséhez szükséges 

feltételek a térségben. Az állami gazdaság – mely kizárólagos joggal rendelkezett a tokaji 

borkészítés terén –a termékek minőségét a célközönség igényeihez igazította és így használta 

ki a gazdasági helyzet által nyújtott lehetőségeket, ekkoriban a külpiacot a Szovjetunió, 

Csehszlovákia és Lengyelország jelentette, ahol leginkább az alacsonyabb minőségű borokat 

keresték, ez a piac a rendszerváltás időszakáig állt rendelkezésre. A borkülönlegességeket más 

országokba szállították. 

 

A Tokaji borvidék szőlőterülete és természetesen a bortermelése is folyamatosan csökkent. A 

rendszerváltást követő időszakban a terület 5200 hektárra csökkent, a termelés 350 millió 

hektolitert tett ki. Az ekkoriban megjelenő borászati befektetéseik mindegyike külföldi volt, 

akik tőkeerejüknek köszönhetően termelési technológiai fejlesztéseket valósítottak meg.  

 

1937-től Magyarország Európai Uniós csatlakozásáig a Tokaj-hegyaljai borvidéket zárt 

borvidékként tartották nyilván a hazai jogszabályok, ami azt jelenti, hogy a térségben 

kizárólag meghatározott szőlőfajtákat lehetett termeszteni, más borvidékről folyóbort csak a 

borvidéki titkár engedélyével lehetett beszállítani. A tilalmat 2004-től a borvidéki rendtartás 

szabályozza. Hazánk Európai Uniós csatlakozására a terület nagysága elérte a 6400 hektárt, 

de a közösség által támogatott kivágási programnak köszönhetően a terültek nagysága ismét 

csökkenésnek indult. A helyzetet nehezíti a magyar-szlovák borvita, mely 2004 óta 

megoldatlan.  

 

A szőlőfajtákat vizsgálva Tokaj-Hegyalján a megművel terület 65% százalékán Furmintot 

termelnek, kb. 33%-on Hárslevelű szőlőt, míg a megművelt területek 10%-án Sárga-

muskotály szőlőfajtát találhatunk és mindösszesen 2,2 %-on Zéta fajtát termelnek. Tokaj-

Hegyalján 2012-2014 között települési szinten is csökkent a megtermelt mennyiség, amelynek 
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következménye, hogy a Tokaj-Hegyalján megtermelt szőlő összmennyisége az időszak alatt, 

megközelítőleg a felére zsugorodott.  

 

A szervezeti háttérről a 2. fejezet pályázó bemutatása részben részletesebben olvashatnak, de 

itt is meg kell említeni, hogy a Hegyközségi törvény bázisán 1995-ben hozták létre a Tokaji 

Borvidék Hegyközségének Tanácsát. A köztestület a borvidék 27 települését fedi le. A 

Hegyközségi Tanács önkormányzati szerveit a 2013-ban megalakult Tanácsülés és az 

Ellenőrző Bizottság adja. A Tanács tagjait a környék szőlészeti és borászati küldöttei alkotják, 

akik az Igazgatóválasztmány 3-3 tagját megválasztják, így annak létszáma 6 fő.  Az Ellenőrző 

Bizottság 3, a Tanácsülés által választott tagjának a feladata a Tanács egész tevékenységére 

kiterjed, az önkormányzati tagok érdekeinek képviselete érdekében ellenőrzi azt. Az 

ügyintéző szerv a Titkárság, mely adminisztratív feladatokat lát el. A tagjainak száma évről 

évre egyre csökken, melynek okai között szerepelhet a hegyközségek számának 21-ről 8-ra 

történő csökkentése illetve a bor jövedelemtermelő képességének elmaradása, és a termelők 

érdektelensége, fásultsága egyaránt.  

 

Hazánk EU-s csatlakozását követően megszűntetésre került a borvidék zárt minősítése, a 

borvidék eredetvédelmét konkrét jogszabályok megalkotásával és érvényesítésével kell elérni. 

A szőlőtermesztés és borgazdálkodás színvonalának növelése érdekében a Tokaji borvidék 

Hegyközségi Tanácsa által 2013. október 22-én elfogadott új Rendtartás a Tokaji borokat két 

fő csoportra, Tokaji aszú és a Tokaji bor csoportokra osztja.  

 

A birtokterületekre korábban és ma is jellemző, hogy elaprózódottak. A térségben egyaránt 

megjelentek a családi pincészetek, borászati vállalkozások, a koordinátorok illetve a civil 

szerveződések, melyek térségben betöltött szerepéről a projekt megalapozottsága részben 

olvashatnak. 

 

A térség szakképzettségi helyzete országos átlag alatt van. Az oktatási intézmények és az 

üzleti szektor közötti kapcsolat gyenge, a térségben induló képzések többsége nem igazodik 

az új fejlesztési elképzelésekhez, azonban a kapcsolatfelvétel megtörtént, az egyeztetések 

megkezdődtek ezen a téren. Éppen ezért a frissen végzett fiatalok többsége dönt amellett, 

hogy tanulmányainak befejezését követően elhagyja a térséget, vagyis a fiatalok 

elvándorlása jelentős problémája a megyének és Tokaj-Hegyaljának is. Több tanulmány 

készült a térségről, melyek a kedvezőtlen gazdasági, munkaerőpiaci helyzetet emelik ki a 
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szelektív elvándorlás okaként. Az elsősorban szakképzettek elvándorlásával csökken a 

gyermekkorúak száma is, mivel a kisgyerekes családok elvándorlása is jellemző. A térségben 

maradottak többsége munkanélküliként veteti magát nyilvántartásba, jelenlegi állapot szerint 

a munkanélküliek több mint fele tartós munkanélküliként van nyilvántartva. A Tokaji 

borvidéken a csökkenő népességszám állandósult, a migrációs tevékenység fokozódása 

várható, ha a térség települései nem válnak a fiatalok számára vonzóvá. 

A munkanélküliek statisztikai számbavétele és a munkaviszonyra vonatkozó jogi szabályozás 

is többször módosult az elmúlt években. Számuk változása mögött több tényező állhat: 

- nyugdíjrendszer reformja 

- rejtett gazdaság arányának módosulása, 

- közmunkaprogram stb. 

Tokaj-Hegyalja városaiban a munkanélküliek száma folyamatosan növekedett egészen 2013-

ig, amikortól csökkenés látható. A térségben lévő községek többségében szintén ebben az 

évben volt a legalacsonyabb a munkanélküliek száma. Ebben az évben nyilvántartott 

álláskeresők legnagyobb hányadának a legmagasabb iskolai végzettsége szakmunkás 

végzettség volt, mely hasonló értéket mutat az általános iskolai végzettségűekével. Ettől 

kevéssel marad el a szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű munkanélküliek 

száma és aránya.  

 

A térségben az oktatási, képzési szervezetekből nincs hiány, azonban azok hatásköreiben 

több esetben átfedés mutatkozik. Az oktatási rendszer hatékonyságát befolyásolja a 

szegénységben élők, szociális és társadalmi problémákkal terhelt családok és gyermekek 

magas aránya. A felsőoktatás területén a Miskolci Egyetemet kell kiemelni illetve a 

kapcsolódó tudásközpontok egyértelmű erősödése figyelhető meg. 

 

Tokaj-Hegyalja településein az ingázók aránya jelentős, elsősorban a nagyobb városok 

közelében elhelyezkedő településekről jellemző a magas ingázási arány, mivel ott kedvezőbb 

a munkahelykínálat. 

 

A régióban található országos turisztikai vonzerők megfelelő alapot jelenthetnek egy 

minőségibb turisztikai ipar fejlesztéséhez.  
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A Tokaji Borvidék 27 települést foglal magában, melyek több járásban találhatóak és több 

LEADER Helyi Akciócsoport területét fedik le. Ezen szervezetek területi hatályát figyelembe 

véve kerülnek bemutatásra a borvidék érintett településeinek gazdasági-társadalmi jellemzői: 

 

1. Abaújszántó 

2. Bekecs 

3. Bodrogkeresztúr 

4. Bodrogkisfalud 

5. Bodrogolaszi 

6. Erdőbénye 

7. Erdőhorváti 

8. Golop 

9. Hercegkút 

10. Legyesbénye 

11. Makkoshotyka 

12. Mád 

13. Mezőzombor 

14. Monok 

15. Olaszliszka 

16. Rátka 

17. Sárazsadány 

18. Sárospatak 

19. Sátoraljaújhely 

20. Szegi 

21. Szegilong 

22. Szerencs 

23. Tarcal 

24. Tállya 

25. Tokaj 

26. Tolcsva 

27. Vámosújfalu 
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A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területéhez három járás tartozik, 

összesen 52 településsel melyek a fentebb nevezett Kormányrendelet alapján besorolás szerint 

komplex programmal fejlesztendő illetve kedvezményezett járások minősítéssel rendelkezik. 

A Cigándi járás komplex programmal fejlesztendő, míg a másik két járás kedvezményezett 

járási besorolást kapott, melyek hazánk legelmaradottabb régióinak egyikébe tartoznak. A 

területhez 4 város kapcsolódik szorosan: Cigánd (3.044fő), Pálháza (1.060fő), Sárospatak 

(13.160 fő) és Sátoraljaújhely (15.783 fő). 

 

A térség gazdasági környezetét vizsgálva alapvetően megállapítható, hogy a települések 

túlnyomó részén kifejezetten magas az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen népesség 

aránya, mely alapvető oka az elhelyezkedési nehézségeknek.  

 

A térség legnagyobb foglalkoztatóivá a feldolgozóipar, a közüzemi szolgáltatásokkal 

foglalkozó szervezetek és természetesen az önkormányzatok – elsősorban a 

közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatnak és emellett a kisebb településeken gyakran 

egyedüli foglalkoztatók is – vannak. Az agráriummal többnyire csak jövedelemkiegészítő 

tevékenységként, mellékállásban dolgoznak a térségben élők, továbbá kiemelkedően önellátás 

céljából végzik a mezőgazdasági tevékenységet.  

 

A települések jelentős többségén megjelenik illetve kritikus méreteket ölt a tartós 

munkanélküliek száma, az illetékes Helyi Leader Akciócsoport területét adó településeken 

magas munkanélküliségi mutatóról beszélhetünk (12 % (TEIR, 2013), melynek közel 50%-a 

már tartós munkanélküliként van nyilvántartva. Többségüknél a munka világába való 

visszatérés, a munkahelyteremtés mellett, csak személyre szóló reintegrációs program 

segítségével lehetséges. 

 

A térség gazdasági-társadalmi nehézségei között kell továbbá megemlíteni a népesség 

elöregedését és az alacsony iskolázottságot is. A térségben élők esetén a képzési mutatók 

jóval elmaradnak az országos és a megyei adatoktól. Észak-magyarországi régió legnyugatibb 

megyéjének, Nógrád megyének iskolázottsági mutatói a legalacsonyabbak megyei 

összehasonlításban. A megye székhelye, Salgótarján volt az egyetlen megyeközpont, ahol a 

25 évnél idősebb lakosságnak kevesebb, mint 20%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel. A 

Salgótarjáni járás 14,2%-os vonatkozó adata is alacsony a többi megyeközponti járáshoz 

képest, amelyet ráadásul a régió számos járása megelőz (Tiszaújvárosi, Sárospataki járás). A 
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legjobb iskolázottság az Egri járásban volt mérhető. A régió középvárosai között kedvező és 

kedvezőtlen adottságúak egyaránt előfordultak; míg a Gyöngyösi járásban az érettségizettek 

aránya 45,6%-on, a diplomások aránya pedig 14,8%-on 

állt 2011-ben, addig az Ózdi járást 32,9%, illetve 8,7%-os arányok jellemezték. Utóbbi járás 

meglehetősen alacsony adatait további 11 járás múlta alul, köztük a Cigándi járás is, amely 

21%-os, illetve 5,6%-os viszonyszámaival hazánk legalacsonyabb iskolázottsági szinttel 

jellemezhető járása volt a legutóbbi népszámlálás alkalmával. Egyedülálló Borsod-Abaúj-

Zemplén megye északkeleti térségének helyzete, hiszen a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi járás 

iskolázottsági mérőszámai a megye más térségeihez viszonyítva kifejezetten magasak, míg a 

velük szomszédos Cigándi járáshoz az ország legrosszabb arányszámai tulajdoníthatók. 

(MKIK GVI, Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 

2014/6). A szakmunkás végzettségűek legtöbbje olyan szakképesítéssel rendelkezik, melyre 

még nem volt igény. Ez a tényező is hozzájárul a fiatalok elvándorlása problémaforrás 

megjelenéséhez is. 

 

A térségben élők jövedelemforrását elsősorban az alkalmi munkavállalások, de még inkább a 

szociális támogatások jelentik, 2016-ra kijelenthetővé vált, hogy körükben valós 

életstratégiává vált a segélyből való megélés. A vállalkozói szektor jellemzően a városokban, 

nagyvárosokban jelent meg (Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencs) és összpontosul. Tokaj-

Hegyalja regisztrált vállalkozásainak több mint 40%-a nevezett három városban összpontosul, 

míg Abaújszántó és Tokaj szerepe kisebb. Különösen kevés vállalkozás szerepel Szegilong, 

Szegi és Sárazsadány községekben. A működő vállalkozások arányait vizsgálva 

megállapítható, hogy a 2012. évi adatok alapján a térségi átlag 29,22% volt, mely alatta van 

mind a megyei (39,57%), mind pedig az országos átlaghoz (38,69%) viszonyítva. A térség 

működő vállalkozásainak száma 2012-ben 3.567 volt, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

működő vállalkozásainak 12 %-át, Tokaj-Hegyalja településeinek fenti értéke a területileg 

érintett öt járás (gönci, sárospataki, sátoraljaújhelyi, szerencsi és tokaji) működő 

vállalkozásainak közel 70%-át jelentette. 

 

Az 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma Tokaj-Hegyalja térségében az alábbi 

ábra mutatja (2. ábra), melyet a Helyzetelemző szintézis a Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program 

előterjesztésére, /2016/ című anyaghoz készítettek az elemzők. 
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2. ábra: Tokaj-Hegyalja térségben regisztrált vállalkozások számának megoszlása 

 

 Forrás: KSH adatok alapján szerk. Csupor V.  

 

A vállalkozások száma, melyek jogi személyiséggel rendelkeznek, folyamatos növekedést 

mutatnak az elmúlt évtizedben. A legkedveltebb forma a korlátolt felelősségű társaság, míg a 

részvénytársaságok száma bizonyos mértékben stagnálást mutat. 

A jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások közül az egyéni vállalkozások száma 

2000 óta folyamatos csökkenést mutat, melynek nagy aránya természetesen 2008 után 

mutatkozott meg.  

 

Tokaj-Hegyalja működő vállalkozásainak 95%-át a mikrovállalkozások adják, a 

kisvállalkozások aránya 2,27%-os részesedése után a középvállalkozások száma következik. 

A 250 főnél több foglalkoztatottal bíró vállalkozások száma mindössze 3, míg az 500 fő feletti 

nagyvállalkozás Sátoraljaújhelyen működik. 
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A működő vállalkozások 6,59%-a mezőgazdaságban, 19,57%-a az iparban-építőiparban, és 

73, 84%-a a szolgáltatási szektorban működik. 

 

A vállalkozások tőkeszegénysége miatt foglalkoztatási és jövedelemtermelési szerepe a térség 

gazdasági életében nem kiemelten meghatározó, azonban az utóbbi időben fejlesztési 

előrelépést jelentettek.  

 

A térség szlovák és ukrán határmenti régiója 2013-ban különleges gazdasági övezeti státuszt 

kapott a Magyar Kormánytól. A három járási központ ipari park létrehozásával javította az 

ipartelepítési feltételeit. A térség települései közül szinte valamennyi számára rendelkezésre 

állnak olyan területek, melyek jelentősebb felújítást követően alkalmassá tehetőek vállalkozói 

zónává, azonban a nem megfelelő infrastruktúra miatt ez nehézkes (közművek, 

szennyvízcsatornázást kivéve minden más feltétel biztosított). 

 

A térség területeinek kb. 62%-a mezőgazdasági terület, míg az erdő kb. 27%-ot tesz ki. A 

három tájegység változatos termőföldi adottságokkal rendelkezik, melyből kiemelkedik 

Tokaj-hegyalja, mint zárt borvidék. A dinamikusan fejlődő vállalkozások száma évről-évre 

növekszik.  

 

A termőföldek minősége vonatkozásában elmondható, hogy a Hegyközbe gyenge adottságok 

vannak, a Bodrogközben a növénytermesztési szerkezet extenzív gazdálkodásról tanúskodik 

(vízgazdálkodási viszonyok miatt), emellett a térségben működnek állattenyésztő 

vállalkozások is.  

 

A térség kiváló természeti adottságokkal rendelkezik elsősorban turisztikai szempontból, 

melyek közül meg kell említeni a borászatnak helyt adó hegyvidéket, a gazdag vízi világot 

(horgászat, vízi sport lehetőséget teremtve). A térség fejlesztési céljai között említik, hogy 

szükséges a minőségi, turisztikai programokat is kínálni tudó szállásfejlesztések 

szükségessége. Tokaj-Hegyalja fejlődésében a Világörökség program játszhat meghatározó 

szerepet.  

A szolgáltató szektor szerepe az országos tendenciákhoz hasonlóan a közösség tájegységeiben 

is felértékelődött az utóbbi évek során. 

A térségre jellemző a határ menti, hátrányos helyzetű közlekedési szerkezet, mely nehézséget 

jelent a vállalkozói szektor számára is. A régió területe részben vasút, másrészt a 37. sz. főút 



 
 
 

 78

segítségével viszonylag bekapcsolt az ország vérkeringésébe. Az M3-as autópálya közel fél 

órás elérhetőségre van, a tömegközlekedési infrastruktúra szolgáltatások korszerűtlennek 

mondhatóak és a menetrendek összehangolása is szükségessé vált.  A Bodrog és a Tisza 

folyóink hajózásának fejlesztése a területek közös és összehangolt érdeke, melyhez a Tisza 

hajózási státuszának nemzetközi rangra emelése kezdeményezés nyújthat segítséget.  

A villamosenergia ellátás biztosított, a települések döntő többségében a lakossági és 

kommunális, intézményi fogyasztók jellemzőek, de emellett jelen vannak a borászati illetve 

termék feldolgozó ipari üzemek is.  

A vezetékes földgázellátás a térség teljes egészében biztosított. Az úthálózat állapota 

kívánnivalókat hagy, a belterületi utak többségénél felújítás szükséges.  

A szennyvízhálózat kiépítettsége megfelelőnek ítélhető, de korszerűsítése és kiegészítése 

mindenképpen szükséges.  

A telekommunikációs infrastruktúra szintén elérhető, a szélessávú internet és a mobilhálózat 

szolgáltatás egyaránt. 

Belvízvédelmi és árvízvédelmi problémák tekintetében a Bodrogköz, Hegyköz, Tokaj-

Hegyalja teljesen eltérő problémákkal szembesül. A domborzati viszonyok miatt 

egyértelműen szükséges a csapadékvíz elvezető csatornarendszerek kiépítését követő 

csatornarendszerek fokozott és rendszeres ellenőrzését. A térségben működő mezőgazdasági 

vállalkozások nehézségei évről évre változnak és növekednek, a területen élőket a belvizek és 

az aszály is egyaránt fenyegeti.  

A középületek műszaki állapota összességében rossznak minősíthető. Az előző programozási 

időszakban azonban számos intézmény került felújításra, mely komoly fejlesztést jelentett a 

térségben, azonban a közösségi szolgáltató terek csekély száma jelentős hátrányként 

nevezhető meg.  

A turisztikai infrastruktúra hiányosan kiépített, a turisztikai potenciálok fejlesztés alatt állnak.  

 

Társadalmi környezet  

A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) működési területét adó 

települések városaiban működik a civil szervezetek többsége (Sárospatakon és a járásban 

működik a civil szervezetek több mint fele) és tevékenységüket is ott végzik. Emellett a 

települések közül szinte mindegyikén találhatunk egyéb, nem regisztrált civil szervezetet, 

civil szerveződést, melyek tevékenysége elsősorban a kultúra és az oktatás területén 

működnek.  
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A legnagyobb létszámmal rendelkező szervezetek a sporttal, oktatással és szabadidővel 

kapcsolatos területeken működnek, melyek közül kiemelkednek a horgászegyesületek.  

A kultúrával és a településfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, faluszépítő egyesületek 

szintén jelentős számban képviseltetik magukat a térségben. A vallási szervezetek száma is 

meghatározó a térségen. A közbiztonság védelmében működő non-profit szervezetek – 

polgárőrség, tűzoltóság – szinte valamennyi településen megtalálható. Ezek együttműködve a 

térség rendőrkapitányságaival és hivatásos tűzoltóságaival a lakosság biztonsága érdekében 

fejtenek ki aktív tevékenységet.  

A fogyatékkal élők is képviseltetik magukat a civil szektorban, akik intézményes keretek 

között segítik a tagságot. 

A térségben a roma lakosság aránya jóval meghaladja az országos átlagot (2011-ben 13,1% 

vallotta magát romának, nem hivatalos kimutatások szerint az arányuk megközelítheti a 25%-

ot is), így teljesen érthető módon több roma polgárjogi szervezet és roma civil egyesület 

működik. Ezek célja a roma családok segítése, a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása 

céllal jöttek létre, kiegészítve ezt a kulturális élet szervezésével. 

 

A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése érdekében 

szükséges lépéseket tenni: 

- szociális munka kapacitásának erősítése 

- képzések támogatása (a munkaerő piaci integrációt szolgáló foglalkoztatás 

feltételeinek megteremtése) 

- szemléletformálás szükségessége (iskolán kívüli nevelés fejlesztése, programok 

szervezése stb. 

 

Az Abauj Leader Egyesület fedi le a Gönci, Encsi, Szikszói járás településeit, ahol több 

szövetség, alapítvány és egyesület képviseli a civil társadalmi összefogást. 

 

Borsod-Abaúj Zemplén megye 2014-ben elfogadott Területfejlesztési Koncepciójában és 

Programjában az országos célkitűzésekhez hasonlóan kiemelt szerepet kap a 

gazdaságfejlesztés. 

 

Átfogó célként határozza meg a foglalkoztatás bővítését, a gazdaság teljesítőképességének 

javítását és a természeti és kulturális erőforrások hatékonyabb, fenntartható hasznosítását és 

ehhez rendeli hozzá a beavatkozási területeket Tokaj-Hegyalja térségében is. 
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A fejlesztési elképzelések Tokaj-Hegyalja természeti értékeit, különösen a szőlőtermelést, 

borászatot, vadászatot és kézműves termékek előállítását nevezik meg. A mezőgazdasági 

tevékenységek bővítése (Bodrogközben) keretében a hagyományos kertészeti termelést, azok 

feldolgozásához szükséges feldolgozók létrehozását szorgalmazzák, valamint a Hegyközi 

településeken a fafeldolgozás szerepének erősítését nevezik meg irányként. A Tokaj-

Hegyalja-Zemplén térségben továbbá a gépipar, dohányipar és vízgazdálkodás jelentik a 

további lehetőségeket.  

 

A mezőgazdasági termelésre épülő feldolgozóipar területi preferenciái tekintetében a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Stratégiai Program a következőket nevesíti Tokaj-Hegyalja 

vonatkozásában: 

• borászat 

• élelmiszeripari feldolgozó üzemek a térségi foglalkoztatási körzetek 

agglomerációjában koncentrálva 

• termelői feldolgozóüzemek ösztönzése az aprófalvas vidéki térségekben 

• mezőgazdasági kutató bázis (pl: Sárospatak, Sátoraljaújhely és Tokaj) 

• nemzetközi kapcsolatépítés 

• feldolgozott termékek (tejföl, túró, tojás, hús, zöldség, méz, lekvár, szörp, pálinka) 

• kistelepülési közétkeztetés fejlesztése helyi alapanyagok felhasználásának 

ösztönzésével 

• kézműves termékek  

• bioenergia hasznosítás 

A területfejlesztési koncepció területi céljai között, a gazdaságfejlesztés tekintetében nagy 

szerepet szánnak a határ menti együttműködéseknek, ezek erősítése a cél. A gazdasági 

együttműködések bővítésének alapfeltétele a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, vagyis a 

Miskolc-Kassa közlekedési tengely fejlesztése. 

 

3.3 JOGSZABÁLYI, SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR 

 „A mezőgazdaság mindig is több volt, mint egyszerű árutermelő ágazat. Az élelmi-szerek és 

nyersanyagok előállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, talajt, vizet, 

környezetet is „termelt", és munkát, megélhetést adott a vidék embere és közösségei számára. 

Ez ma sincs másképpen. Néhány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérő után 
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ismét rá kellett jönnünk: a mezőgazda-ságnak a termelési feladatok mellett - regionálisan 

eltérő mértékben ugyan, de - környezeti és társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára 

kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan - az egész társadalom és a helyi közösségek számára 

egyaránt fontos - ökoszociális szolgáltatások, amelyek helyben keletkeznek, nem 

importálhatók, és amelyekért a mezőgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg.” 1  

A jelen projekt megvalósítása részben európai uniós, részben hazai jogszabályi keretek által 

meghatározott közegben történik. A projekt tervezését, végrehajtását és üzemeltetését az 

alábbi jogszabályok befolyásolják: 

I.  Európai uniós jogforrások bemutatása:  

A EU borjogi szabályozásában jelentős változásokat hozott a 2008-as uniós „borreform”, 

melynek célja az európai uniós bortermelők versenyképességének növelése, az EU-ban 

termelt borok hírnevének megszilárdítása, az e borokat megillető piaci részesedés 

visszaszerzése, egyensúly teremtése a kínálat és a kereslet között. A jelen projekt 

összhangban az EU célkitűzéseivel meg kívánja őrizni az EU-s bortermelés legjobb 

hagyományait, megerősítve a vidéki térségek társadalmi szerkezetét, figyelembe véve e 

térségek természeti adottságait. A borreform koncepciójába tökéletesen illeszkedik tehát a 

jelen projekt, amely hozzájárul nem csak a hazai, de az uniós borpiaci törekvések 

megvalósításához.  

A reformcsomagot az Európai Bizottság 2006. június 22-én hozta nyilvánosságra, maga a 

reform 2008. augusztus 1-én lépett hatályba. Az intézkedéscsomagra azért volt szükség, 

mert az EU területén termelt borok versenyképessége bizonyos termékkategóriákban 

visszaesett és unión kívüli konkurensek vették át a piac egy részét. A helyzetet nehezítette 

az alacsony marketingforrás és a bonyolult eredetvédelmi rendszerek (latin és germán 

rendszer) szisztémája, a tagországonként eltérő szabályozás.  

A harmonizációs törekvések, melyeknek már korábban hangot adtak, a borreform során 

valósultak meg. Mindemellett hazánkra nézve rendkívül előnyös konstrukció került 

kialakításra, figyelembe véve, hogy a hazai borágazat fajlagos, hektáronkénti támogatása 

így a legmagasabb lett az új tagállamok között és néhány bortermelő régi tagországét 

(Ausztriáét és Portugáliáét) is meghaladja. A támogatási rendszer a nemzeti pénzügyi 

borítékokon keresztül valósul meg, amelyből a következő jogcímeken lehet támogatásokat 

igényelni: marketing harmadik országokban, ültetvény szerkezetátalakítása, a termelési 

                                                      
1 forrás: Dr. Ángyán József: Agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés: az európai agrárfinanszírozás új útja című írása. 
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lánc korszerűsítése, innováció, zöldszüretre nyújtott támogatás, szüreti biztosítási 

támogatások és új kríziskezelő intézkedések. 

Hazánkban a szőlő-bor ágazat támogatási lehetőségeit Magyarország nemzeti támogatási 

programja határozza meg, amely a rendelkezésre álló uniós ágazati támogatások 

felhasználásának ötéves terve. A jelenleg hatályos támogatási program 2014-től 2018-ig 

tart, és 145,5 millió euró felhasználását teszi lehetővé. A támogatások fedezete az Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alap, a támogatások igénylésével kapcsolatos feladatokat pedig 

a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal látja el. 

A Magyarország által megjelölt fontos támogatási célok között szerepel a borászati 

termékek harmadik országos promóciós támogatása és a szőlőültetvények szerkezeti 

átalakítása, valamint a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, továbbá a 

szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlása is. 

Az új szabálycsomag része a támogatási reformokon túl egy kétoldalú magyar-szlovák 

megállapodás is, amelyben a szlovák fél elismerte, hogy a tokaji borok reform által előírt 

lajstromozásánál és a termékleírásnál abban az országban alkalmazott borgyártási eljárás 

és technológia legyen a mérvadó, ahol a termőterület nagyobb része található, vagyis 

Magyarországon. 

A reform aktualitását a szőlőtelepítés engedélyezési rendszerének 2016 januárjában 

hatályba lépő új szabályai adják. A telepítési jogok rendszerét 2016 januárjától a telepítési 

engedélyezési rendszer váltotta fel, amely 2030-ig alkalmazható. A szőlőtelepítési és 

újratelepítési engedélyeket már tagállami szinten adják ki. A tagállamok szőlőterületei évi 

egy százalékkal nőhetnek és a telepítéseket korlátozni lehet. 

A Tokaj-Hegyalja borvidék az uniós reformokhoz köthető 2013. december 29-i 

kormányhatározatban megfogalmazottak szerint 30 milliárd forint összegű forráshoz jut, a 

program ugyanis a borvidék teljes megújítását tűzte ki célul.A szőlő-bor ágazat közösségi 

szabályozását a fenti reform nyomán az alábbi rendeletek határozzák meg: 

• A 1308/2013/EU rendelet (a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 

létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről) jelentősége azon túl, hogy koncepcionális 

szinten rögzíti, hogy a szőlőtelepítés átmeneti, uniós szintű tilalmának feloldását 

követően, mivel az uniós borpiac szervezésére vonatkozó 2008. évi reform főbb céljai 

teljesültek, így megszűnt a bor régóta jellemző, strukturális túltermelése, és 
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fokozatosan javult az uniós borágazat versenyképessége és piacorientáltsága, továbbá 

Unió-szerte jelentősen csökkentek a szőlővel betelepített területek, a kevésbé 

versenyképes termelők elhagyták az ágazatot, valamint fokozatosan megszűntek 

bizonyos olyan piactámogatási intézkedések, amelyek gazdasági szempontból nem 

életképes beruházásokat ösztönöztek, célul tűzi ki, hogy a 2016 és 2030 közötti 

időszakban a szőlőtelepítések üteme rendes mértékben növekedjen, melynek 

érdekében uniós szinten új rendszert kell kialakítani a szőlőtelepítések irányítására, a 

szőlőtelepítések engedélyezési rendszere formájában.  

• A telepítési jogok rendszerét 2016. január 1-től az engedélyezési rendszere váltotta fel. 

Ez azt jelenti, hogy a meglévő telepítési jogokat fokozatosan telepítési engedélyekké 

kell átalakítani. Az új szőlőtelepítési engedélyezési rendszer az új telepítési 

engedélyek és az újratelepítések szabályait fogja át és átmeneti szabályként 

tartalmazza a meglévő telepítési jogok telepítési engedélyre való átváltására vonatkozó 

rendelkezéseket. A telepítési engedélyek a megadásuktól számított három évig 

érvényesek. A termelővel szemben arányos, hatékony és visszatartó erejű igazgatási 

szankciót lehet alkalmazni, ha nem használja fel az engedélyt az érvényességi ideje 

alatt. Az új rendszer szabályai szerint a telepítési engedélyt csak a jogosult 

használhatja fel és nem lehet átruházni a vis major esetét kivéve. A telepítési engedély 

örökölhető. Az uniós szabályok értelmében csak a tagállam által bortermelés céljából 

osztályba sorolt szőlőfajtákat lehet telepíteni, újratelepíteni és oltani, továbbá ha a 

tagállam az osztályba sorolásból egy fajtát töröl, akkor azt a törléstől számított 15 

éven belül ki kell vágni. 

A rendelet alapján a tagállamok minden évben akkora területen engedélyeznek új 

telepítéseket, amely megfelel a területükön már szőlővel betelepített teljes terület 1 %-

ának az előző év július 31-i adatokat figyelembe véve. Az újratelepítési engedély 

hatálya alá tartozó területek nem számítanak bele az új telepítés engedélyezésére 

meghatározott éves terület mértékébe. 

A rendelet lehetővé teszi, hogy a tagállamok 

a) nemzeti szinten 1 % -nál alacsonyabb, de 0 %-nál nagyobb mértéket alkalmazzanak, 

illetve 
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b) az oltalom alatt álló eredetmegjelölésű vagy oltalom altt álló földrajzi jelzésű borok 

vagy földrajzi jelzés nélküli borok előállítására szolgáló területek esetében regionális 

szinten korlátozzák az engedélyek kiadását. 

Ezt a korlátozást csak akkor lehet alkalmazni, ha az 

- a piaci kilátásokhoz viszonyított, kellően bizonyított túlkinálat elkerülése érdekében 

szükséges, vagy 

- egy konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés 

elértéktelenedése kellően bizonyított kockázatának elkerülése érdekében szükséges. 

Az új telepítési engedélyeket a telepítőknek 3 éven belül fel kell használniuk. Az új 

telepítési engedélyeket a kérelmezők számára térítésmentesen kell biztosítani. 

A mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó Uniós 

intézkedések három fő csoportba sorolhatóak: 

1. A mezőgazdasági termelők segítése a közösségi jogszabályokon alapuló, fokozott 

követelményeket támasztó előírásoknak való megfelelésben; 

2. Az élelmiszer-minőségi rendszerekben résztvevő mezőgazdasági termelők 

támogatása; 

3. Termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek keretébe 

tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén. 

A rendelet kimondja, hogy fontosak a fogyasztói elvárások, illetve annak 

figyelembevétele, hogy javítani kell a mezőgazdasági termékek minőségét, valamint 

azok előállításának és forgalmazásának gazdasági feltételeit, amely szintén 

összhangban van a jelen projekt megvalósításával.  

E körben felhatalmazza a rendelet a Bizottságot a vonatkozó részletszabályok 

kidolgozására, elfogadására, amelyek közt a jelen projektet is érintő forgalmazási 

előírások alkalmazására azért van szükség, hogy a piacot egyszerűen el lehessen látni 

szabványosított és kielégítő minőségű termékekkel, és azoknak különösen a műszaki 

meghatározásokra, az osztályozásra, a kiszerelésre, a jelölésre és címkézésre, a 

csomagolásra, a termelési módszerre, a tartósításra, a tárolásra, a szállításra, a 

kapcsolódó adminisztratív dokumentumokra, a tanúsításra és a határidőkre, valamint a 

felhasználást és az elhelyezést érintő korlátozásokra kell figyelemmel lenni. 

Rögzíti a rendelet, hogy a bortermelésre vonatkozóan meg kell határozni bizonyos 

borászati eljárásokat és korlátozásokat, különös tekintettel a házasításra és a harmadik 
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országokból származó bizonyos szőlőmust-, szőlőlé- és frissszőlő-típusok 

felhasználására. A nemzetközi előírások teljesítése érdekében indokolt, hogy a 

Bizottság a további borászati eljárások tekintetében a Nemzetközi Szőlészeti és 

Borászati Szervezet, az „Organisation Internationale de la Vigne et du Vin” (OIV) 

által ajánlott borászati eljárásokat vegye figyelembe. 

 

Az OIV a szőlészet és a borászat, a boralapú italok, a csemegeszőlő, a mazsola és az 

egyéb szőlészeti és borászati termékek ágazatában tevékenykedő tudományos és 

szakmai kormányközi szervezet. Az OIV célkitűzései a következők: i. tájékoztatás 

nyújtása azon intézkedésekről, amelyek révén a termelők, a fogyasztók, valamint a 

szőlészeti és borászati termékek ágazatában tevékenykedő egyéb szereplők érdekei 

figyelembe vehetők, ii. segítségnyújtás a szabványosításra irányuló tevékenységekben 

részt vevő egyéb nemzetközi szervezeteknek, valamint iii. hozzájárulás a meglévő 

gyakorlatok és szabványok nemzetközi harmonizációjához. Az OIV-nek jelenleg 46 

állam, köztük 21 uniós tagállam a tagja. Az Európai Unió jelenleg nem tagja az OIV-

nek, azonban a rendelet értelmében az OIV által elfogadott és közzétett egyes 

állásfoglalások hatással vannak az uniós jogra.  

A rendelet az alábbi rendelkezések kapcsán hivatkozik az OIV állásfoglalásaira:  

– a szőlő- és borágazati termékek összetételének meghatározására szolgáló, az OIV 

által elfogadott és közzétett egyes vizsgálati módszerek vonatkozásában, amelyekből a 

Bizottságnak ki kell indulnia, kivéve, ha e módszerek az Unió által elérni kívánt cél 

szempontjából nem hatékony vagy nem megfelelő eszköznek minősülnek (a közös 

piacszervezésről szóló rendelet 80. cikkének (5) bekezdése);  

– a borászati eljárások során alkalmazott anyagokra vonatkozó egyes tisztasági és 

azonosítási előírások vonatkozásában oly módon, hogy az OIV által e tekintetben 

elfogadott és közzétett szabályok az Unióban automatikusan kötelező erejűvé válnak 

(a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati 

eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására 

vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 10-i 606/2009/EK 

bizottsági rendelet (HL L 193., 1. o.) 9. cikke);  
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– az OIV által elfogadott és közzétett borászati eljárások vonatkozásában, amelyeket a 

Bizottságnak az ilyen eljárások engedélyezésekor figyelembe kell vennie (a közös 

piacszervezésről szóló rendelet 80. cikke (3) bekezdésének a) pontja); valamint  

– ugyanezen borászati eljárások vonatkozásában, amennyiben azokat a közös 

piacszervezésről szóló rendelet 80. cikkének (3) bekezdése szerinti engedélyezésüket 

megelőzően harmadik országokban bor előállítása céljából alkalmazzák (a közös 

piacszervezésről szóló rendelet 90. cikkének (2) bekezdése).  

• A borászati eljárásokkal és vizsgálati módszerekkel a hivatkozott rendelet 80. cikke 

foglalkozik részletesebben, kimondva, hogy a VII. melléklet II. részében felsorolt 

termékek Unión belüli előállítása és tartósítása során kizárólag a VIII. mellékletnek 

megfelelően engedélyezett és az 75. cikk (3) bekezdésének g) pontjában, valamint a 

83. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt borászati eljárások alkalmazhatók. Az 

engedélyezett borászati eljárások csak a termék megfelelő előállításának, 

tartósításának vagy érlelésének biztosítására alkalmazandók, amely elvárás – ahogyan 

az a jelen terv korábbi pontjaiban is látható – harmonizál a projekt által a 

megvalósulás esetére kitűzött célokkal. 

• A következő kiemelendő uniós szabályozó norma a Bizottság 612/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 555/2008/EK bizottsági 

rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok keretében 

végrehajtott új intézkedések tekintetében történő módosításáról és ezáltal az 

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről. Ez a rendelet 

érintőlegesen kapcsolódik a tárgyi projekthez, mivel elsősorban a borok 

tagállamokban folytatott promóciójára és a borágazat innovációjára vonatkozó 

rendelkezéseket tartalmazza.  

• Az 555/2008/EK bizottsági rendelet főként végrehajtási szabályokat állapít meg a 

támogatási intézkedések (II. cím); a harmadik országokkal folytatott kereskedelem (II. 

cím); a termelési potenciál (V. cím), valamint a borágazat ellenőrzése vonatkozásában, 

a 22. és 23. cikke azonban röviden kitér a bortermelés során keletkező melléktermékek 

kezelésére, amely érintheti a projekt megvalósítását, hiszen a beruházás része az 

üzemekben keletkező jelentős mennyiségű melléktermék (törköly) hasznosítása is. A 

hivatkozott jogszabály előírja hogy a termelők kötelesek a borkészítés vagy a szőlő 

bármely más feldolgozásának melléktermékét kivonni a piacról az alábbi feltételekkel 
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megvalósuló felügyelet mellett: a melléktermékeket haladéktalanul, de legkésőbb 

annak a borászati évnek a végéig, amelyben előállították őket, ki kell vonni a piacról; 

A tagállamok korábbi időpontot is megállapíthatnak; a kivonást – a becsült 

mennyiségek megjelölésével együtt – vagy be kell jegyezni a 479/2008/EK rendelet 

112. cikke (2) bekezdésének megfelelően vezetett nyilvántartásba, vagy azt az 

illetékes hatóságnak kell tanúsítania; továbbá a kivonásnak összhangban kell állnia az 

alkalmazandó közösségi jogi aktusokkal és különösen a környezetvédelmi 

rendelkezésekkel. 

A szóban forgó borseprő kivonása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a borseprőt 

denaturálták annak érdekében, hogy lehetetlenné tegyék a borkészítésben való 

felhasználását, valamint ha a denaturált seprő harmadik félnek történő elszállítását 

bevezették a 479/2008/EK rendelet 112. cikkének (2) bekezdése szerinti 

nyilvántartásba. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az ilyen 

műveletek ellenőrzésére. E célból létrehozhatják az érintett harmadik felek előzetes 

elismerésének rendszerét. 

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy azoknak a termelőknek, akik a kérdéses 

borászati évben telephelyükön nem termelnek 25 hektoliternél több bort vagy mustot, 

melléktermékeiket nem kell kivonniuk a piacról. Lehetőség van a melléktermékek 

lepárlással történő ártalmatlanítására is. A borkészítés vagy a bármely más 

szőlőfeldolgozási eljárás melléktermeinek ártalmatlanítására vonatkozó 

kötelezettséget a termelők teljesíthetik a melléktermékek lepárlásra történő 

átadásával is. A tagállamok objektív és hátrányos megkülönböztetést nem 

eredményező kritériumok alapján előírhatják, hogy a borkészítés vagy bármely más 

szőlőfeldolgozási eljárás melléktermei összességének vagy egy részének lepárlásra 

történő átadása kötelező legyen valamennyi termelőjük vagy azok egy része számára. 

Ez a kötelezettség a bornak az ecetipar részére történő átadásával is teljesíthető.A 

tagállamok ezenkívül az általuk megállapított eljárásnak megfelelően a lepárlók 

tanúsítására vonatkozó rendszert is bevezethetnek. 

• A következő projektet érintő uniós jogforrás a Bizottság 436/2009/EK rendelete 

(2009. május 26.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező 

bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek 

fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő 

nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
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megállapításáról. A rendelet a szőlőkataszterre vonatkozó előírások mellett 

foglalkozik a kötelező bejelentésekkel és a borpiaci felügyelethez szükséges 

információk összegyűjtésével, így például a feldolgozási és/vagy forgalmazási 

jelentéssel, a termelési-, és a készletjelentéssel. E szerint a tagállamok előírhatják, 

hogy azon természetes vagy jogi személyeknek, vagy e személyek csoportjainak, 

beleértve a szövetkezeteket is, akik, vagy amelyek a jelentés benyújtására 

meghatározott időpont (január 15.) előtt borkészítéshez a folyó borászati évből 

származó termékeket dolgoztak fel és/vagy hoztak forgalomba, feldolgozási és/vagy 

forgalmazási jelentést kell benyújtaniuk az illetékes hatóságoknak. Ilyen jelentést 

jelenleg hazánkban nem írnak elő. A rendeltben találunk továbbá végrehajtási 

szabályokat a borágazati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok 

tekintetében, amely adminisztratív előírások szintén érinthetik a projekt 

megvalósítását. 

• A Bizottság 606/2009/EK rendelete (2009. július 10.) a 479/2008/EK tanácsi 

rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz 

kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes 

szabályok megállapításáról szól.  

Kimondja a rendelet, hogy a 479/2008/EK rendelet VI. mellékletének D. szakaszában 

meghatározott általános szabálytól eltérve a bor vagy szőlőmust borseprőre, 

szőlőtörkölyre, illetve az úgynevezett „aszú” vagy „výber” kipréselt tésztájára öntése 

alapvető elemét képezi bizonyos magyar és szlovák borok készítésének, így az erre az 

eljárásra vonatkozó különleges feltételeket az érintett tagállamokban 2004. május 1-

jén hatályban lévő nemzeti rendelkezésekkel összhangban kell megállapítani. 

Ez az uniós jogforrás – többek között – rögzíti, hogy a pezsgő, a minőségi pezsgő és 

az illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő készítéséhez a másutt engedélyezett 

borászati eljárásokon kívül szükség van több specifikus eljárás alkalmazására is. 

Előírásai érintik a jelen projekt megvalósítását, figyelemmel arra, hogy az üzemek 

közül egy alkalmas pezsgő készítésre az erjesztéstől a palackozásig. Így 

meghatározza, hogy a „Tokaji fordítás” mustnak vagy bornak az „aszú”/„výber” 

kipréselt tésztájára öntésével készül; míg a „Tokaji máslás” mustnak vagy bornak a 

„szamorodni”/„samorodné” vagy az „aszú”/„výber” seprűjére öntésével készül. Az 

érintett termékeknek ugyanabból a szüreti évből kell származniuk. 
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A rendelet 3-6 cikkei és a kapcsolódó mellékletek tartalmazzák az engedélyezett-, és 

új borászati eljárásokat-, a pezsgőkészítés esetére irányadó eljárásokat-, valamint a 

likőrborokra vonatkozó speciális szabályozást; rendelkezéseket tartalmaz továbbá a 

borok házasítására.  

• A Bizottság 607/2009/EK rendelete (a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos 

borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredet-megjelölések és földrajzi 

jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok 

megállapításáról) szintén fontos végrehajtási szabályokat határoz meg, melyek közül a 

jelen projektre legnagyobb befolyást a címkézésre és kiszerelésre vonatkozó szabályok 

gyakorolhatnak, figyelemmel arra, hogy a tervezett mobil infrastruktúrába tartozó 

berendezések közt lesz mobil palackozó egység, mobil szűrő egység, mobil címkéző 

és csomagoló egység is. E szerint a rendelet másképpen nem rendelkezik, a 

479/2008/EK rendelet IV. mellékletének 1–11., 13., 15.  és 16.  pontjában említett 

termékek (a továbbiakban: a termékek)  címkézése nem egészíthető ki semmiféle, a 

szóban forgó rendelet 58. cikkében előírt és az ugyanezen rendelet 59. cikkének 

(1) bekezdésében és 60. cikkének (1)  bekezdésében szabályozott adatoktól eltérő 

adattal, kivéve, ha a kérdéses adatok megfelelnek a 2000/13/EK irányelv 2. cikke 

(1) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek. 

A rendelet célul tűzi ki az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt 

álló földrajzi jelzéssel ellátott borok különleges jellegének megőrzését, amely a Tokaji 

Borvidék, a tokaji borkészítés, a tokaji bor tekintetében különös hangsúllyal bír. A 

rendelet XII. számú melléklete határozza meg az elfogadott hagyományos 

kifejezéseket, így többek között azt is, hogy mely borokat lehet aszúnak tekinteni, 

amely kifejezés csak a „Tokaji” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel használható. 

 

II.  A hazai szabályozási környezet bemutatása: 

Ahogyan az uniós, úgy a hazai jogi szabályozás is kiemelt figyelmet fordít a tokaji bor 

eredetvédelmére, így kitér erre a kérdésre többek közt a védjegyek és a földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény is, a projekt tárgyához azonban szorosabban a 

feldolgozásra vonatkozó előírások kapcsolódnak.  
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• E körben az első és legfontosabb norma a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról 

szóló 2004. évi XVIII. törvény, mely szabályozza a borszőlő telepítését, művelését, 

kivágását, a borászati termékek előállítását, forgalomba hozatalát, nyilvántartásuk 

rendszerét, továbbá a szőlőtermesztéssel és bortermeléssel kapcsolatos szakigazgatási 

feladatokat és hatásköröket. 

A jogszabály fogalom-meghatározása szerint borászati üzem: borászati termékek 

előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező 

üzem.  

A törvény III. fejezete szabályozza a borászati termékek tárolását, nyilvántartását. 

Fontos, hogy értékesítési vagy továbbfeldolgozási céllal borászati üzemben tárolt 

borászati termékről e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak 

szerint nyilvántartást kell vezetni. A termelő, felvásárló és nem palackozott bort 

forgalomba hozó a termékéről az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 

szabályozott módon adatot szolgáltat. Rögzíti a jogszabály, hogy nem borszőlőalapú 

alkoholos termék és borászati termék ugyanabban a borászati üzemben nem tárolható. 

Borászati termék előállításához vagy kezeléséhez meg nem engedett anyagokat és 

borászati terméket borászati termék előállítására, kezelésére, raktározására szolgáló 

helyiségben tartani tilos. A borászati hatóság a meg nem engedett anyag tárolása miatt 

minőségvédelmi bírságot szabhat ki. 

Azt a borászati üzem nyilvántartása szerinti borászati terméket, amelyet a 

jogszabályokban meg nem engedett anyagok, illetve megengedett anyagok nem 

megengedett mennyiségű, mértékű felhasználásával vagy a jogszabályokban meg nem 

engedett módszerrel állítottak elő vagy kezeltek, hamisított terméknek kell tekinteni. 

Ilyen terméket birtokban tartani tilos. 

A törvény V. fejezete pedig a Tokaji Borvidékre vonatkozó speciális rendelkezéseket, 

így többek között kimondja, hogy a tokaji borkülönlegességek palackozásához csak a 

törvény végrehajtási rendeletében meghatározott palackot lehet felhasználni. Ilyen 

palackokba csak tokaji borkülönlegességeket lehet tölteni. Azonban a palackozási 

kötelezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék területén a termelők által saját 

pincéjükben forgalomba hozott, saját termésű, helyben fogyasztásra kerülő tokaji 

szamorodni, tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji aszú és tokaji eszencia borokra. 

A Tokaji borvidék területéről kiszállított, forgalomba hozatali engedéllyel nem 

rendelkező bármely borászati termék esetében a Tokaj eredetmegjelölés csak abban az 
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esetben használható, amennyiben abból pezsgőt készítenek és a hegyközségi tanács 

megadta rá a Tokaj eredetmegjelölés használatára vonatkozó engedélyt. A Tokaj 

eredetmegjelölés használatára vonatkozó rájegyzés hiányában a származási 

bizonyítvány érvénytelen. 

A bor tárolásának körében rögzíti a jogszabály, hogy a más terület terméséből 

származó borászati terméket a területről származó borászati terméktől elkülönítve, 

külön borászati üzemben kell tartani, és tárolóedényét (hordóját) olyan megjelöléssel 

kell ellátni, amely a borászati termék származását kétséget kizáró módon feltünteti. A 

kizárólag házi fogyasztás céljára bevitt idegen eredetű borászati termék a Tokaji 

borvidékről származó borászati termékkel egy borászati üzemben is tartható, 

származását és a házi fogyasztás céljára utaló jelzést azonban a tárolóedényen 

(hordón) ilyen esetben is fel kell tüntetni. 

A Tokaji borvidéken készített tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji szamorodni, tokaji 

aszú és tokaji eszencia tokaji borkülönlegességnek minősülnek és önálló 

névhasználatra jogosultak. 

Tokaji máslás: a szamorodni vagy az aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos 

évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült tokaji borkülönlegesség, amely 

jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik, és fahordóban érlelték. 

Tokaji fordítás: a kipréselt aszútésztára felöntött meghatározott termőhelyről származó 

mustból vagy azonos évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült, fahordóban érlelt 

tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik. 

Tokaji szamorodni: a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására 

nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és egészséges szőlőszemek feldolgozásával 

előállított, és a forgalomba hozatalt megelőzően fahordóban érlelt tokaji 

borkülönlegesség. 

Tokaji aszú: a Tokaji borvidék területén termett borszőlő Botrytis cinerea hatására 

nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, szüretkor kézzel külön szedett, feldolgozott 

szőlőbogyóinak az ugyanott termett szőlőből készült mustban, részben erjedt 

szőlőmustban, még erjedésben lévő új borban vagy azonos évjáratú borban történő 

áztatását követő alkoholos erjedés útján nyert, és a forgalomba hozatal előtt 

fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség. 

Tokaji eszencia: a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására 

nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és szüretkor kézzel külön szedett szőlőbogyókból 
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préselés nélkül kiszivárgó, szőlőmustból minimális alkoholos erjedés útján keletkező 

tokaji borkülönlegesség. 

A Tokaji borvidék területén termett borszőlőből származó törkölyös mustra, 

borseprőre vagy törkölyre csak az e borvidéken termett borszőlőből származó mustot 

vagy bort szabad önteni. 

A tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji aszú és tokaji eszencia előállítója a felhasznált 

aszúsodott szőlőbogyó, a készített aszú, fordítás és a nyert eszencia mennyiségét az 

illetékes hegyközségnek kategóriánként évente a borpiaci év végéig köteles 

bejelenteni. 

A Tokaji borvidék területén ízesített italokat készíteni tilos, készleten tartani csak 

palackozott formában lehet. A Tokaji borvidékre utaló elnevezéssel tilos 

közfogyasztásra forgalomba hozni mustot, továbbá olyan bort, amelyet más 

termőhelyről származó musttal vagy borral házasítottak. A palackozási kötelezettség 

alá vont tokaji borokat poharanként csak palackból szabad kimérni. 

A jogszabály VI. fejezete foglalkozik a borgazdálkodás körébe tartozó ellenőrzéssel, 

és annak jogkövetkezményeivel.  

A borászati hatóság ellenőrzi: 

a) a borászati termékek származását, eredetét, minőségét (összetételi és érzékszervi 

tulajdonságok, térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár 

működésének jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit, 

b) a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok minőségét, 

c) a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok 

megfelelőségét, 

d) a gyártástechnológia műszaki feltételeit, 

e) a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minőségét, 

f) a jogszabály nyilvántartás szakmai tartalmát, 

g) a pincékben és a kereskedelemben - rendszeres mintavétellel - a borok minőségét, 

h) az import borászati termékek minőségét, 

j) a borászati termék származási bizonyítványának valóságtartalmát a borászati 

üzemben, és a hegybíró által vezetett nyilvántartásokban, 

k)a borszőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását, 

l) a termékleírásnak való megfelelést, 

m) a helyi borbíráló bizottságok működését. 
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A hatósági ellenőrzés során alkalmazott mintavétel szabályait a törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendelet állapítja meg. A mintavételhez szükséges 

italokat, palackokat és egyéb anyagokat a mintaadásra kötelezett díjtalanul köteles 

rendelkezésre bocsátani. Megfelelő palackok hiányában azok beszerzéséről a 

mintaadásra kötelezettnek kell gondoskodni. A borászati hatóság a jármű 

rakományának ellenőrzéséhez a rendőrség, illetve a vámhatóság közreműködését 

kérheti. 

 

Ha a vizsgált borászati termék 

a) a jogszabályokban meghatározott, illetőleg a jelölésében foglalt jellemzőket nem 

elégíti ki, 

b) a jogszabályokban nem megengedett anyagokat vagy megengedett anyagokat nem 

megengedett mértékben tartalmaz, 

c) a származási bizonyítványban vagy a forgalomba hozatali engedélyben foglaltaktól 

eltérően jelölt, 

d) a rá vonatkozó termékleírásnak nem felel meg, 

és a jogszabálysértést az ellenőrző hatóság megállapítja, a borászati termék 

előállítóját, kereskedelmi ellenőrzés esetén a kereskedelmi egységet, bizonyítottság 

esetén a hiba okozóját a hatóság a vizsgálat költségeinek megtérítésére kötelezi.  

A borászati hatóság az ellenőrzés eredményeként, a kötelezettségszegés súlyától 

függően 

a) a borászati üzemet legfeljebb 30 napra ideiglenesen bezárhatja, gép, felszerelés, 

berendezés működését, csomagolóanyag felhasználását, tárolóhely vagy szállítóeszköz 

használatát megtilthatja, újbóli működését, használatbavételét, használatban tartását 

feltételhez kötheti; 

b) alapanyagot, kiegészítő anyagot, segédanyagot, adalékanyagot, készterméket 

közfogyasztásra alkalmatlannak, csökkent minőségűnek nyilváníthat, felhasználását, 

forgalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja és ennek 

érvényesítése céljából zárolhatja; 

c) elrendelheti a borászati termék zárlatát, valamint a közfogyasztásra, 

továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék megsemmisítését vagy lepárlását; 

d) minőségvédelmi bírságot szabhat ki; 

e) megtilthatja a származási helyre utaló megnevezés használatát. 
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A borászati hatóság minőségvédelmi bírságot szab ki, ha megállapítja, hogy az 

előállított, illetve forgalomba hozott borászati termék nem felel meg az előírt, illetve 

megjelölt minőségi jellemzőknek, valamint akkor, ha az előállítás, illetve a 

forgalomba hozatal nem felel meg a törvényben meghatározott szempontoknak. 

A borászati hatóság vagy a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, ha a borászati 

hatóság vagy a hegyközség felé előírt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget 

elmulasztották, a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül végezték el, vagy 

az adatszolgáltatást hiányosan vagy valótlan adattartalommal teljesítették. 

Ha a mulasztási vagy a minőségvédelmi bírságot a határozatban megjelölt határidő 

lejártát követő hatvan napon túl sem fizetik meg, a borászati hatóság a 

kötelezettségszegés súlyától és gyakoriságától függően - a fizetési kötelezettség 

teljesítéséig terjedő időtartamra - felfüggesztheti a borászati üzem működési 

engedélyét. 

 

A jelen projekt megvalósítása során a higiéniai előírások mellett természetesen 

maximálisan szem előtt kívánjuk tartani, hogy a borászati hatóság ellenőrzési és 

mintavételi kötelezettségének szükség esetén eleget tehessen, hiszen ez biztosítja a 

projekt minőségi borkészítéssel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósulását.  

• A törvényi szintű hazai szabályozás másik fontos eleme a hegyközségekről szóló 

2012. évi CCXIX. törvény, amely meghatározza a hegyközségi tagság feltételeit, a 

tagságra irányadó szabályozást, a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint a 

hegyközség szervezetét. E szerint a törvény személyi hatálya a szőlészeti és borászati 

termelő, illetve szőlészeti és borászati felvásárló tevékenységet folytató természetes és 

jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 

továbbá a hegyközségi szervezetekre, azok tagjaira és tisztségviselőire, valamint a 

hegybírókra terjed ki. Hegyközségi tagságra kötelezett - lakóhelyétől (telephelyétől, 

székhelyétől) függetlenül - az a szőlészeti és borászati termelő, aki tevékenységét a 

hegyközség működési területén végzi. A szőlészeti és borászati termelő minden olyan 

hegyközségnek tagja, amelynek területén termel. A hegyközség tagjairól névjegyzéket 

kell készíteni, és az abban bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell. 

A hegyközségi törvény fogalomhasználata szerint szőlészeti termelő: aki 1000 m2-nél 

nagyobb területen borszőlőt művel, vagy területnagyságtól függetlenül 

borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem minősül borászati termelőnek; 
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borászati termelő: aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő;  szőlészeti és 

borászati felvásárló: aki borszőlőt, mustot, illetve bort tovább-feldolgozási célú 

továbbértékesítés céljából vásárol;  borvidék pedig a szőlőtermesztésről és a 

borgazdálkodásról szóló törvény szerinti borvidék. Borrégió: a borvidékek közös 

érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, 

minőség- és eredetvédelmére létrehozott olyan önkéntes társulása, amely hasonló 

szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkező, földrajzilag egymáshoz közel eső 

vagy határos borvidékek összességéből áll. 

A szőlészeti és borászati termelő hegyközségi tagsági viszonya, illetve a borvidéken 

kívül a szőlészeti és borászati termelőtevékenységet végző nyilvántartásba-vételi 

kötelezettsége azon a napon keletkezik, amelyen a tevékenységét megkezdi.A 

szőlészeti és borászati felvásárló nyilvántartásba vételi kötelezettsége azon a napon 

keletkezik, amelyen a tevékenységét megkezdi.  A szőlészeti és borászati felvásárló és 

a nem borvidéki településen működő szőlészeti és borászati termelő a hegybírónak 

köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), 

adóazonosító jelét vagy adószámát, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv által adott regisztrációs számát, és a miniszter e törvény felhatalmazása alapján 

kiadott rendelete szerinti egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatokat. 

A tag joga, hogy 

a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen vagy részközgyűlésen; 

b) tisztséget viseljen a hegyközségben; 

c) a hegyközség belső szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség 

által nyújtott szolgáltatásokat. 

Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget csak egy hegyközségben viselhet. 

A tag kötelezettsége, hogy 

a) hegyközségi járulékot fizessen; 

b) a hegyközség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakat megtartsa; 

c) a hegyközségi rendtartást betartsa. 

• A fenti törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek közül eredetvédelmi 

kérdésekben meg kell említeni a 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendeletet a borászati 

termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló 

eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről, továbbá a 99/2009. (VII. 30.) FVM 
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rendeletet a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) FVM rendelet 

módosításáról. E rendeletmódosítás eredményeként a 97-es számú rendelet melléklete 

adja meg a magyarországi oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket. Kiemelendő még a 

Kormány 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozata a Bor Eredetvédelmi Tanácsról. 

• A projektben részlegesen érintett melléktermék-lepárlást hazai rendeleti szinten 

a vidékfejlesztési miniszter szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező 

melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 

16.) VM rendelete szabályozza, amely meghatározza többek közt, hogy szőlőtörköly 

esetében ellenőrzés melletti kivonásként mely eljárásokat lehet alkalmazni, továbbá a 

melléktermékek támogatással történő lepárlásának szabályait, a lepárlóüzemekre 

vonatkozó előírásokat.  

A szőlőtörköly a szőlő kocsánnyal vagy kocsány nélkül való préseléséből is 

származhat.  

Aki személyesen és saját birtokán 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben 

állít elő bort, annak a keletkező borászati melléktermékek kivonásáról gondoskodnia 

kell. Annak, aki személyesen és saját birtokán 500 hektoliter vagy azt meghaladó 

mennyiségben állít elő bort, vagy 500 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak 

megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, annak a keletkező borseprő kötelező 

lepárlás útján történő megsemmisítéséről gondoskodnia kell. 

 

A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség abban az esetben 

tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kivonásra kötelezett termelő (a továbbiakban: 

kötelezett) legkésőbb a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évének végéig 

a keletkezett borászati melléktermékek teljes mennyiségét 

a) lepárlóüzem részére leadja, vagy 

b) ellenőrzés melletti kivonási eljárás alkalmazásával kivonja. 

 

A szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében megtermelt bor 

alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévő alkohol-

mennyiségnek el kell érnie 

a) szőlőtörköly és borseprő esetében a 10%-ot, 

b) csak szőlőtörköly esetében az 5%-ot, 

c) csak borseprő esetében az 5%-ot. 
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Borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonása esetén, amennyiben a borászati 

melléktermék alkoholtartalmát a kötelezett méréssel nem határozza meg, úgy 

a) a szőlőtörköly összes alkoholtartalmának 2,8 liter/100 kg, 

b) a borseprő összes alkoholtartalmának 4 liter/100 kg 

értéket kell figyelembe venni. 

 

Amennyiben a kivont borászati melléktermékek alkoholtartalma nem éri el a fent 

mennyiségeket, úgy a kivonásra vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető 

teljesítettnek, amennyiben a kötelezett a hiányzó alkoholmennyiséget kiegészíti a 

megfelelő mennyiségű bornak lepárlóüzembe történő, lepárlási célú leadásával. 

 

A borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a tokaji 

fordítás, a tokaji máslás előállításához felhasznált szőlőtörkölyre, illetve borseprőre. 

 

Szőlőtörköly esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet 

alkalmazni: 

a) takarmánykészítés, 

b) szerves trágyaként, annak megfelelő mennyiségben történő felhasználás, 

c) komposzt készítésére történő felhasználás, 

d) szőlőmag, illetve szőlőmagolaj kinyerés, 

e) törkölypálinka készítés, 

f) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba, 

g) hulladékbegyűjtő telep vagy veszélyeshulladék-égetőmű részére történő igazolt 

átadás, 

h) biogáz előállítás céljára történő átadás, 

i) ipari energetikai célú lepárlása vagy elégetése. 

 

Borseprő esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet 

alkalmazni: 

a) borseprőpárlat készítés, 

b) borkősav vagy más anyag kivonása, 

c) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba, 

d) hulladékbegyűjtő telep vagy szennyvíztisztító telep részére történő igazolt átadás, 
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e) égetőműben történő ártalmatlanítás, 

f) biogáz előállítás céljára történő átadás, 

g) komposzt készítésére történő felhasználás. 

 

A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre 

vonatkozóan egy alkalommal, az első kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 72 

órával írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére. 

 

A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell: 

a) a bejelentő neve (cégneve), lakcíme (székhelye), adóazonosító jele vagy adószáma, 

egyszerűsített adóraktári száma, aláírása, 

b) a borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonásának választott módja. 

 

Adatváltozás, vagy a kivonás módjának módosítása esetén azt a borászati 

melléktermék kivonásának megkezdése előtt 72 órával írásban vagy elektronikus úton 

be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére. 

 

A borseprő denaturálását literenként legalább 2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid 

hozzáadásával kell elvégezni. A borseprőt harmadik fél részére át kell adni a 

borkészítés borpiaci évének végéig. A denaturált borseprő átvételéről az átvevőnek a 

borkísérő okmányon kell nyilatkoznia. 

 

A kötelezettnek a kivonás tényét - az időpont, a borászati melléktermék típusa, 

mennyisége és alkoholtartalma, a szőlőtörköly és borseprő kivonás módjának 

feltüntetésével - a kivonás napján be kell jegyeznie a pincekönyvbe. A szőlőtörköly és 

a borseprő kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot a kötelezettnek a 

kötelezettség teljesítését követő ötödik naptári év végéig meg kell őriznie. 

Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év április 5-ig 

tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH) az 

adott borpiaci évben támogatható maximális alkoholmennyiségről. 
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A borászati hatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok 

tekintetében 

a) évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az Európai Unión belüli, vagy a 

Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (a továbbiakban: OIV) előírásai szerinti 

analitikai vizsgálati szabályok betartását a lepárlóüzemeknél, 

b) ellenőrzi a borászati melléktermékek kivonásával, leadásával, borseprő 

denaturalásával kapcsolatos előírások betartását, 

c) ellenőrzi a lepárlásra leadott borászati melléktermékek minőségét, 

d) ellenőrzi a 14. § szerinti lepárlóüzem mérési eredményeinek pontosságát, 

e) az a) és d) pontokban meghatározott ellenőrzéseket követő 15 napon belül az 

ellenőrzésről készült jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés másolatát megküldi az 

MVH részére, 

f) a jogszabálysértést megállapító, a c) pontban meghatározott ellenőrzések 

eredményéről borpiaci évenként összesített jelentést küld az MVH részére az adott 

borpiaci év július 31-ig. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az MVH részére megküldi a Magyarországon 

bejegyzett székhelyű kereskedelmi szeszfőzdék, valamint a mezőgazdasági eredetű 

termékek kereskedelmi célú lepárlását végző adóraktárak jegyzékét minden borpiaci 

évben május 25-ig. 

 

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az 555/2008/EK rendelet 24. cikke szerinti 

támogatással történő lepárlás esetén a borászati melléktermékek átadása, illetve 

átvétele a kötelezett telephelyén történik. A mennyiség pontos megállapítása 

(tömegmérés) és a minőségi paraméterek meghatározása (alkoholtartalom mérés) a 

lepárlóüzem telephelyén történik. A lepárlásra leadott borászati mellékterméknek 

idegen anyagoktól mentesnek és alkoholgyártásra alkalmasnak kell lennie. 

 

A kötelezett a borászati melléktermékek támogatással történő lepárlás céljából történő 

leadása esetén a lepárlóüzemet értesíti 

a) a szőlőtörköly keletkezésének várható időpontjáról, annak várható mennyiségéről 

tonnában, és keletkezésének pontos helyéről legalább a keletkezés várható időpontját 

megelőző 5. munkanapon. A lepárlóüzem a bejelentett szőlőtörköly rakodásához és 
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szállításához a bejelentett keletkezés időpontját követő 48 órán belül köteles saját 

költségére eszközt biztosítani, 

b) a borseprő átadásának időpontjáról, várható mennyiségéről hektoliterben, és 

keletkezésének pontos helyéről. A lepárlóüzem a bejelentett borseprő szállításához a 

bejelentés időpontját követő 30 napon belül köteles saját költségére eszközt 

biztosítani. 

A bejelentés módját és formáját a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli 

megállapodásban kell szabályozni. 

Amennyiben a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodás 

alapján a kötelezett maga szállítja be támogatott lepárlás céljára a borászati 

melléktermékeket a lepárlóüzem telephelyére, abban az esetben a lepárlóüzemnek a 

kötelezettel kötött megállapodásban foglalt beszállítási költségeket az átvételt követő 

90 napon belül meg kell fizetnie. 

Amennyiben a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását a kötelezett vállalja 

magára, abban az esetben a lepárlóüzem rakodási költségtérítést fizet. A rakodási 

költségtérítést a lepárlóüzemnek a rakodást követő 90 napon belül a kötelezett részére 

meg kell fizetni. 

A kötelezett által viselt szállítási költségről és a rakodási díjról a kötelezett a rakodást 

követő 30 napon belül számlát köteles kiállítani, amelyen feltünteti a borászati 

melléktermék átadásának napját és az átvételi elismervény számát. 

A lepárlóüzem minden év július 20-ig tájékoztatja az MVH-t a következő borpiaci 

évre vonatkozóan a kötelezettnek fizetendő beszállítási és rakodási költségtérítés 

összegeiről, amely azt az adott év július 31-ig közleményben közzéteszi. A 

tájékoztatás elmulasztása esetében a lepárlóüzem támogatás igénybevételére nem 

jogosult. 

 

A lepárlóüzem az átvétel napján köteles sorszámozott átvételi elismervényt kiállítani, 

amelynek tartalmaznia kell 

a)5 az átvevő lepárlóüzem és a kötelezett nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, 

adóazonosító jelét vagy adószámát, 

b) a leadott borászati melléktermék típusát, 

c) a leadott borászati melléktermék mennyiségét szőlőtörköly esetében kilogrammban, 

borseprő és bor esetében hektoliterben, 

d) a leadott borászati melléktermék alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben, 
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e) az átvétel időpontját, 

f) az átvétel helyét (a lepárlóüzem telephelyén/begyűjtőhelyén vagy a kötelezett 

telephelyén történt). 

A sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani. Egy példány a 

kötelezettet illeti meg, egy példány a lepárlás után igényelhető támogatási kérelem 

mellékletét képezi. A harmadik példányt a lepárlóüzem öt évig köteles megőrizni. 

Az átvételi elismervényt - amennyiben annak tartalmával egyetért - a kötelezettnek is 

alá kell írni. 

Amennyiben a borászati melléktermékek támogatott lepárlás céljából történő 

leadásakor a kötelezett az átvevő lepárlóüzem által megállapítottakat vitatja, abban az 

esetben a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében ismételt 

vizsgálatokat kell végezni. Alkoholtartalom megállapítására vonatkozó analitikai 

vizsgálatok vitatása esetében a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes 

jelenlétében, közösen vett minták alapján a borászati hatóság a mintavételtől számított 

8 napon belül végzi el az ismételt vizsgálatokat, amelyről határozatot hoz, és azt közli 

a kötelezettel és a lepárlóüzemmel. 

A lepárlóüzem borpiaci évenként az átvételi elismervényekben szereplő adatokról 

kötelezettenként tételes kimutatást vezet. A kimutatásnak tartalmaznia kell 

a) az átvevő lepárlóüzem és a kötelezett nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, 

adóazonosító jelét vagy adószámát, 

b) a borászati melléktermék szállításához kapcsolódó kísérő okmány számát, 

c) az (1) bekezdés szerinti átvételi elismervény számát, 

d) az átvétel időpontját, 

e) az átvétel helyét (lepárlóüzem telephelyén/begyűjtőhelyén/kötelezett telephelyén 

történt), 

f) a borászati mellékterméktípusát, 

g) a borászati melléktermék mennyiségét szőlőtörköly esetében kilogrammban, 

borseprő és bor esetében hektoliterben megadva, 

h) a borászati melléktermék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve, 

i) a borászati melléktermék számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben 

kifejezve. 

 

Csak az a lepárlóüzem vehet részt a borászati melléktermékeknek az 555/2008/EK 

rendelet 24. cikke szerinti támogatással történő lepárlásában, amely szándékát a 
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következő borpiaci évre vonatkozóan június 30-ig bejelenti az MVH-nak. A 

bejelentésnek tartalmaznia kell a 12. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, valamint 

a bejelentéshez csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát. A 

bejelentés visszavonásig érvényes. 

A lepárlóüzem köteles a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem között létrejött írásbeli 

megállapodásban meghatározott mennyiségű, és a kötelezett által beszállított, a 

minőségi követelményeknek megfelelő minőségű borászati mellékterméket átvenni az 

adott borpiaci év július 31-ig, és a teljes mennyiséget lepárolni adott borpiaci évet 

követő augusztus 15-ig. 

 

Támogatás igénybevételére jogosult minden olyan Magyarországon bejegyzett 

lepárlóüzem, amely a leadott borászati melléktermékekből ipari célú nyers alkoholt 

állít elő. 

A lepárlóüzemnek rendelkeznie kell 

a) a borászati melléktermékek átvételének és az alkoholok leadásának technikai és 

személyi feltételeivel, 

b) mintaraktárral, amelyben a beszállított, átmenetileg tárolt és kiszállított borászati 

melléktermékek mintáinak szakszerű és biztonságos tárolása megoldható, legalább a 

leadott borászati melléktermék átvételi bizonylatának 10. § (3) bekezdés szerinti 

aláírásáig, 

c) az Európai Unión belül alkalmazott vagy az OIV előírásai szerinti mérési 

módszerek alkalmazásához szükséges feltételekkel (súly, nedvességtartalom, 

cukortartalom, alkoholtartalom meghatározása), amennyiben a vizsgálatokat nem 

akkreditált laboratóriumban végezteti, 

d) a 9. § szerinti megállapodással. 

 

A lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy: 

a) a szőlőfeldolgozótól vagy a borkészítőtől a jogszanályban meghatározott módon 

átvett egy vagy több fajta borászati mellékterméket saját költségére párolja le, 

b) a szőlőfeldolgozó vagy borkészítő által beszállított borászati melléktermékeknek 

közvetlenül a lepárlóüzembe történő beszállítása esetén megfizeti a 9. § (4) és (5) 

bekezdésében meghatározottak alapján számított beszállítási költségeket a beszállítást 

követő 90 napon belül, 
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c) az átvett borászati melléktermékeket a 11. § (2) bekezdésében meghatározott 

időpontig lepárolja, 

d) a támogatott lepárlással előállított nyersalkoholt kizárólag ipari, illetve energetikai 

felhasználásra értékesíti, vagy hasznosítja, 

e) biztosítja a borászati melléktermékből származó ipari célú nyers alkoholnak az 

üzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását, 

f) a feltételekkel kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 15 napon belül 

bejelenti az MVH-nak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó 

dokumentumokat. 

A lepárlóüzem borpiaci évenként a támogatott lepárlással érintett borászati 

melléktermékekről kötelezettenként tételes kimutatást vezet. 

 

Borászati melléktermékek lepárlás útján történő megsemmisítése esetében az 

555/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

mértékű támogatás igényelhető.A forintban kifejezett támogatási összeg 

meghatározásakor az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a 

mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK 

bizottsági rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Központi 

Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni. 

 

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103k. cikke szerint elkészített és az Európai 

Bizottság részére benyújtott és elfogadott Nemzeti Támogatási Program 1. számú 

mellékletében foglaltaknak megfelelően az aktuális pénzügyi évre vonatkozóan az e 

rendelet alapján kifizethető támogatási keretösszegről a miniszter az adott pénzügyi év 

augusztus 1-jéig tájékoztatja az MVH-t, amely a keretösszegről közleményt tesz 

közzé. 

Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely a 11. § (1) bekezdésben 

foglalt bejelentési kötelezettségnek eleget tett és a borászati melléktermékből ipari 

célú nyers alkoholt állít elő. 

A támogatás a törvény 9. §-a szerint átvett borászati melléktermékekből, illetve a 3. § 

(6) bekezdése alapján leadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlással előállított ipari 

célú nyers alkohol mennyisége alapján igényelhető. 
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Nem igényelhető támogatás azon alkoholmennyiség után, amely meghaladja azoknak 

az adott borpiaci évben termelt borok alkoholtartalmának 10 százalékát, amelyek 

termelése során keletkezett melléktermékeket, illetve borokat támogatott lepárlás útján 

semmisítenek meg. 

 

A támogatási kérelmeket az MVH által közleményben közzétett nyomtatványokon, 

postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH részére. A kérelemnek 

tartalmaznia kell 

a) a lepárlóüzem 

aa) ügyfél-azonosítóját, 

ab) cégnevét, 

ac) székhelyét, 

ad) kapcsolattartási információit, 

b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám), 

c) a lepárlás adatait (a tárgyidőszak, a lepárolt borászati melléktermékek 

összmennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor esetében 

hektoliterben megadva, a számított alkoholtartalmuk térfogatszázalék/hektoliterben 

kifejezve, a lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége 

térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve), 

d) az igényelt támogatás összegét, 

e) a lepárlási összesítőt, amelyben szerepel a kötelezett ügyfél-azonosítója, neve, 

adóalanyi jogállása, a 10. § (1) bekezdése szerinti átvételi elismervény száma, az 

átvétel időpontja, az átvétel helye (lepárlóüzem telephelyén, vagy begyűjtőhelyén, 

vagy kötelezett telephelyén), a borászati melléktermék típusa, a borászati 

melléktermék mennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor 

esetében hektoliterben megadva, a borászati melléktermék alkoholtartalma 

térfogatszázalékban kifejezve, valamint a borászati melléktermék számított 

alkoholtartalma térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve, 

f) a beszállítási költségtérítés elszámolását (kötelezett ügyfél-azonosítója, neve, a 

szállítás távolsága kilométerben, egységár, tételes beszállítási költség kifizetett nettó 

és bruttó értéke, a számlák száma, a kifizetés dátuma), 

g) az ipari célú nyers alkohol előállítására vonatkozó, naprakészen vezetett tételes 

kimutatást (lepárlás időpontja, szeszmérő-gép száma, induló óraállás, záró óraállás, 
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előállított ipari célú nyers alkohol literben, előállított ipari célú nyers alkohol 

térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben), 

h) a lepárlóüzem cégszerű aláírását. 

 

A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket: 

a) a 10. § (1) bekezdése szerint kiállított, a borászati melléktermékek átvételét igazoló 

sorszámozott átvételi elismervények egy példányát tételenként, 

b) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki adóról és a jövedéki 

termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a 

továbbiakban: PM rendelet) 28. számú melléklete szerinti, az illetékes vámhatóság (a 

továbbiakban: vámhatóság) által ellenjegyzett termékmérleg nyilvántartások 

másolatait azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az adott borászati 

melléktermékeket lepárolták, 

c) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a PM rendelet 33. számú 

melléklete szerinti, a vámhatóság által ellenjegyzett termelési napló másolatait azokra 

a hónapokra, amelyekben az adott borászati melléktermékeket lepárolták, 

d) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltüntetve a tárolótartályok - a 

mérésügyről szóló törvény alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

által kiállított - hitelesítési engedélyének számát és érvényességének idejét, 

e) ha a 9. § (4) bekezdése szerint a kötelezett szállítja be lepárlás céljára a borászati 

mellékterméket, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő 

beszállítási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és azok kifizetését igazoló 

bizonylatok másolati példányait, 

f) ha a 9. § (5) bekezdése szerint a kötelezett a szőlőtörköly szállítójárműre történő 

rakodását vállalta, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő 

rakodási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és az azok kifizetését igazoló 

bizonylatok másolati példányait, 

g) ha a 3. § (6) bekezdésének megfelelően a kötelezett a borászati melléktermék 

leadási kötelezettsége teljesítését bor leadásával egészítette ki, a borászati termékek 

egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló VM rendeletben 

meghatározott borkísérő okmányok másolatait tételenként. 

A lepárlóüzem havonta egy támogatási kérelem alapján jogosult támogatásra. A 

támogatási kérelem benyújtásának legkorábbi időpontja az adott borpiaci év október 
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5-e, legkésőbbi időpontja pedig a következő borpiaci év augusztus 30-a. A benyújtási 

határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Egy támogatási kérelemnek 

legalább egy teljes naptári hónap alatt előállított ipari célú nyers alkohol mennyiségre 

kell vonatkoznia. 

 

• A hazai szabályozás körében említeni kell a fentieken túl az 56/2014. (IV. 30.) 

VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról, továbbá a 

127/2009. (IX. 29) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, 

valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati 

termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről. Ez utóbbi rendelet 

Második része tartalmazza a borászati termékek előállítására vonatkozó szabályokat, 

amely a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődik, és azzal a kiszerelést 

megelőző művelettel zárul, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi 

jellemzői már nem változnak meg. A projektet érinti, hogy a rendelet meghatározza az 

oltalom alatt álló eredetmegjelölést és földrajzi megjelölést viselő borászati termékek 

előállítására vonatkozó korlátozásokat. 

• Az adiminsztratív kötelezettségeket tartalmazó előírások közt ki kell emelni a 

27/2011. (IV. 12.) VM rendeletet, mely a borászati termékek egységes bizonylatolási, 

nyilvántartási és elszámolási rendjéről szól.  

• A projekt megvalósítását a fentieken túl szabályozza, és nagymértékben érinti a 

borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre 

vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet. E 

jogszabály hatálya a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. 

törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 15. pontjában foglalt borászati termékek 

előállítását, tárolását, kezelését, illetve kiszerelését árutermelési céllal végző borászati 

üzemekre terjed ki.  

A borászati üzem működési engedélyét (a továbbiakban: engedély) a borászati 

hatóságtól kell kérelmezni, amely kérelemre és mellékleteire a hivatkozott rendelet 

részletes előírásokat tartalmaz. Magán az engedélyezési eljáráson túl kitér arra is a 

rendelet, hogy a borászati üzemben a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során mely 

pince- és borhigiéniai szabályokat kell betartani. 

A borászati üzem létesítése esetén az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
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a) a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, címét, cég esetén a cégbíróságon a 

cégjegyzékbe bejegyzett nevet, székhelyet; 

b) a borászati üzem címét és helyrajzi számát; 

c) a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközség nevét és címét; 

d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét; 

e) a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását; 

b) a helyszínrajzot; 

c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz 

szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz 

minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak. 

 

A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési 

tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell a (3) 

bekezdésben foglaltakon kívül: 

a) a technológiai folyamatábrát; 

b) a technológiai elrendezési rajzot; 

c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet; 

d) a műszaki-technológiai leírást; 

e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket; 

f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását; 

g) a tisztítási takarítási utasítást; 

h) a hulladék kezelési utasítást; 

i) a személyi higiéniai utasítást; 

j) új üzem esetén használatbavételi engedélyt; 

k) tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt. 

 

Engedély adható olyan üzem részére is, amely a palackozás végeztével új 

állomáshelyre költöztethető (a továbbiakban: mozgó borpalackozó), amennyiben 

a) a mozgó borpalackozó rendelkezik olyan gépjárművel, amely alkalmas palackozó 

gépsor szállítására, és 
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b) a palackozó gépsor rendelkezik 

ba) palackmosóval, -öblítővel, -csepegtetővel, 

bb) palacktöltővel és 

bc) dugaszolóval. 

 

A mozgó borpalackozóra vonatkozó engedélyre vonatkozó kérelemhez a borászati 

üzem feletti rendelkezés igazolását valamint a a technológiai folyamatábrát; a 

technológiai elrendezési rajzot;  az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet; a 

műszaki-technológiai leírást; a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket; a szennyvíz 

külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását; a tisztítási takarítási utasítást; a 

hulladék kezelési utasítást; a személyi higiéniai utasítást; tevékenység bővítése esetén 

a korábbi engedélytkell mellékelni. 

 

Az engedélyt a borászati hatóság határozatlan időre adja ki. A borászati üzem 

működésének megszüntetését legkésőbb a megszűnést követő 8 napon belül be kell 

jelenteni a borászati hatóság és a hegyközség részére. Az engedély módosítása iránti 

kérelmet kell benyújtani az adatok változása esetén.A borászati hatóság az engedély 

megadásáról szóló döntés meghozatalakor a kérelem mellékleteiben foglaltak alapján 

vizsgálja, hogy a borászati üzem képes-e a higiéniai rendelkezések betartására. 

 

Nem adható engedély olyan borászati üzemnek, ahol nem szőlőalapú alkoholos 

termékek előállítását, tárolását, kezelését vagy kiszerelését végzik. 

Az engedély az adott borászati üzemre szól. Egy borászati üzem csak egy engedéllyel 

rendelkezhet. 

Azon borászati üzem részére, melyet a borászati hatóság jogerősen ideiglenesen 

bezárt, illetve amelynek engedélyét jogerősen felfüggesztette, nem adható engedély a 

bezárás, illetve a felfüggesztés időtartama alatt. A bezárással kapcsolatos döntés 

jogerőre emelkedéséig a borászati üzemre vonatkozó új kérelemmel kapcsolatos 

eljárást fel kell függeszteni. 

Egy fizikai létesítmény borászati üzemként való működése csak azt követően 

engedélyezhető, illetve a működése csak akkor folytatható, ha a korábban ott 

folytatott, a Btv. hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggésben megállapított, a 

Btv. szerinti bírsággal kapcsolatos valamennyi kötelezettség megfizetésre került. 
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A működési engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha az nem felel meg a 

jogszabályi előírásoknak. 

 

A borászati üzemben a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során a Btv. 52. §-ában 

foglaltaknak megfelelően a következő pince- és borhigiéniai szabályokat kell 

betartani: 

a) a csatornahálózattal nem rendelkező pincékben a szennyvíz, talaj- és 

csapadékvízgyűjtő ciszternákat rendszeresen ki kell üríteni és fertőtleníteni; 

b) a borospincékben kielégítő természetes vagy mesterséges szellőztetésről kell 

gondoskodni; 

c) a bortömlőket és állandó csővezetékeket kívül-belül rendszeresen mosni és 

fertőtleníteni kell, valamint a tárolásukra olyan tartószerkezetek szükségesek, hogy 

belőlük a mosóvíz maradéktalanul eltávozhasson, és a tömlők ne szennyeződjenek; 

d) gondoskodni kell 

da) a borászati tevékenység végzéséhez szükséges világításról, 

db) a dolgozói létszámhoz igazodó számú illemhely meglétéről, 

dc) a borászati tevékenység során keletkező hulladékok kezelésről, 

dd) a borászati tevékenységhez szükséges vízről, 

df) az előállítás során használt anyagok, valamint a késztermékek megfelelő 

tárolásáról. 

 

A kiszerelést végzőnek rendelkeznie kell: 

a) az edények, kannák, fertőtlenítéséhez és öblítéséhez, töltéséhez és hiteles 

lezárásához szükséges eszközökkel; 

b) a töltési mennyiség ellenőrzéséhez szükséges, a mérésügyi hatóság által hitelesített, 

vagy a nemzeti etalonra visszavezethető kalibrált eszközökkel. 

 

A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító borászati üzem és a 

mozgó borpalackozók tevékenységére alkalmazni kell az élelmiszer-higiéniáról szóló 

2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait. 

 

A borászati üzemnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelését a 

borászati hatóság élelmiszermérnöki, élelmiszertechnológus mérnöki, kertészmérnöki, 

szőlész-borász mérnöki, szőlészeti és borászati mérnöki, borász-italtechnológus 
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szakmérnöki vagy tartósítóipari mérnöki felsőfokú képesítéssel rendelkező felügyelői 

ellenőrzik. 

Összefoglalva megállapítható, hogy mind az uniós, mind a hazai szabályozás központjában 

a korszerű technológiával készült, minőségi borkészítés biztosítása áll, ezt szolgálják mind 

az adminisztratív, mind a higiéniai és eredetvédelmi előírások. Egy olyan kiemelt területen, 

mint a Tokaji borvidék ezen céloknak fokozottan érvényesülni kell, így a projekt 

megvalósítása esetén maximálisan illeszkedik a fent ismertetett szabályozási célkitűzésekbe, 

mindazonáltal az üzemek a szőlőfelvásárlási, szőlő-feldolgozási és borászati technológia 

szolgáltatások során mindvégig szem előtt tartják az irányadó jogi környezet előírásainak 

betartását. 

 

3.4 ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS TERÜLETFE JLESZTÉSI 
STRATÉGIÁKHOZ ÉS KEZELÉSI TERVEKHEZ  

Tokaj-Hegyalját 2002-ben az UNESCO Világörökségi Bizottság a nyolc magyarországi 

világörökségi helyszín egyikévé nyilvánította „kultúrtáj kategóriában”, amely jelenleg a 

Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín nevet viseli magán. A 

bejegyzés „Tokaji borvidék történeti kultúrtáj” megnevezéssel valósult meg. A huszonkettő 

magyarországi, történelmi borvidék között méltán a legrangosabb helyet foglalja el és önálló 

borrégióként is működik. Közigazgatásilag öt járásban huszonhét település tartozik a térség 

területéhez és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében terül el. Jelenleg egyedülállóan 

Magyarország egyetlen történeti tájként funkcionáló térsége. 

Tokaj-Hegyalját maga az állam is kiemelt térséggé nyilvánította továbbá nemzeti érdekünk is, 

hogy a világörökségi rangjához méltóan legyen kezelve és fenntartva a terület, amely nem 

csak feladatot jelent, hanem egyben felelősséggel is tartozunk e vidék és térség megújulásáért 

és kezelhető fenntartásáért. Ahhoz, hogy a végbemenő fejlesztések lebonyolítása után a 

modernizáció során bekövetkező változások Magyarország és Tokaj-Hegyalja hírnevét tovább 

vigyék a világban, az itt megtermelt termékek és szolgáltatások versenyképessége 

növekedjen, a gazdaság fejlődjön egyik alapvető feltétel a közvetlen állami szintű 

szerepvállalás anyagi és minden egyéb téren, ami nélkülözhetetlen és elengedhetetlen. 

Viszont annak érdekében, hogy valódi és jól látható fejlődés történjen az államon kívül a 

fejlesztésekben részesülő és résztvevő valamennyi területi, társadalmi, gazdasági szereplő 

összehangolt és egységes rendszert alkotó közreműködése is szükséges a helyzetelemző, majd 
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tervezési fázisoktól kezdődően egészen a kivitelezések befejezésének végéig. Valamint a 

végbement fejlesztések további fenntartása illetve a meginduló fejlődés utáni 

továbbfejlesztése is elképzelhetetlen együttműködés nélkül. Az összes fázis jól szervezett 

előkészítéséhez, megtervezéséhez és kivitelezéséhez mintegy útmutatóként különböző 

fejlesztési stratégiák, koncepciók, programok és kezelési tervek kidolgozása, szakmai 

alapokon nyugvó megvitatása és elfogadása kell, amelyek meghatározzák az alapvető, fő 

irányvonalakat és fő stratégiai célokat. Ez szintén közös feladatként jelentkezik az összes 

szereplő számára.  

 

3.4.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Maga a koncepció középtávú stratégiát fogalmaz meg 2020-ig emellett 2030-ig hosszú távú 

célok megvalósításához ad iránymutatást Magyarországon létrejövő ágazati és területi 

fejlesztések szemszögéből egyes prioritásokat meghatározva, új jövőképet felvázolva.   

Alapját az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény képezi és az EU 2020 Stratégiához valamint a 

Közös Stratégiai Kerethez illeszkedik. 

Jelentősége a Tokaj Borvidék kiemelt térséggé nyilvánítása mellet való szándékban rejlik. 

Ugyanis a 2014-2020-as időszakra szánt EU-s és hazai fejlesztési forrásokat legnagyobb 

részben főként olyan területek között kell felosztani, amelyek mind gazdasági mind pedig 

társadalmi perspektívák alapján a megtermelt termékek és/vagy szolgáltatások értékesítéséből 

származó nagyobb árbevételt képesek produkálni. Ezt alapozta meg az országgyűlés, mivel a 

Tokaj Borvidék kiemelt térséggé nyilvánításával kifejezte, hogy ezt a területet ilyen fontos és 

hasznos területnek tekinti.  

Az OFTK-ban szereplő specifikus célok egyike az ország makroregionális szerepének 

erősítése. Ehhez a célhoz jelentős mértékben hozzájárulhat, hogy a Tokaj-Hegyalján 

előállított borok tekintélye és ismertsége nemzetközi szinten is kiemelkedő. Az OFTK 

területi célrendszerében bemutatott többi specifikus cél is lényegesen érinti a térséget. Ilyen a 

kiemelt táji értékkel rendelkező térségek fejlesztése, a területi különbségek csökkentése, 

térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés, vidéki térségek népességeltartó képességének 

növelése, az elérhetőség és mobilitás biztosítása, illetve a többközpontú térszerkezetet 

biztosító városhálózat kialakítása. Ezek mind meghatározó elemei annak az átfogó célnak, 
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amely egy térségi potenciálokra (sajátosságokra, lehetőségekre, adottságokra) alapozott, 

fenntartható térszerkezet megalkotására irányulnak. 

Tokaj-Hegyalja turisztikai hordereje is vitathatatlan. Az itt megvalósuló beruházások 

hozzájárulva elősegíthetik a bortermelési hagyományok fennmaradását (amelyek a térség 

kiemelt egyetemes értékhordozóinak egyik jelentős elemét képezik). Továbbá ezen 

hagyományok megőrzése a borkultúra idegenforgalomi fejlesztését mozdítják előre, amit a 

koncepció szintén prioritásként mutat be és releváns szempontként kezel. 

 

3.4.2. Nemzeti Vidékstratégia 

A dokumentumot a Vidékfejlesztési Minisztérium készített el. A stratégia 2020-ig középtávú 

célokat és stratégiát megfogalmazva a vidéki térségek fejlesztését helyezi középpontba, amely 

szintén igazodik az EU 2020 Stratégiához.  

Terjedelmében két fő részre bontható. Az első rész a vidéki térségek jelenlegi helyzetét 

részleteiben elemzi, a második rész pedig meghatározza és bemutatja, hogy melyek a 

szükséges fejlesztési alapelvek illetve a fő célkitűzések a stratégia megvalósításával 

kapcsolatosan. A stratégia olyan szakágazati orientációkat is bemutat és elemez, amelyek 

prioritásként szerepelnek középtávon a fejlesztések megvalósításánál. 

Fő céljai közé tartozik a „fiatal gazda életpályamodell” létrehozása illetve különböző 

mezőgazdasági programok támogatása is, amelyek a kialakult struktúra fenntarthatóságát 

szolgálják, ilyen a szőlő- és borprogram is. Fontos szerepet játszanak benne még a helyi 

gazdaságok valamint a szellemi és fizikai ellátottság korszerűsítése. 

A Nemzeti Vidékstratégia szintén kiemeltként kezeli Tokaj-Hegyalja térségét, hiszen egy 

komplex vidékfejlesztési nemzeti program csak ezt a területet célozza meg (Tokaj-Hegyalja 

Világörökségi Térségfejlesztési Program). E program fő céljai közül az első az UNESCO 

Világörökség Egyezmény keretében rögzített értékvédelmet magában foglaló feladatok 

megvalósítása. Más szempontból pedig Tokaj-Hegyalja munkahelyteremtő, lakosságmegtartó 

és jövedelemteremtő képességét hivatott növelni. 

A Program stratégiai céljai és irányai között kell említeni az átfogó vidék- és 

turizmusfejlesztést, amelyeket a tokaji borok értékének és jövedelemteremtő képességének a 

figyelembevételével kell megvalósítani. A cél elérése érdekében fontos szempont a 
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rendelkezésre álló humán munkaerőforrás valamint a megfelelő kutatási, képzési és szakmai 

háttér létrehozása, amelyek alkalmas háttérhálózatot teremtenek. Ezzel a jól kiépített és 

működőképes, fenntartható rendszerrel erősítik a térségben zajló minőségi szőlőtermesztést és 

bortermelést, mely az egyik alapja a Tokaj-Hegyalján megújítani kívánt tájgazdálkodáson 

alapuló gazdaságfejlesztésnek és innovációnak, értékmegőrzésnek. 

Szintén a kiemelt célok közé kell sorolni a folyamatosan épülő pincékre, pincerendszerekre is 

alapozó turisztikai infrastruktúra fejlesztését. Ehhez kapcsolódik az úthálózat fejlesztése 

valamint az elérhetőség és a marketing is. 

 

3.4.3. Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 

Ez a 2014-2050 időszakra vonatkozó Stratégia, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ véglegesített. Azzal a céllal jött létre, hogy 

megfogalmazza azokat a célkitűzéseket, amelyek a gazdasági folyamatok feltételeit 

hatékonyan kiszolgálja. A versenyképesség fokozása érdekében és közben a jóléti mobilitás 

kritériumai is biztosítva vannak. Kiemelt feladatai közé tartoznak az autópályák továbbépítése 

az országhatárig, a felzárkózó térségek erőteljesebb és nagyobb intenzitású fejlesztése, 

valamint a vidék népességmegtartó erejének erősítése, a területi egyenlőtlenségek mérséklése 

és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. 

 A Tokaj-Hegyalja térségében a vasúti fejlesztések, meglévő utak, csomópontok illetve 

elkerülő utak fejlesztései is fontosak. Az ilyen fejlesztések a Tokaj-Hegyalja körül 

elhelyezkedő városok és települések egymás közötti összekapcsolódását mozdíthatják előre 

idővel. Kiemelendő a vasútvonalak műszaki fejlesztése, valamint a főutak és mellékútvonalak 

áruszállító jellegének fejlesztése. 

 

3.4.4. Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által jött létre, melynek fő célja a korábbi ciklusban 

beindult és turizmus hatására megkezdődött gazdasági növekedés irányvonalainak valamint a 

turisztikai versenyképesség kritériumainak összegzése. A koncepció meghatározza a 

turizmusnak, mint a gazdaság egyik ágazatának legfőbb irányait. Ennek elérése érdekében 

alkalmazni kívánja az új ötletek megvalósításával létrejövő, alkotó jellegű, minőségi termék 
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és kínálatfejlesztést, munkahelyteremtést, valamint a magyar turizmus versenyképességét 

javító környezet kialakítását. Szükségesnek látja még a turizmus intézményrendszerének 

alakítását, melynek alapjául a Turisztikai Desztináció Menedzsment rendszere szolgál. A 

koncepció által előirányzott termék specifikus célok között is található olyan, ami a térség 

vonatkozásában releváns. Ide tartozik például a gasztronómia- és borturizmus, örökség- és 

kulturális turizmus (látogatóközpontok létrehozásával). 

A térség Tokaj Borvidék néven szerepel, mely a hagyományőrző kultúrtáj rangjához méltó 

besorolást kapta. Ez a besorolás is jól tükrözi, hogy milyen jelentőséggel bír a térségben a 

helyi hagyományok megőrzése és azok termékké formálása. 

A Tokaj Borvidék nem csak országos, hanem nemzetközi szinten is kiemelt térségként tartják 

számon, ahol elsődleges szerepe van a helyi gazdálkodók által megtermelt bornak és a helyi 

gasztronómiának az oda irányuló turizmusban. Éppen ezért a koncepcióban leírt valamennyi 

fejlesztési cél rendszerezett megvalósítására kell törekedni.  

 

Összegezve a leírtakat elmondható, hogy elsősorban olyan országos fejlesztési stratégiák és 

koncepciók dokumentumaiban szerepel Tokaj-Hegyalja nevesítve, amelyeket nem csupán 

szakágazati, hanem területi aspektusok figyelembe vételével készítettek el (OFTK, Nemzeti 

Vidékstratégia). Ezeken kívül még a térség borvidék jellegéből adódóan a Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Koncepciónak is fontos részét képezi, hiszen valamennyi borvidék a 

turizmus ágazatának nélkülözhetetlen tagját alkotja. Azonban ezen dokumentumok mindössze 

általánosságokat fogalmaznak meg, amelyek nem elegendőek egy nagy volumenű és átfogó, 

innovatív fejlesztés céljainak, stratégiáinak és eszközeinek részletes elemzéséhez, valamint 

ezek kidolgozásához és megvalósításához. 

 

3.4.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programja 

A program fő kereteit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) szolgáltatja, 

amelynek elsődleges célja a Magyarországon található hátrányos helyzetű térségek 

gazdaságának fejlődési pályára állítása és ez által a foglalkoztatás növekedésének az elérése, a 

növekedés egyensúlyban tartása valamint a felzárkóztatás. Ez a megyei integrált területi 

program (ITP) a jövőben megvalósuló korszerűsítések fundamentumainak lefektetésére 
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készült, amelyek a TOP-ban előirányzott pénzügyi források finanszírozásának segítségével 

fognak létrejönni. A térség fejlesztésének fontosságát és a kormány elszántságát jól mutatja, 

hogy a TOP megyei keretéből az EU-s támogatásokkal együtt Magyarországon a megyék 

közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyére jut a legmagasabb forráskeret. 

Az ITP a területi sajátosságok figyelembevételével már a területek kiválasztásainak 

szempontjai között is prioritásként kezeli azokat a szempontokat, amelyek elsősorban a 

gazdasági versenyképesség javítását, a vállalkozások számának növekedését, a 

munkahelyteremtést, munkahelymegtartást, a helyi társadalmi rétegek munkaerő-piaci 

integrálódásának elősegítését valamint a városi és vidéki területek közötti jelentős 

különbségek kiegyenlítődését célozzák meg. 

A program megalkotói olyan középtávú stratégiai célok megvalósítását tűzték ki célul, 

mellyel a gazdasági versenyképesség növekedése megyei szinten meghaladja a 

Magyarországon kialakult teljesítmények átlagát. Ehhez pedig szükségszerű lesz a már 

rendelkezésre álló ipari hagyományok, munkaerőforrás, természeti, földrajzi és 

mezőgazdasági adottságok kihasználása. 

A dokumentum megnevez a megyén belül területi részegységeket, amelyek különféle 

sajátosságokkal rendelkeznek, ezért ezek fontosságát ki kell emelni. Így kerül megemlítésre 

Tokaj-Hegyalja – Zemplén térsége, mint a fejlesztési célrendszer egyik részegysége. Ennek a 

2. részegységnek sajátosságai közül elsősorban természetesen Tokaj-Hegyalja természeti 

értékei és mezőgazdasági szempontból kiváló adottságai kerülnek meghatározásra, különös 

tekintettel a szőlőtermesztésre, borászatra, vadászatra és kézműves termékekre, amelyeket 

végeredményben a turizmus fejlesztésének szükségszerűségével hoznak összefüggésbe, így 

képes emelni e területeken megtermelt termékek és szolgáltatások értékét. Építkezik a tokaji 

bor nemzetközi hírnevére és az UNESCO által is világörökségként elismert kultúrtáji 

értékekre. Prioritásnak veszi a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programhoz köthető 

projektek létrejöttét célzó fejlesztéseket.  
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3.4.6. Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj  Világörökségi helyszínre és védő- 

övezetére vonatkozó világörökségi Kezelési terv 

 

A Kezelési Terv (KET) egy olyan átfogó és szerteágazó, feltáró jellegű kutatómunkáról és 

szakmai felkészültségről tanúskodik, amely összefoglalóan tartalmazza a Tokaj-Hegyalja 

térségében jelenleg fellelhető aktuális és megoldandó problémákat, feladatokat. Ezeknek 

megalapozott, strukturális megközelítésére és kezelésére összpontosítva tesz javaslatokat 

illetve ad iránymutatást a későbbi fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés és megújulás, 

modernizáció szemszögéből. A KET hangsúlyosan kifejti, hogy a BOR-VIDÉK Tokaj-

Hegyalja Nemzeti Program lényeges elemeket tartalmaz, ezért mindkettőt csakis együttesen, 

egymással összefüggésben és kölcsönhatásban érdemes vizsgálni illetve alkalmazni. A KET-

ben megfogalmazott „hagyományörző modernizáció” szlogennel jelölt hitvallás a szerzők 

által helyes irányként kijelölt helyi társadalommal, szakemberekkel, gazdasági szereplőkkel és 

jogalkotóval közösen megvalósítandó utat fejezi ki, melybe belefoglaltatik a történelmi 

borvidék több évszázados múltra is visszatekintő sokszínűsége, és innovatív képessége. A 

KET egy „tájgazdálkodási borvidék modell” újraépítésében gondolkodik, amelynek alapját 

továbbra is a tokaji bor képezi, de egyben magába foglalja a világörökségi rangjához méltó 

értékeit is, amely fő tendenciáiban és térségi szinten egységes kezelést igényel a lokális 

különbségeket figyelembe véve.  

A KET Tokaj-Hegyalja kiemelkedő értékhordozói között elsőként említi a több mint 

„Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúrát. Majd ezt követően 

veszi számba az évszázadok óta folyamatosan épülő pincéket, pincerendszereket és pince 

együtteseket. Ezen kívül ide sorolja a kialakult tájképi együtteseket, a természeti, földtani és 

vízrajzi értékek változatosságát valamint a több évszázados kutatási és hagyományteremtő 

tevékenységet. Áttanulmányozva a felsorolt kiemelkedő egyetemes értékhordozókat, 

szembetűnő lesz, hogy visszacsatolásként a részletes kifejtés során mindenhol megjelenik a 

szőlő illetve a szőlészet-borászat szerepe, jelentősége valamilyen formában.  

A KET lefektet átfogó és specifikus célokat, amelyek megvalósításához szükséges 

eszközrendszert is megfogalmaz. Legfőbb átfogó céljának tekint egyfajta olyan értékmegőrző 

munka és stratégia megvalósulását, amelynek alapját képviselik a szőlészeti-borászati és a 

megszokottól lényegesen eltérő képet megformáló földhasználati hagyományok, amelyek 

jelentős múltra tekintenek vissza. A specifikus célokat pedig elsősorban a meglévő, de 

leromlani látszó egyetemes értékek megőrzésében és az új értékteremtő feladatok és innovatív 
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fejlesztések megvalósulásában látja. A cél eléréséhez használandó eszközrendszer lényeges és 

kiemelt részeként említi az állam részéről a jogalkotó szerepvállaláson túlmenően a jelentős 

anyagi fedezet biztosításának fontosságát is, mely esszenciális elem mind az átfogó mind 

pedig a specifikus célok, értékmegőrzés, értékteremtés és az innováció fenntartható fejlődés 

aspektusából nézve.  

A KET szerinti stratégia első része a fenntarthatóság kezelése, melynek lényegi pontjai 

között szerepel a szükséges intézményi struktúra bevonása (Tokaji Borvidék Fejlesztési 

Tanács, Világörökségi Gondnokság, szakmai és társadalmi szervezetek, BOR-VIDÉK 

program…), jogalkotói tevékenysége, az egyetemes értékek megőrzéséhez kapcsolódó 

tennivalók kivitelezése, pénzügyi feltételek megteremtése és hasznosítási rendszerének 

kidolgozása. A stratégia második eleme a kutatás, amellyel bizonyítani kívánja a kezelési 

terv szakmaiságának és tudományos megalapozottságának létjogosultságát (Tokaj-Hegyalja 

Tudástár). Fő összetevői közé tartoznak a szőlészeti és borászati kutatások, a pincék és 

pincerendszerek feltáró elemzésével kapcsolatos kutatások, sajátos értéket képviselő hálózatra 

vonatkozó kutatások, helyszínen folytatott és a világörökségi státusszal kapcsolatba hozható 

kutatások valamint egyéb kutatások. A stratégia következő eleme a közlekedésfejlesztés, 

melynek fő célja az elérhetőség javítása valamint a kapcsolattartás, vízi közlekedés fejlesztése 

nemzetközi és belföldi viszonylatban továbbá a turizmus lehetőségeinek javítása. A 

közlekedésfejlesztés a közúthálózat (39-es út, dűlőutak fejlesztése, helyi összekötő utak, 

kerékpárutak), vasúthálózat (Mediterrán Ten-T folyosó) és légiközlekedés (debreceni és a 

„sárospataki” repülőtér) részeit egyaránt érinti a kereskedelem és (bor)turizmus szempontjait 

szem előtt tartva. A negyedik stratégiai elem a bemutatás, melynek fő célja, hogy a 

szőlészetben és borászatban tapasztalható innovációs folyamatok idővel a turizmus (kiemelten 

a borturizmus) és egyéb ágazatok területén is megmutatkozzanak. Ennek legjobb eszköze az 

információk átadása és továbbítása tájékoztatókon, kiadványokon, rendezvényeken, 

programokon, tourinform-hálózaton (látogatóközpont létrehozása) és interneten keresztül 

idegen nyelven is. A stratégia prioritásként kezeli a bor- és örökségturizmust (kastélyok, 

várak, múzeumok), természeti-, gasztro-, rendezvény- és vadászturizmust. Egy jól felépített és 

szervezett Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet, létrehozása és teljes körű program 

kidolgozása mellett látja, megvalósíthatónak, ami egy jól megtervezett, marketingtervvel 

párosul melyekhez új szolgáltatási termékek létrehozása szükségeltetik. Következő stratégiai 

lépcső a szakmai képzés és továbbképzés, ebben a stratégiai kérdéskörben két fő 

szakterületet különböztet meg a KET mind a felsőfokú mind az alap- és középfokú képzés 
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területén. Az első számú a szőlészet-borászat szakterülete, a másik pedig az egyéb egyetemes 

értékek megőrzéséhez kapcsolódó szakterületek. Stratégiai elemként foglalkozik a KET az 

oktatás, ismeretterjesztés és társadalmi tudatosság kérdésével. Alapvető a helyi kulturális 

értékek megőrzése és továbbörökítése, melyhez leghatékonyabban a helyi azonosságtudat 

növelését kell alkalmazni. A szemléletmódváltás létrejöttéhez és annak erősítéshez a KET 

több alternatívát javasol. Ilyen például a helyi társadalom számára történő ismeretterjesztés 

többféle lehetséges együttműködés keretében civil és szakmai szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel összefogva. Környezeti tényezők és klímaváltozás kezelése, mint stratégiai 

szempont elemzésénél a felmerülhető kedvezőtlen hatások feltérképezése és a prevenció 

módjai és lehetőségei a fő cél, valamint a kockázatok és azok megelőzési lehetőségeinek 

ismertetése is prioritásként adódik a dokumentumban. A területi- és települési tervek 

megalkotásai a KET szerint kettős szerepkörrel mozdíthatják előre a térség fejlődését. 

Elsősorban eszközként szerepelnek a célok megvalósításához, másodsorban pedig a tervezés 

folyamata az összes szereplőt együttműködésre, valódi konszenzusok keresésére ösztönzi. A 

KET megkülönböztet fejlesztési és rendezési típusú terveket, melyek közül előbbiek a 

hangsúlyosabbak. Kiemeli, hogy szükséges egy helyi sajátosságokat is figyelembe vevő 

területrendezési terv (Tokaj-Hegyalja Kiemelt Térségi Területrendezési Terv) megalkotása, 

hiszen a jelenlegi tervek túlságosan általánosak.  

Összefoglalva a stratégiai rész Tokaj-Hegyalját először mint világörökségi történeti tájat 

állítja középpontba, majd a térség innovációs erejére koncentrál, amelyet elsősorban a térség 

történelmi borvidék jellegéből adódóan vizsgál, végül pedig a társadalmi és környezeti, 

rendezési szempontok alapján tesz javaslatokat. 

A stratégiai rész kifejtése után a KET a világörökségi területtel kapcsolatos kezelési módokat 

részletezi először az egyetemes értékhordozók szemszögéből nézve, majd a stratégiai módok 

tárgykörökre bontásának során alkalmazott módszer szerint. Ezután jogszabályi környezetbe 

foglalva javasolja különféle korlátozások, tilalmak és kötelezések lefektetését, amelyek az 

egyetemes értékek megőrzését, a történeti táj védelmét és a fenntarthatóságot szolgálják. 

Illetve az átfogó célok megvalósíthatóságához és kezeléséhez nyújt jogalapot és segítséget. 

Ezt követi a természetvédelmi kezelési tervek ismertetése és az Intézkedési Terv részletezése, 

amelynek kidolgozására azonban már csak a kezelési kézikönyv létrejötte után kerülhet sor a 

KET szerint. 
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Végül a tanulmány lezárásaként a KET az egyes döntési kompetenciákat veszi sorra valamint 

az egész folyamatban fellelhető szereplőkhöz való viszonyulás eltéréseit taglalja társadalmi és 

szakmai oldalról egyaránt megközelítve. 

A borászati üzemek létrehozása alapvetően támogatja a kormányzatnak azt a törekvését, 

miszerint ezt a világörökségi rangot hordozó térséget kiemelt fejlesztési térségként kell 

kezelni. Az üzemek megépítése jól illeszthető a már elkészült és a jövőben elkészítendő 

fejlesztési programokba, stratégiákba, koncepciókba, kezelési tervekbe, a bennük szereplő 

átfogó és specifikus céloknak, prioritásoknak megvalósításába. A borászatok a több mint 

„Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra megújulását és 

fennmaradását oly módon segítik, hogy újra a magas minőségű borok előállítása kerül 

előtérbe, amelyet a, magas színvonalú, modern technológia képviselni tud. Ez a technológia 

közelebb kerül a térségben gazdálkodó, szőlőtermesztéssel foglalkozó termelőkhöz, így az 

általuk megtermelt szőlőből készült termék is a minőséget képviselje, melyet nem tudtak 

elérni az esetleges versenyhátrányban elszenvedett technológiai fejlődésben bekövetkezett 

lemaradás miatt. Az ily módon bekövetkező versenyképesség javulásával és a fejlődés útjára 

való lépéssel megteremtődik a lehetősége annak, hogy a gazdák idővel egyre nagyobb 

területeken a térség szőlőtermesztés szempontjából kitűnő ökológiai, természeti adottságait 

kihasználva a szokásostól eltérő földhasználati és szőlészeti hagyományok további 

bevonásával megélhetési formaként válasszák a szőlőtermesztést és bortermelést. Az 

elvándorlás helyett jelentős népességmegtartó erőként is jelentkezik. Egy új, perspektivikus 

életpályamodell lehetőségét kínálja a projekt. Mivel az üzemek létesítése már magában 

hordozza a munkahelyteremtést, ezért az aktív korú munkanélküliek arányának 

csökkenéséhez is hozzájárul, amely most az országos átlagot tekintve is drámai mértékű 

ebben az országrészben. A megfelelő modern technológiával itt előállított magas minőségű 

borok javítják a térség és az ország imázsát is, amely előmozdítja más gazdaságfejlődést és 

versenyképességet segítő ágazatokat is, például a (bor) turizmus fejlődését, amely szintén 

munkahelyeket teremt. A szükséges színvonal eléréséhez és fenntartásához a jól képzett, 

tudással és szakismerettel rendelkező emberek nélkülözhetetlenek. Ezért az oktatás és 

képzések hatékonyságát is növelni kell a térségen belül mind a szakképzés mind pedig a 

felnőttképzés területén. Ez a térségben élők képzettségének emelkedését növeli és a 

társadalmi fejlődést mozdítja előre, ami szintén prioritásként szerepel. A 

közlekedésfejlesztéssel (pl. úthálózat fejlesztés) kapcsolatos stratégiai célok megvalósulása 

esetén a borászatok megközelíthetősége is nagymértékben javul, ami szintén a gazdálkodók 
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helyzetét javítja, hiszen alapvető, hogy a megtermelt szőlő minél hamarabb és a lehető 

legrövidebb úton kerüljön a feldolgozó üzembe. Ez nagyban befolyásolja a megtermelt borok 

minőségét. Az elérhetőség, megközelíthetőség javulása az itt megtermelt magas minőségű 

borokra is alapozó (bor) turizmus és kereskedelem lehetőségeit is növeli. A várhatóan 

megnövekedett kapacitás segítségével pedig egy másik, a térségben előforduló egyetemes 

értékhordozó, a XIII. század óta folyamatosan épülő pincék és pincerendszerek fenntartható 

kihasználtsága és fejlesztése is előtérbe kerül, amely szintén pozitív hatással van a turizmusra. 

Összességében tehát a projekt megvalósulásával a munkanélküliség csökken, a 

népességeltartó képesség, versenyképesség és életszínvonal növekszik, új életpályamodell 

alternatívája mutatkozik, felgyorsul a térség felzárkóztatása, a világörökségi ranghoz tartozó 

hagyományok és más értékhordozók megújításához és fenntarthatóságához jelentős 

mértékben hozzájárul. 
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4 A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE 
 

A projekt tervezésének alapja a pontos helyzetértékelés, melyben egy részletes vizsgálat után 
az eredmények meghatározása indokolja a projekt szükségszerűségét.   

4.1 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS EL ŐREJELZÉS 
 

Tokaj Borvidék szőlő- és bortermelés jellemző problémáinak okai a történelmi múltban 

gyökereznek, melynek hatásai a mai napig befolyásolják a bortermelést Tokaj-Hegyalján. A 

mai termelői és birtokszerkezet kialakulásában a legjelentősebb esemény az 1945-ben 

bekövetkezett államosítás, mely jelentősen rányomta a bélyegét a minőségi borok készítésére. 

A borvidék területeinek nagy részét illetve az egykori zsidó kereskedőházakat államosították. 

1971-ben korábbi állami gazdaságok (Mád, Tolcsva, Tarcal, Sátoraljaújhely) egyesülésével 

létrejött a terület legjelentősebb koordináló szervezete, a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági 

Borkombinát, amely mellett csak néhány kisebb szövetkezet működött (pl.: Tállyán és 

Bodrogkeresztúron). Az általuk termelt borokat folyóborként vagy az állami borkombinát 

részére értékesítették. A szocializmus időszakában a magánszféra fő tevékenysége a 

szőlőtermelés volt, a családok túlnyomó többsége háztáji ültetvényeken megtermelt szőlőt 

vagy mustot a Borkombinátnak értékesítette. Ebből adódóan a szőlő feldolgozásához és 

bortermeléshez szükséges eszközökkel, kapacitással a családok többsége nem rendelkezett. A 

tokaji borok készítésével szinte kizárólag a Borkombinát foglalkozott, megszűnt a kínálat 

sokszínűsége, mivel a hangsúly a minőségi termelésről a mennyiségi termelésre helyeződött 

át.  

Az 1990-es évek privatizációja miatt felbomlottak a szocialista nagyüzemi borászatok és 

magántulajdonba kerültek, vagy szövetkezeti formában működtek tovább. A rendszerváltást 

követő külföldi és hazai magántőke beáramlása a borvidékre pozitív irányba indította el a helyi 

bortermelési szokásokat. Létrejöttek a kisüzemi gazdaságok, melyek családi tulajdonban a 

szőlőtermesztés és borászat részleges vagy teljeskörű tevékenységét végzik. A nagyüzemi és 

kistermelők közé ékelődtek be a középüzemek, melyek külső töke bevonásával jöttek létre. 

Minden forma rendelkezik saját előnyével, így a borászatok sikeressége ezen előnyök 

érvényesítésében és piaci pozícionáltságuk kialakításában rejlik.  
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Borászatok az üzemméretek alapján: 

Az alábbi funkciók és kapacitások jellemzik a különböző üzemméretű borászatokat, 

gazdaságokat Eperjesi (2010) alapján: 

Nagyüzemi borászatok 

Általában nagy méretű saját szőlőterülettel rendelkeznek, mely mellett jelentős mennyiségű 

szőlőt vásárolnak fel a borászatot nem folytató szőlőtermelőktől. Korszerű technológiával jó 

minőségű bort készítenek évi 20 000 hl-t meghaladó mennyiségben. Tulajdonforma 

(részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, szövetkezet) alapján különbözőek, akárcsak 

működési körük, az ágazatban vállalt integrációs szerep és méreteik alapján is. Az évi 50 000-

100 000 hl vagy azt meghaladó kapacitással rendelkező üzemek jelentős integrációs szerepet 

töltenek be térségükben (pl.: Tokaj Kereskedőház Zrt Tolcsva, Varga Pincészet Kft. 

Badacsony), és nagy hatást gyakorolnak a térség szőlészetére, borászatára (pl.: 

árképzésükkel). Tokaj Borvidék nagyüzemi borászatai európai színvonalú, fejlett borászati 

technológiával rendelkeznek, illetve folyamatosan korszerűsítik a minőségi kívánalmak 

teljesítése és piaci helyzetük megtartása érdekében. A borvidéken megtalálható néhány 

nagyüzemi borászat, melyek változatos képet mutatnak, például: Tokaj Kereskedőház Zrt. 

(állami tulajdon) Disznókő Szőlőbirtok (külföldi befektető), Gróf Degenfeld Szőlőbirtok 

(XIX század óta jelentős szereplők). 

 

Középüzemi borászatok 

Legváltozatosabb tevékenységi körrel ez a mérettípus rendelkezik, egyes családi tulajdonban 

lévő gazdaságok nagy kiterjedésű szőlőültetvénnyel (20-70 ha) rendelkeznek és kizárólag 

saját termelésből származó szőlőt dolgoznak fel, míg egyesek más termelőktől is vásárolnak 

szőlőt. Az évente értékesített bormennyiség  1000-20 000 hl közötti. Gazdasági formájukat 

tekintve családi gazdaság vagy társasági formában működnek. Tokaj Borvidéken számos 

középüzemi gazdaság található, melyek közül a nagy múlttal vagy külső tőke bevonásával 

fejlesztett borászatok korszerű vagy azt megközelítő technológiát tudtak kialakítani. Azon 

gazdaságok melyeknél elmaradtak a szükséges borászati beruházások mára valószínűleg 

eltüntek, területeiket versenytársaik illetve a nagyüzemi borászatok felvásárolták, vagy 

szétaprózódtak. Néhány jelentős középüzemi borászat található Tokaj-Hegyalján, például: 

Szepsy Pincészet, Sauska – Tokaj. 
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Kistermelői (kisüzemi) borászatok 

Tokaj Borvidéken a legjelentősebb és legkevésbé fejlett borászatok tartoznak a jellemzően 20 

ha termőterületnél kisebb szőlőterülettel rendelkezők közé, jellemzően évi borkibocsájtásuk 

nem haladja meg az 1000 hl-t. Nagy potenciállal rendelkeznek, mivel közvetlen kapcsolatot 

tudnak kialakítani a fogyasztóikkal, emellett előnyük a nagyfokú termelési rugalmasság is. 

Kiaknázhatják a szőlőtermesztésben rejlő előnyöket (mikroklíma, gondos 

termesztéstechnológia), melyekkel egyedi arculatot és megjelenítést érhetnek el a 

nagyüzemekkel szemben. 

 

Borászatok gazdasági szerepük alapján 

A borászati üzemméret mellett a helyi ágazati szereplőket, gazdasági szerepük szerint is 

szükséges csoportosítani, hogy pontosabb képet kapjuk Tokaj-Hegyaljáról. Napjainkban 

jellemzően három csoportra oszthatók a borászati ágazat gazdasági szereplői Tokaj-Hegyalján: 

Borvidéki koordinátorok : 

A borvidék legnagyobb borászata a Tokaj Kereskedőház Zrt állami tulajdonú pincészet, mely 

a térség legjelentősebb piaci szereplője. Tevékenysége elsősorban a szőlőalapanyag 

termelésére és felvásárlására, borkészítésre és borértékesítésre, valamint borkóstoltatásra épül. 

A Kereskedőház 70 hektáros saját szőlőterülettel rendelkezik, emellett  több mint 110 hektár 

területről, körülbelül 1500 kistermelőtől vásárol fel szőlőt, így a régió integrátori szerepét is 

betölti. A „Nemzet Borászatánál” 2013-ban indult megújulási folyamat során modern 

borászati komplexum épült meg, melynek részeként, egy 66 000 hl kapacitású tartálycsarnok 

valósult meg 2014-ben, mellyel a cég technológiailag még alkalmasabbá vált világszínvonalú 

termékek előállítására. A tervek szerint idén kerül átadásra a piacon elérhető legfejlettebb 

technológiát alkalmazó palackozó csarnok, mely 10 millió palack/év kapacitással mindent 

igényt kielégít. 

 

Borászati vállalkozások (Wineries) 

Külső tőkeforrásból létrejött beruházások, napjainkban jelentősen meghatározzák Tokaj 

borvidék arculatát és termékválasztékát, mivel jellemzően 30 hektár feletti a termőterülettel 

rendelkeznek, és a borvidéki területek közel 15%-a van tulajdonukban. Borászatukhoz a 

szőlőt elsősorban saját területükről biztosítják, de alkalomszerűen szőlővásárláshoz is 
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folyamodnak. A vállalkozás elindítását követően szőlőmegújításba kezdtek termőterületeiken, 

technológiájukat korszerűen fejlesztették, emellett kiegészítő tevékenységként a 

borturizmushoz kapcsolódó beruházásokat valósítottak meg. A borászatok képzett 

szakemberek irányítása alatt minőségi borokat állítanak elő a korszerű termesztési- és 

feldolgozási technológiának köszönhetően.  

 

Családi pincészetek 

Nagy számban vannak jelen a borvidéken, általánosan a minimum 2 hektárral, maximálisan 

30 hektáros termőterülettel rendelkező szereplőket nevezhetjük családi gazdaságnak. Egy 

maximum 30 hektáros szőlőterület művelése és ezen szőlőterületekről származó szőlő 

feldolgozása az, melyet egy 4-5 tagú család idénymunkások alkalmazásával el tud látni, és 

minimum 10 hektár az a területnagyság melyből – fő tevékenységként – megélhetésüket 

biztosítani tudják. Jellemző, hogy szőlőjük csak egy részéből készítenek saját bort, és 

nagyobb részét – de napjainkban jellemző hogy a megtermelt szőlő egészét – felvásárlók 

részére értékesítik. Kis részük rendelkezik megfelelően korszerű feldolgozó technológiával és 

megfelelő kapacitással, a tőkehiány korlátozza a magas hozzáadott értékű termékek 

előállításához szükséges fejlesztéseket. beruházásokat. Ebből adódóan főleg hagyományos 

érlelési technológiájú borokat állítanak elő, melyek nehezen kelnek versenyre napjaink 

közkedvelt könnyed reduktív boraival. A borászatok fejlődését befolyásolja a turisztikai 

útvonalon fizikai helyzetük, pályázati aktivitásuk, illetve együttműködési hajlandóságuk. 

A családi pincészeteken belül meg kell említeni azon borászatokat, melyek kiegészítő 

tevékenységként, tehát nem fő jövedelemszerzésként, csupán másodlagosan hétvégi 

kikapcsolódásként, hobbi jelleggel foglalkoznak szőlészettel-borászattal. Ezen gazdaságok 

átlag 400 négyszögöl (kb 1440 m2) területen termesztenek szőlőt, jellemzően alacsony 10-20 

hl kapacitású, kizárólag hordós erjesztésre és érlelésre alkalmas pincében dolgoznak fel. 

Meghatározóan saját fogyasztásra készítik a bort, minimális értékesítéssel.  

A külföldi befektetők általában már saját tulajdonnal rendelkeznek a világ más borvidékein, 

gasztronómiai/turisztikai érdekeltségük van, vagy nagyfokú kereskedelmi tapasztalattal 

rendelkeznek, így stratégiai befektetőkként jelennek meg a borvidéken. A befektetések 

motivációja a korábbi borkínálatba illeszthető tokaji termékcsalád és minőségi desszertborok 

lehetősége, illetve a Tokaji borvidék egyedisége, hírneve és különleges mikroklímája. 
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A legnagyobb probléma jelenleg a Tokaji borvidéken, hogy kistermelők nagy többsége nem 

rendelkezik az új típusú, könnyedebb, az elsődleges íz és zamatanyagokra koncentráló bor 

készítéséhez szükséges technológiai és tudás háttérrel. Ezen kistermelők így nem tudnak 

minőségi termékkel megjelenni a piacon és alulmaradnak versenytársaikkal szemben. 2015-

ben a Tokaji Borbíráló Bizottság elé kerülő borok 8%-a, mely több mint 8700 hl mennyiséget 

jelent, nem felelt meg a jelenlegi minőségi követelménynek, azaz olyan borhibával 

rendelkezik, amely kizárja  forgalomba hozatalát. 

 

Ennek oka a tőkeszegénység, mely gátat szab a technológiai fejlődésnek. Bár Az Európai 

Uniós csatlakozás óta jelentős mértékű támogatást tudtak igénybe venni a borászatok illetve 

számos pályázati lehetőség állt rendelkezésükre, ezen fejlesztések is jelentős, minimum 50%-

os önerőt igényelnek. A minimum 3 ha termőterületről származó szőlőmennyiség 

feldolgozásához szükséges közepesen korszerű – alap technológia, (préseléstől a palackozásra 

készre kezelt borig, 100 hl esetén) megközelítőleg 50 millió forint beruházási igényű, míg 

ugyanez 10 ha nagyságú birtokterületnél körül 60 millió forintot igényel. Amennyiben 

korszerű borkészítési technológiát kíván kialakítani 3-5 ha termőterület esetén közel 120 

millió forint, 10 ha szőlőterület esetén pedig mintegy 170 millió forint beruházási igényt 

jelent (induló borászat esetén). Emellett természetesen egyéb termelési költsége is van a 

szőlészeteknek és borászatoknak melyet finanszírozniuk kell, kalkulálva az esetleges 

kedvezőtlen időjárási viszonyokkal és termési mennyiségekkel.  A magas beruházási 

költségek nem csak a termelők fejlődését nehezítik meg, hanem potenciális új piaci 

szereplőket is eltántorítják, látva a beruházás hosszú megtérülési idejét és magas kockázatait. 

 

A technológiai fejlődés elmaradása esetén és a nagyobb területet művelők számára, akik nem 

rendelkeznek megfelelő feldolgozási, érlelési és tárolási kapacitással, egyetlen lehetőség a 

szőlő értékesítése az aktuális felvásárlók számára. A borvidék legnagyobb szőlőfelvásárlója a 

Tokaj Kereskedőház Zrt., mely akár több éves szerződést köt a szőlőtermesztőkkel, a 2016-os 

évben előreláthatólag 1400 partnerrel, 1150 ha szőlőterületről vásárol szőlőalapanyagot 

(2016. 02. 26-ai sajtóközleményük alapján). A termelőket tudatos árpolitikával és 

Termékértékesítési Szerződésekkel teszik érdekeltté a minőség szőlőtermesztésben. Ez 

egyrészt folyamatos ültetvényi kontrollt, másrészt premizálást jelent a jó minőségű alapanyag 

esetén, viszont magában hordozza, hogy gyenge minőség esetén a felvásárló nem veszi át az 
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alapanyagot. A felvásárolt alapanyagból a termékpiramis alsó-középső minőségi szegmensébe 

tartozó bort állítanak elő. Ezzel szemben azon kistermelők nagy része, akik saját maguk 

kívánnak bort előállítani, sok esetben borhibás vagy a borvidék termékpiramisának (a 

Kereskedőház Zrt. termékpiramisa alatt) legalsó fokát képesek csak elérni alacsony 

borminőségükkel.  

Bár a Tokaji Kereskedőház Zrt. pozitívan hat a borvidék egészére, nagyfokú függést is jelent 

a szőlőtermelők számára. Más felvásárlók döntő része csupán 1-2 évig van jelen a borvidéken, 

nem kötnek hosszú távú felvásárlói szerződést, így az árak kiszámíthatatlanságán túl jelentős 

a nemfizetés kockázata is. Jelenleg nincs a Kereskedőházhoz hasonló kapacitású felvásárló a 

borvidéken, így előfordulhat, hogy egyes gyenge termésű évet követően alacsonyabb árat 

határoznak meg, mellyel szemben kiszolgáltatottak a helyi kistermelők.  

 

A borvidéken jelenleg is 8.000-nél kevesebb szőlőtermelő dolgozik (17. táblázat), a 

termőterületekre jellemző, hogy rendkívül módon elaprózódottak, kb. 6.200 szőlőtermelőnek 

maximum 1ha nagyságú szőlője van, mely az összes terület több mint 85%-át teszi ki. Több 

mint ezer borászat létezik a Tokaji borvidéken, melyek közül csak alig több mint 270 

pincészet palackoz bort. 

 

17. táblázat: A Tokaji borvidék termelői oldalának szereplői (HNT 2010 adatai alapján) 

Tevékenységi kör  mennyiség (db) 

Szőlőtermesztők száma  7.845 

Borászok száma  1.014 

Szőlőfeldolgozással foglalkozók  950 

Borkészítéssel foglalkozók 847 

Tokaji bort érlel ők 247 

Pezsgő készítéssel foglalkozók 22 

Kannatöltéssel foglalkozók  122 

Palackozással foglalkozók  277 
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A borvidék termelői oldalán szereplő személyek és szervezetek, melyek a felvásárlásból 

kimaradnak a legjobb esetben is a korszerű borászati technológiával csak részben 

rendelkeznek két lehetőségből választhatnak termékeik értékesítése érdekében: 

Az általuk megtermelt a szőlőt a Tokaji borvidéken kívül, külső szervezetek számára olyan 

szervezeteknek, melyek akár alacsony minőséget elfogadják és emellett nyomott árat 

diktálnak. 

A rendelkezésükre álló elavult technológiával alacsony minőségű és árfekvésű, lédig bort 

készítenek, melyek nem biztosítják a szükséges bevételeiket ahhoz, hogy a jövőben 

fejlesztéseket tudjanak eszközölni, ami természetes módon bizonytalanná teszi 

fennmaradásukat is. 

Az egyéb borvidékeken egyébként rentábilis szőlőtermelés a Borvidéken 10-ből minimum 5 

évben maximum önköltségi megtérülést hoz. 

 

A szőlész-borász szakma, mint életpálya 

Az alacsony és kiszámíthatatlan jövedelmezőség miatt a fiatalok nem tartják hosszú távú és 

biztos megélhetést biztosító pályának a szőlőtermelést és borkészítést, mely nem csak 

foglalkozás, hanem egyfajta életforma is. Az idősebb generáció által hobbiként folytatott 

tevékenységet sem viszik tovább, megszakítva a közel 100 éve generációról generációra 

átadott szőlészeti tudás öröklését. Azon szőlészetek és borászatok, akik a technológiai fejlődés 

szükségszerűségét belátták a fiatalabb generációt is az innovációk felé irányítják, melyet 

különböző gyakorlati és képzési helyeken szerezhetnek meg. A korszerű feldolgozási 

technológia ugyanis korszerű termeléstechnológiát is megkövetel, melyekhez elengedhetetlen 

a termelők megfelelő szakképzettsége. Utóbbi borvidéki szinten problémát okoz, ugyanis 

minden termelői és tevékenységi szinten jellemző a képzett munkaerő hiánya. 

Hazánkban számos képzési intézményben különböző típusú és kimeneteli szintű/végzettségű, 

az ágazathoz kapcsolódó szakképzésen vehetnek részt a szakma iránt érdeklődők (2. sz. 

melléklet).  A képzések iránti kereslet megnövekedése, mely jellemző az utóbbi években 

mégsem hozta meg a borvidéken a kívánt szakképzett munkaerő megjelenését.  

Országosan ugyan számos szőlészethez illetve borászathoz kapcsolódó végzettséggel 

rendelkező potenciális munkaerő kerül ki a képzési rendszerből, ám ezek nagy része más 

hazai vagy külföldi borvidékeken, rokonszakmákban (díszkertészet, növényvédelem, stb) 



 
 
 

 128

vagy egyéb pozíciókban (értékesítés, vendéglátás) helyezkedik el.  Az Oktatási Hivatal adatai 

alapján a 2012-2013as tanévben a hallgatók nagy száma vett részt a szőlő-bor ágazathoz 

kapcsolódó képzésben (18. táblázat)  

 

 

18. táblázat: Felsőfokú képzésben a részvételek száma ISCED tanulmányi területek szerint, szakonként 
2012/2013. tanév (2012. októberi állapot) 

Szakok ISCED 

tanulmányi területek 

szerint 

Felsőfokú 

szak- 

Főiskolai Egyetemi 
Alap- Mester- Osztatlan 

Összesen szintű 

képzésben a részvételek száma 

Növénytermesztés               

agrármérnöki     42       42 

informatikus 

agrármérnök     13       13 

környezetgazdálkodási 

agrármérnöki         104   104 

mezőgazdasági 

biotechnológus         64   64 

mezőgazdasági 

laboratóriumi 

szakasszisztens 1           1 

mezőgazdasági 

mérnöki   148         148 

mezőgazdasági 

mérnöki        1477     1477 

növényorvosi         297   297 

növénytermesztő 

mérnöki         2   2 
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növénytermesztő 

mérnöki        110     110 

növénytermesztő és 

növényvédő 

technológus 103           103 

ökológiai gazdálkodó 72           72 

szőlész-borász   12         12 

szőlész-borász 

mérnöki       200     200 

szőlész-borász 

szaktechnikus 118           118 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki   4 4   296   304 

1 Növénytermesztés 

összesen 643 164 59 2281 838   3067 

Kertészet               

kertészmérnöki   34 6   130   170 

kertészmérnöki        1708     1708 

Kertészet összesen   34 6 1708 162   1878 

Élelmiszergyártás               

bortechnológus 81           81 

élelmiszer 

minőségbiztosító 

agrármérnöki     9       9 

élelmiszerbiztonsági 

és -minőségi         160   160 

élelmiszermérnöki     14 1414 158   1586 

élelmiszer-   1         1 
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technológus mérnöki 

Élelmiszergyártás 

összesen 81 1 23 1414 318   1837 

 

A szakképzett fiatalok néhány éves nagyobb borászatoknál szerzett gyakorlat után szívesen 

kezdenének családi gazdaság indításába, azonban a magas beruházási költségek (nem csak 

technológiai, hanem földvásárlási szükséglet is) megnehezítik ezt és sok esetben külső 

befektetők nélkül nem is sikerül megvalósítani vállalkozásukat.  

 

Nemzetközi és hazai borfogyasztási szokások 

A hazai és nemzetközi borfogyasztási trendek változása alapvetően nem kedvez a 

kistermelőknek, akik tőke hiányában nehezen tudnak alkalmazkodni az átalakuló 

szokásokhoz. Üzemméret szempontjából mégis a kis üzemmérettel rendelkező borászatok 

tudnak gyorsan alkalmazkodni a borpiaci trendek változásához, a közvetlen fogyasztói 

kapcsolat és technológiai átállás alacsonyabb költségvonzata miatt. 

Napjainkban a vörös borok borpiaci részesedésesének növekedése megállt, a nehéz testes 

vörösborok helyett egyre inkább a könnyedebb, gyümölcsös fehér borok kerülnek előtérbe. 

Világszerte jelentősen nőtt a könnyedebb stílusú rozék, illatos fehér fajták és a reduktív típusú 

száraz fehérborok aránya. A Tokaji Borvidék neves borászai szerint ez a trend a 

gasztronómiai szokások változására vezethető vissza, mivel egyre népszerűbbek az 

egészséges könnyű ételek, a gasztronómiai forradalom erősödésének hatására. Emellett fontos 

szerepet játszik a fehér borok hazai térhódításában a hazai előállítású fehérborok minőségének 

javulása. Elsősorban a minőségi és prémium minőségű borok iránti kereslet nőtt meg, a 

tudatos fogyasztói magatartás és borfogyasztási kultúra fejlődésével.  Ez egyrészt előnyös 

Tokaj Borvidék piaci pozícionáltságának, ugyanis a térség igazodva a borpiaci trendekhez a 

könnyű félszáraz-száraz borokat helyezi előtérbe termékkínálatában. 

A prémium minőségi kategória népszerűsége is nőtt, mellyel a Tokaji Aszúk iránti kereslet is 

emelkedett. Szepsy István (Szepsy Pincészet) szerint: „A Tokaji Aszúk népszerűsége 

elsősorban a minőségre különösen érzékeny, s a nemzeti vonatkozású termékeket kereső 

prémium fogyasztók körében nőtt. Ezzel összefüggő kedvező irányú változás, hogy közöttük 

egyre többen tartják egyes ünnepi alkalmak kapcsán elengedhetetlennek egy-egy üveg Tokaji 
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Aszú felbontását (Borászportál, 2014.)” A Tokaji borkülönlegességeket alkalomszerűen és kis 

mennyiségben fogyasztják a borkedvelők, így nagy arányú térnyerésük nem várható a hazai 

piacon. Emellett a már említett egészséges életmód elterjedése, valamint a növekvő 

cukorbetegek aránya miatt általánosságban csökken az édesbor fogyasztása. 

A fogyasztók – különösen a fiatalabb generációk – különösen az üdébb borok iránt 

érdeklődnek, emellett az elmúlt 2-3 évben jelentősen fellendült a gyöngyöző borok iránti 

kereslet is. A gyöngyöző és habzóborok kategóriájában az elmúlt években az egyéb 

borkategóriákat messze meghaladó ütemű piacbővülés figyelhető meg. Nem csak az 

értékesített mennyiség, de a „fajtaválaszték“ is folyamatosan növekszik. 

A pezsgő fogyasztás tekintetében lassabb, de ugyancsak jelentős pozitív változások 

tapasztalhatók a hazai piacon. Az utóbbi években a minőségi termékek iránti kereslet 

növekszik, emellett mérséklődik a fogyasztás szezonalitása. Az éves forgalom 40-50%-a még 

mindig az év végén realizálódik, ugyanakkor ugyanolyan elmaradhatatlan kelléke a 

különleges alkalmaknak és egyre gyakrabban jelenik meg hétköznapokon is alkalomtól 

függetlenül. Típusukat tekintve a száraz és félszáraz pezsgők aránya növekedést mutat. Egyre 

növekszik az igény a magas minőségű palackos erjesztésű tételek iránt, míg legnagyobb 

mennyiség továbbra is a tartályos erjesztésű pezsgőkből fogy. Hazánkban jelenleg a 

borfogyasztási trendekhez hasonlóan a száraz pezsgők lassú térnyerése kezdődött el, mely a 

szélesebb kínálatnak és eredményes kommunikációnak köszönhető. Az elmúlt években 

megkétszereződött a pezsgő készítéssel foglalkozó pincészetek száma, az új szereplők és 

termékeik megjelenését elősegíti a fogyasztók nyitottsága és a prémium termékek iránti 

növekvő igényük.  

A minőségi bor- és pezsgőfogyasztás növekedése mellett sajnos továbbra is negatív 

jellemzője a hazai piacnak, hogy az értékesítésen belül a legnagyobb mennyiséget továbbra is 

az alacsony árkategóriájú termékek teszik ki. A magyar fogyasztók rendkívüli 

árérzékenységét mutatja, hogy döntő hányaduk 1 000,- Ft / palack árban maximálja az 

elfogadható árkategóriát. 

 

Melléktermék feldolgozás 

Hazánkban jelenleg egy borászati melléktermék feldolgozó üzem működik, az ARANY 

KAPU Borászati Melléktermék Feldolgozó Zrt., Kunfehértó településen. A melléktermék 

kivonását és felhasználását Európai Uniós és hazai szabályozási környezet határozza meg 
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(3.3. fejezet). A melléktermék (törköly) tárolása illetve a borvidéken kívülre szállítása 

kedvezőtlenül hat térségi szinten, mivel megnöveli a költségeket és csökkenti a természetes 

talajerő-utánpótlás természetes lehetőségeit. Emellett a törköly sokoldalúan hasznosítható, így 

borvidékről történő kivonásával a jelentős előnyöktől esik el a térség.  

 

Kutatás-fejlesztés 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa tulajdonában álló Tokaji Borvidék Szőlészeti és 

Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. látja el a borvidék kutatás fejlesztési feladatait. 

Jelenleg a Kutató Intézet egy alacsony kapacitású, eredetileg irodaként funkcionáló épületben 

végzi tevékenységét, mely azonban nem ad lehetőséget borvidéki szintű kutatások 

megvalósításában. A térség szőlészet és borászati ágazata jelentős kutatás-fejlesztési 

potenciált hordoz. A jövőbeni kutatások által kiemelkedő tudásbázis hozható létre, emellett 

eredmények hasznosításában jelentős innovációk rejlenek, mely lehetőségek a jelenlegi 

infrastruktúrával nem megvalósíthatók. 

 

SWOT Analízis 

Tokaji Borvidék szőlő-bor ágazat SWOT elemzésének célja (19. táblázat), hogy feltárja a 

vizsgált ágazat helyzetét, kiemeljük azokat a jellemzőket, melyek erősségeknek tekinthetők, 

illetve azokat, amelyek hiányoznak, vagy nem kielégítően fejlődtek. Az elemzés emellett kitér 

a befolyásoló pozitív és negatív külső adottságokra, tendenciákra – veszélyekre és 

lehetőségekre – fókuszál. A módszerrel felmérjük mindazokat a tényezőket, melyekre építeni 

érdemes, illetve azokat a területeket, ahol szükséges a változtatás és fejlesztés. 

 

19. táblázat: Tokaj Borvidék szőlő-bor ágazat SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

Szőlő és bortermelés kiemelkedő domborzati 
illetve mikroklimatikus adottságai 

Nemzetközileg elismert szőlő és bortermelési 
kultúra 

Évezredes szőlészeti, borászati hagyományok 

Prosperáló pincészetek, képzett, neves 

Kihasználatlan potenciálok 

Elaprózódott birtokszerkezet 

Alacsony tőkeerejű, kis létszámú mikro 
vállalkozások domináns jelenléte a helyi 
gazdaságban, önerőből nem fejleszthető 
vállalkozások 

Megfelelő technológiai háttér nem elérhető a 
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borászok a helyi termelők között 

Szigorodó védjegyrendszer, eredetvédelem 

Erősödő együttműködés és összefogás  

Tudatos, helyi adottságokra épülő 
fejlesztések 

Világörökségi értékekre, szőlészetre, 
borászatra épülő turizmus 

 

 

kistermelő számára 

Egységes arculat hiánya 

Gyenge marketing tevékenység 

Elöregedő népesség 

Szakképzett munkaerő hiánya 

Pontos szőlészeti és borászati termelési 
adatok hiánya 

Alacsony nyomonkövethetőség 

a Tokaji Borbíráló Bizottság elé kerülő borok 
átlagosan 5-8%-a, nem felel meg a jelenlegi 
minőségi követelménynek, azaz olyan 
borhibával rendelkezik, amely 
kizárja  forgalomba hozatalát 

Lehetőségek Veszélyek 

Felhagyott szőlő termőhelyek újra művelésbe 
vonása 

Más hazai illetve külföldi borvidékekkel való 
együttműködés, szakmai kapcsolattartás 

Kiemelt fejlesztési terület 

Jelentős K+F+I potenciál 

Termelési integráció 

Borutak kiépítése 

Színvonalas rendezvények számának 
növelése 

Fiatal gazdálkodók borvidékre vonzása 
illetve megtartása 

Rendszeres és rendszerezett adatgyűjtés a 
termelőkről, a szolgáltatásokról és a 
szolgáltatókról 

Furmint „zászlóshajóvá” válása a hazai 
borok körében 

Manufakturális „brand”-ek létrehozása a 
családi pincészetek körében 

Jelentős pályázati források rendelkezésre 
állása 

Természeti értékek megsemmisülése 

A kommunikáció az egyes érdekellentétek 
vagy passzivitás miatt nem lesz folyamatos, 
illetve egyes meghatározó szereplők távol 
maradnak 

Generációkon átívelő szaktudás átadásának 
megszakadása  

Növekvő import kínálat, első sorban az 
alacsony és közép árfekvésű szegmensben 

Borvidéki termékkínálat nem alkalmazkodik 
a borpiaci trendekhez, változásokhoz 

Szőlőtermelők nagyfokú függése a 
felvásárlóktól 

Kistermelők kiszorulása a piacról 

Jó példák átvételének hiánya a kistermelők 
körében 
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4.2 A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGSZERŰSÉG („PROBLÉMA”)  

MEGHATÁROZÁSA , ÉS A MEGFOGALMAZÁSA  

A borvidékre jellemző alapvető probléma, hogy a kistermelők többsége tőke hiányában nem 

rendelkezik a megfelelően korszerű borászati technológiával és tudással, így nem tud 

minőségi termékkel megjelenni a piacon. Sok esetben elavult technológiájuk miatt olyan 

alapvető hibákkal rendelkező bort készítenek, mely kizárja forgalomba hozatalukat, de 

legtöbbjük az előírásoknak megfelelő bor készítésével is alulmarad versenytársaikkal 

szemben, mivel alacsony minőségű illetve a borfogyasztási trendeket figyelmen kívül hagyó 

terméket tudnak előállítani. A kistermelőkre jellemző nehézségek azért jelentenek borvidéki 

szinten hatalmas problémát, mert az ágazat szereplőinek azon szegmensét érintik, akik 

legfőbb előnye a fogyasztókkal kialakított személyes kontaktus, mely által gyorsan tudnak 

alkalmazkodni a piac változásaihoz és sokszínű egyéb jövedelmező tevékenységet 

kapcsolhatnak pincészetük kiegészítéséhez. Ennek ellenére a tendencia azt mutatja, hogy a kis 

borgazdaságok önerejükből nem tudnak élni lehetőségeikkel, fejlettségük elmarad a piaci 

igényektől.   

A kizárólag szőlőtermeléssel foglalkozók, kiszolgáltatottak az időjárási viszontagságokkal és 

a felvásárlókkal szemben, emellett alacsonyabb hozzáadott értékű termék értékesítésével 

alacsonyabb jövedelemre tehetnek szert. A korszerű borászati technológia magas beruházási 

költséggel jár, melyet pályázati támogatások mellett sem tudnak a kistermelők és a 

szőlészettel foglalkozók megfinanszírozni. A kényszermegoldások eredményeként jelentős 

mennyiségű alacsony minőségű és árfekvésű lédig bor készül a borvidéken, mely piaci 

jelenlétével óriási prudenciális veszteséget okoz a térség és szereplői számára. 

A fiatal szőlész-borászok száma nem jelentős a térségben, sok esetben megszakad több 

generációnyi tapasztalat átadása is, mivel nem tartják hosszú távú megélhetést és biztos 

jövedelmezőséget biztosító szakmának. A fiatal gazdálkodók számával párhuzamosan, a 

szakképzett munkaerő sem elérhető a borvidéken, mely akadályozza az ágazat és a teljes 

borvidék fejlődését. Jelenleg a szakképzett munkaerő és a fiatal vállalkozó kedvű (de 

általában tőkehiányos) szakemberek számára nincs megélhetést biztosító lehetőség illetve 

ösztönző program, mely a borvidékre vonzaná őket vagy helyben tartásukat elősegítené.   

A borfogyasztási trendek alapján a könnyedebb, illatos-gyümölcsös fehérborok kerültek 

előtérbe napjainkban, így a reduktív korszerű technológiához való alkalmazkodás alapvető 

feltétel a borászatok sikerességét és fennmaradását tekintve. A hangsúly a minőségi 
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borfogyasztásra helyeződik, mely mellett megnőtt a kereslet a habzóborok iránt, emellett a 

pezsgő fogyasztás terén is pozitív változások figyelhetők meg, mely jelentős piaci rést 

eredményez. 

 

A feltárt problémák rendkívül összetettek és a borvidéki termelők 85%-át érintik, így globális 

szemléletet valamint térségi szintű megoldást igényelnek. Ennek érdekében dolgozta ki a 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mint a borvidéken belüli folyamatok meghatározó 

szakmai koordinátora a Közösségi Infrastruktúra Alap Projektet. A projekt borvidéki szinten 

orvosolja a felmerülő problémákat és valódi megoldást nyújt az eddigi kényszermegoldások 

helyett a Tokaji bor, a Tokaji márkanév – mint kiemelkedő nemzeti érték – és a hegyközségi 

tagok, az ágazat szereplői számára. 

4.3 CÉLKIT ŰZÉSEK 
A Közösségi Infrastruktúra Alap Projekt tervezésekor a borvidék sajátosságait és a szőlő-bor 

ágazat jelenlegi helyzetét, valamint a piaci szereplők körülményeit szem előtt tartva kerültek 

meghatározásra célkitűzéseink, annak érdekében, hogy minden szereplő és ezzel a teljes 

borvidék számára valódi megoldást hozzon projektünk. Célkitűzéseink illeszkednek az 

országos és térségi stratégiákhoz és fejlesztési tervekhez (3.4. Illeszkedés az Országos és 

Regionális Területfejlesztési Stratégiákhoz és Kezelési Tervekhez), a BOR-VIDÉK Tokaj 

Hegyalja Nemzeti Programban meghatározott célokhoz és keretekhez, valamint a projekt 

támogatásáról rendelkező 1943/2015. (XII.15.) és 1098/2016. (III.1.) számú 

Kormányhatározatokhoz. 

 

A projekt közvetlen (rövid távú) célja: 

A projekt közvetlen célja, hogy a projektgazda borvidéki koordinátorként biztosítsa a 

korszerű technológiával készült, minőségi tokaji borkészítés lehetőségét a termelők részére. A 

technológiai fejlesztések által a kistermelői réteg stabilitását, versenyképességük javítását és 

piaci részesedésük fokozását, valamint a Tokajon készülő minőségi borok arányának 

növelését kívánjuk elérni. 

A projekt közvetett (hosszú távú) célja: 

A projekt közvetett célkitűzése, a Borvidék megújulásának elősegítése és fejlődés indukálása, 

a kistermelők megerősödése és a minőségi Tokaji borok által. Projektünk által a képzett 
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szakemberek és befektetők borvidékre áramlását kívánjuk elérni, valamint az szőlő-bor és a 

kapcsolódó ágazatok fellendülését.  

A projekt keretében három korszerű borászati technológiával rendelkező borászati üzem kerül 

kialakításra a borvidék különböző pontjain, biztosítva, hogy minden termelő igénybe vehesse 

a borászati központok kedvező áru modern borkészítési technológiáját. A borászati 

üzemekhez kapcsolódóan melléktermék feldolgozó üzem valósul meg, mellyel a törköly 

borvidéken belüli hasznosítása megoldásra kerül. A borvidék termelői számára Közösségi 

Beszerzési Központot alakítunk ki, mely által alacsony költségen juthatnak hozzá 

tevékenységükhöz kapcsolódó eszközökhöz és alapanyagokhoz. A kutatás-fejlesztési és 

innovációs potenciál hasznosítása érdekében korszerű laboratórium kialakítására alkalmas 

kutató intézeti épület beruházása is megvalósul. 

 

Az egyes projektelemek részletes célkitűzéseinek ismertetése: 

 

1. Borászati üzemek:  

A korszerű technológiájú üzemek szőlő-feldolgozási és borászati technológiai 

szolgáltatásokat nyújtanak a borvidék minden termelője számára, melynek célja, hogy 

minőségi bort készíthessenek a megfelelő technológiával nem rendelkező piaci szereplők. A 

borászati üzemek a teljes borvidéken 10 km körzetben elérhetőek lesznek, melynek érdekében 

három borászat körzet került meghatározásra, az alábbi központokkal: Tarcal, Tállya, 

Sárospatak. Az üzemek helyszíneinek tudatos megválasztásával célunk, hogy a leszüretelt 

szőlő, minél kevesebbet utazzon a feldolgozó borászatokhoz. Céljaink között szerepel, hogy 

lehetőséget biztosítsunk minőségi pezsgő előállítására is, francia pezsgőgyártásban jártas 

szakértő szaktanácsadásával, melynek technológiájával kevés borászat rendelkezik a 

borvidéken. 

A termelő döntése alapján az üzemek szolgáltatásként alkalmasak a szőlőátvételétől a 

palackozásra kész borig (sőt akár pezsgőig) végigvinni a technológiai folyamatot, de a 

folyamat elemei önállóan is igénybe vehetőek az alábbi résztevékenységekre:  

o Mérlegelés 

o Szüretelő láda bérbeadás 

o Szüretelő konténer bérbeadás 
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o Szőlő bérfeldolgozása  

o egész fürtös mustülepítés nélkül 

o egész fürtös mustülepítéssel  

o zúzással mustülepítés nélkül 

o zúzással mustülepítéssel  

o + préselés extra (szárazjéggel)  

o Mustalj szűrése 

o Must erjesztés  

o standard bor száraz borkategória 

o standard bor nem száraz kategória 

o egyedi (megbízó által meghatározott) technológia szerint  

o Szűrések  

o Lapszűrővel 

o Dobszűrővel 

o Kovaföldszűrővel 

o Derítés 

o Bor tárolása  

o száraz bor 

o nem száraz bor 

o Pezsgő készítés 

o Pezsgő palackozás 

 

2. Mobil borászati infrastruktúra  

A közösségi mobil infrastruktúra kialakításával célunk, hogy a borkészítés egyik 

alapvetésének megfelelően a bort a lehető legkevesebbet mozgatva, komplett 

palackozó sorral, szűrő- és csomagoló rendszerrel a pincészeteknél a helyszínen 

megoldjuk a borászat három kiemelt munkafázisát. 

 

3. Borászati melléktermék feldolgozó üzem 

Célunk, hogy a borvidéken keletkező borászati melléktermék Tokaj Hegyalján 

feldolgozásra és hasznosításra kerüljön, csökkentve a költségeket és 

környezetterhelést. 
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4. Közösségi beszerzési központ 

A központ létrehozásával csökkenteni kívánjuk a szőlőtermesztéssel és bortermeléssel 

foglalkozók költségeit, azáltal, hogy a kistermelők számára azonos alacsony áron 

biztosítjuk tevénységükhöz szükséges eszközöket és anyagokat, telepítéstől a 

palackozásig. A projektgazda emellett kedvező áron nyújt szőlészeti szolgáltatást, 

korszerű gépek és képzett munkaerő biztosításával, a minőségi szőlőtermesztés 

érdekében. 

 

5. Kutató Intézet 

A kutató intézet kialakításával célunk a térség tudásbázisának megfelelő 

infrastruktúrát nyújtani a borvidéki kutatás-fejlesztési tevékenység és innovációs 

törekvések megvalósításához.     

6.  Gyakornoki program 

Projektünk gyakornoki programjának célja, hogy a borászati üzemek és a projektgazda 

tevékenységének működése során létrehozni kívánt munkahelyeken, megfelelően képzett és 

gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembereket alkalmazzon. Ennek érdekében a szakma 

iránt érdeklődőket segítjük a megfelelő szakképzés elsajátításában illetve a szakképzett, de 

tapasztalattal nem rendelkezőket támogatjuk szükséges gyakorlatuk megszerzésében. 

4.4 HATÁSOK 
A projekt által elérni kívánt hatások több szinten jelentkeznek a megvalósítást követően. A 

közvetlen hatások a projekt eredményeit felhasználók szintjén, míg a közvetett hatások 

borvidéki szinten jelentkeznek, de országos, sőt világviszonylatban is érzékeltetik a 

projektünk indukált fejlődést. 

 

Közvetlen hatások 

A borvidék azon termelői, akik tőke hiányában nem rendelkeztek megfelelően korszerű 

borászati technológiával és tudással, a projekt eredményeként megvalósuló közösségi 

borászati üzemekben korszerű technológiát tudnak kedvező áron igénybe venni. Ezzel 

lehetőségük nyílik minőségi bort előállítani, anélkül hogy önerejüket meghaladó magas 

költségű beruházást végeznének. Borászati üzemeinkben elkészülő boraikkal érvényesülni 



 
 
 

 139

tudnak a piacon versenytársaik mellett, mivel a fogyasztók igényeinek megfelelő magas 

hozzáadott értékű terméket értékesítenek.  

A termelői hasznokat egy induló 5 ha termőterületű induló gazdálkodáson keresztül mutatjuk 

be, emellett a 10 ha birtokmérettel rendelkező gazdálkodókat is bemutatjuk (20. táblázat): 

20. táblázat: 5-10, ha termőterületű gazdálkodások termelői hasznának bemutatása 

Kiindulási adatok:               5 ha termőterület, induló gazdálkodás  

Alapadatok:                          Termésátlag:    60 q/ha 

Éves termés:    300 q 

Éves mustmennyiség:   210 hl 

Éves bormennyiség:  195 hl 

Éves palackszám (0,75l): 26.000 

 

 

ÖNÁLLÓ BERUHÁZÁS ÉS BORELŐÁLLÍTÁS 

 

Beruházási igény, minimum összeg  5 ha 
birtokméret (eFt): 

   

Épület igény  

(min 400 m2, 200 eFt/m2):          80.000 

Szállító jármű (használt) :   8.000 

Szüretelő láda (150 db -1.000Ft/db) :  150 

Zúzó-bogyózó:   1.000 

Préstöltő    3.000 

Pneumatikus prés  :    7.000 

Szivattyú ( 2 db )    2.000 

Szűrő:     1.000 

Tartályok 240l/8*30 hl,:          12.000 

Hűtő rendszer:   3.000 

Tisztító berendezés:   1.000 

Palacktároló rács ( 50 db)   2.000  

 

Beruházási igény, minimum összeg  10 ha 
birtokméret (eFt): 

   

Épület igény  

(min 600 m2, 200 eFt/m2):  120.000 

Szállító jármű (használt) :       8.000 

Szüretelő láda (300 db -1.000Ft/db):       300 

Zúzó-bogyózó:       1.000 

Préstöltő        3.000 

Pneumatikus prés:        7.000 

Szivattyú ( 3 db )        3.000 

Szűrő:         1.000 

Tartályok 240l/816*30 hl,:    24.000 

Hűtő rendszer:                  6.000 

Tisztító berendezés:       1.000 

Palacktároló rács (100 db)       4.000  



 
 
 

 140

Összesen:           120.150   

 

Összesen:     178.300 

 

Éves termelési (borászat) költsége 5ha 
birtokméret (eFt) :  

 

Borászati munkaerő igény:  

1 fő 8 órás (havi bruttó bér: 150 eFt),  

éves bérköltség:                                   2.313 

Éves közüzemi ktg:          960 

Éves anyagköltsége borra (19.500*23)   449 

Összes borászati költség       3.722 

 

 

Éves termelési (borászat) költsége 10ha 
birtokméret (eFt) :  

 

Borászati munkaerő igény:  

2 fő 8 órás (havi bruttó bér: 150 eFt),  

éves bérköltség:                                    4.626 

Éves közüzemi ktg:       1.536  

Éves anyagköltsége borra (39.000*23)    897 

Összes borászati költség       7.059 

 

Lédig bor önköltsége alapanyag nélkül: 

191 Ft/liter 

 

Lédig bor önköltsége alapanyag nélkül: 

181 Ft/liter 

 

A lédig bor előállításának költségei a beruházási költségek nélkül kerültek kiszámításra, jól 

látható, hogy egy liter lédig bor esetén a termelési költségek alapján körülbelül 10 Ft-tal 

kevesebb az önköltsége a 10 ha birtokmérettel rendelkező gazdáknak. Ugyanez a borkészítési 

költség a közösségi borászati üzemek igénybevétele esetén az alábbiak szerint alakul (21. 

táblázat):  

 

21. táblázat: A borkészítési költségek bemutatása 

borkészítési költségei a Közösségi Infrastruktúra Központ rendszerében 

5 ha birtokméret (eFt): 

 

Láda bérlet ( 2.000*16):          32 

Szállítás (5.000*6*4):         120 

Préselés: (30.000*7)         210 

10 ha birtokméret (eFt): 

 

Láda bérlet:             64 

Szállítás :                                  240 

Préselés:                       420 
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Borkészítés: (19500*70)     1.365 

Összesen:        1.727 

Borkészítés :                             2.730 

Összesen:         3.454 

 

Lédig bor önköltsége alapanyag nélkül: 

87 Ft/liter 

 

Lédig bor önköltsége alapanyag nélkül: 

87 Ft/liter 

 

Lédig bor önköltség különbözet: 

191 - 87 =  94 Ft/liter 

 

Lédig bor önköltség különbözet: 

181 - 87 = 94 Ft/liter 

 

A közösségi infrastruktúra igénybevételével körülbelül a felére csökken a gazdák termelési 

költsége, mely alapján magasabb minőségű boraikat jelentősen nagyobb bevétellel tudják 

előállítani. A termelési költségek csökkentése (22. táblázat) mellett a közösségi beszerzési 

központban a tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket tudják kedvezőbb áron 

beszerezni, mely az alábbiak szerint mérsékli költségeiket. 

22. táblázat: Termelési költségek csökkenésének bemutatása 

Anyag, eszköz 
megnevezése 

Költség -
kiskereskedelmi 
ár 

Költség - 
Közösségi 
beszerzési ár 

Átlagos 
megtakarítás Ft-
ban 

Átlagos 
megtakarítás %-
ban 

Növényvédőszerek   
1 ha területre 
vetítve 130.000 115.000 11.500 

 

 

 

10   

Növényvédőszerek 5 ha területre vetítve 57.500         

      

    

Borászati anyagok   

1 palack költsége   

Palack  169 147 22 
 

 

 

15   

Dugó 38 35 3 
 

 

 

8,5   
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Kapszula 9,2 8 1,2 
 

 

 

15   

Doboz 34,88 32 2,88 
 

 

 

15   

    

Összesen: 251,08     222     29     12 

  

 

 

26.000 palack esetén összesen 754.000         

      

  

Palackozás és címkézés   

Palackozás  60 45 15 
 

 

 

25   

 

26.000 palack esetén összesen 390.000         

Címkézés 15 10 5 
 
 

 

33,3   

 

26.000 palack esetén összesen 130.000   

 

Palackozás és címkézés összesen 520.000   

 

      

      

 

Kiskereskedelmi referenciaárainkat helyi vállalkozások 2016-os évi árajánlatai alapján 

állítottuk be, melyek reális összehasonlítási alapot nyújtanak árképzésünk bemutatásához.  

Az 5 ha birtokterülettel rendelkező gazdák minimum 800.000 Ft költséget spórolnak meg az 

alapvető anyagok beszerzésén. Emellett a mobil infrastruktúra palackozáson és címkézési 

szolgáltatással - mely saját pincészetüknél megvalósíthatóvá válik a borok fölösleges 

mozgatása nélkül – további több mint 500.000 Ft-ot takaríthatnak meg egyéb borvidéki 

borászatok szolgáltatásaihoz képest. 
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Projektünk termelők közt mért hatásai borvidéki szinten mérve rendkívül nagy megtakarítást 

jelentenek (23. táblázat). Borászati üzemeink által megszűnik a termelők beruházási 

kényszere, így az üzemek kapacitása alapján az alábbi megtakarítás érhető el a borvidéken.  

23. táblázat: Borvidéki beruházások megtakarításának bemutatása 

 

Borvidéki beruházások 

 

 

100 db  5ha-os egység (e Ft) 

  

100* 120.150  =  12.015.000 

 

 

50 10 ha-os egység (e Ft) 

 

50* 178.300  =  8.915.000 

 

Beruházások megtakarítása összesen:   20.930.000 e Ft 

 

 

Projektünk 6,7 Milliárdos beruházásával, borvidéki szinten 20,9 Milliárd forintos 

megtakarítást, hoz kizárólag a potenciális borászati befektetéseket tekintve. 

A borászatok előállítási költségeinek megtakarításai az alábbiak szerint alakulnak (24. 

táblázat) éves szinten a borvidéki igények és az üzemek kapacitása alapján. 

24. táblázat: Borászatok előállítási költségeinek megtakarításai 

 

Előállítási költség megtakarítások (e Ft) 

 

Lédig bor önköltség alapján (borkészítés):  

22.500 hl esetén 

 

22.500*100 *94 =    211.500 

Palackozás  

1.208.000 palack esetén  

 

 

1.208.000 * 15 =    15.000 

Pezsgő készítés 

208.000 palack esetén 

Címkézés:  

1.100.000 palack esetén 
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208.000 * 400 =     83.200 

 

1.100.000 * 5 =    5.500 

 

Előállítási költség megtakarítások összesen:  315.200 e Ft 

 

 

A közösségi beszerzési központ által kínált alapanyagok és eszközök borvidéki szintű éves 

megtakarításai a 25. táblázat – ban láthatók. 

25. táblázat: Közösségi beszerzések megtakarításai 

 

Közösségi beszerzések megtakarításai:  

 

Szőlészeti (növényvédőszer) anyag ár (e Ft): 

1.500 ha esetén  

 

1500*11.500  =                 
17.250 

Borászati (palackozási anyagok) anyagok: 

10 millió palack esetén 

 

10.000.000*29 =    290.000 

 

Közösségi beszerzések megtakarításai: 307.250 e Ft 

 

 

A közösségi beszerzés és borászati szolgáltatások által évente minimum 622.450.000 

megtakarítással számolhatunk, mely borvidéki szinten rendkívül nagy összeg, mely egyéb 

fejlesztésekre fordítható. 

 

A projektgazda nonprofit jellegénél fogva nem profitorientált tevékenységet végez, így az 

árképzés a termelők lehetőségeihez igazítva, előre rögzítetten kerül meghatározásra, mellyel 

mind kiadásaik, mind bevételeik tervezhetők lesznek. Minőségi boraikkal magasabb bevételt 

érnek el a költségek alacsonyan tartása mellett, melyhez hozzájárul, hogy korszerű borászati 

technológiával az évjárathatások kiegyensúlyozhatóak, azaz gyengébb évjáratokban is 

nyereséges tevékenységük.   
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A kistermelők kihasználhatják ágazati előnyeiket, így a piac változásaihoz gyors 

alkalmazkodásra lesznek képesek. A kistermelői réteg tőkeerőssé válik, mellyel lehetőségük 

nyílik további fejlesztésekre gazdaságukban. Megnövekedő bevételüknek köszönhetően az 

ágazathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő tevékenység fejlesztésébe fektethetnek be (pl: 

vendéglátás, turizmus, egyéb kézműves termékek gyártása) mely támogatja a közvetlen 

kapcsolatteremtést és fenntartását a fogyasztókkal. Manufakturális „brand”-et alakíthatnak ki 

a kistermelők, mellyel kis példányszámú boraikkal előnyösebb helyzetbe kerülhetnek és 

magasabb árképzés válik lehetővé. A kistermelők személyes kiszolgálásra képesek 

fogyasztóikkal, mely kulcsfontosságú szempont a prémuim minőséget kedvelő igényes 

borkedvelők számára. 

A kizárólag szőlőtermeléssel foglalkozó gazdák kiszolgáltatottsága megszűnik a 

felvásárlókkal szemben, mivel lehetőségük nyílik saját minőségi bor előállításra. A magasabb 

hozzáadott értéket képviselő termék értékesítésével nagyobb jövedelemre tesznek szert, 

melyet termeléstechnológiai vagy egyéb fejlesztésekre fordíthatnak.  

A projekt hatásaként a szőlész-borász szakma újra hosszútávú, biztos jövedelmet és stabil 

megélhetést nyújtó foglalkozássá válik Tokaj Borvidéken. Ennek eredményeként a fiatalabb 

generáció szívesen folytatja szüleik vagy nagyszüleik által végzett munkát, így a több 

generáción átívelő szakmai tapasztalat és tudás átadása nem szakad meg, mely hatalmas 

potenciált jelent a borvidék számára.  

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység hatására a térségben elérhető 

közösségi infrastruktúra előnyei, jelentős vonzó erőt gyakorolnak majd a potenciális fiatal 

gazdákra, szakmai befektetőkre és projektbort készíttetőkre. A fiatal szőlész-borászok 

alacsony tőkéjük miatt élni fognak a közösségi infrastruktúra adta lehetőségekkel, és a 

borvidéken kezdik meg működésüket, jelentős szakmai tudást és innovációt hozva magukkal. 

Saját gazdaságuk indítását segíti, hogy megszűnik a borászati technológia valamint a 

szőlészeti géppark beruházási kényszere, tervezhetőek költségeik és beruházásaik, így a 

vállalkozás indítás alapfeltételei megteremtődnek. A szükséges eszközöket és anyagokat 

kedvező áron, sztenderd minőségben, egy helyről tudják beszerezni a közösségi beszerzési 

központban, mely biztosítja gazdaságuk nyereséges működtetését és fenntartását. A projekt 

által valódi életpálya modell kialakítására nyílik lehetőség a borvidéken élő fiatalok számára, 

mely biztosítja helyben tartásukat. 
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A borvidéki termelők minőségi borokkal jelenhetnek meg a piacon, melyek követik a 

borfogyasztási trendeket, emellett egyedi gyöngyöző- és habzóborokkal, fajta szelektált 

pezsgővel bővíthetik kínálatukat, mely növeli piaci részesedésüket. A közösségi 

borászatoknak köszönhetően ellenőrzött minőségi borok váltják fel az olcsó silány minőségű 

lédig borokat, mely felkelti a fogyasztók figyelmét. A prémium minőséget kedvelők a projekt 

által széles kínálatból választják ki az ízlésüknek megfelelő bort és eddig ismeretlen 

pincészeteket, szőlőfajtákat, vagy akár egyedi mikroklímájú dűlőket is felfedezhetnek. 

 

A borászati melléktermék feldolgozó által csökken a törköly kivonásából adódó 

környezetterhelés, emellett a lepárlásból jelentős haszonra tesz szert a borvidék illetve javítja 

a helyi talajerő-utánpótlás lehetőségét. A termelők szintjén csökkennek a törköly tárolásából 

és szállításából adódó terhek, amely mellett új munkahelyek teremtése által nő a helyi 

foglalkoztatottság. Hazánkban hasonló nagyságrendű és minőségű üzem hazánkban jelenleg 

nem található, az olaszországi grappákhoz hasonló mennyiséget feldolgozó és minőséget 

produkáló üzem kerül kialakításra, mely rengeteg lehetőséget hordoz magában a szőlőmag 

további felhasználását illetően. Hazánkban egyedülálló üzemünkben lehetőséget biztosítunk 

specifikus kutatások és gyakorlati oktatás megvalósítására, melyekre Magyaroszágon eddig 

nem nyílt lehetőség. 

  

A kutató intézeti beruházás által lehetőség nyílik európai színvonalú akkreditált szőlészeti és 

borászati laboratórium létrehozására, mellyel innovatív eredményű kutatás-fejlesztési 

projektek megvalósítására nyílik lehetőség. Ezáltal lehetővé válik Európai Uniós források 

felhasználásával kutatási partnerségek és stratégiai K+F műhely kialakítása, mely borvidéki 

szinten továbbgyűrűző pozitív hatással bír.  

 

 

 

 

Közvetett hatások 
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A projekt eredményeként a silány minőségű borokat minőségi, a piaci elvárásoknak és a 

„Tokaji” márkanévnek megfelelő borok váltják fel a borvidéken, mely a tokaji borok és maga 

Tokaj Borvidék sikeres marketingjének alapkövetelménye. A projekt által így megfelelő 

borvidéki imázs alakítható ki, mely biztosítja a piaci részesedés növelését mind a hazai, mind 

a külföldi borpiacokon.  

Projektünkkel elősegítjük, hogy a száraz furmint váljon a magyar bor „zászlóshajójává”, mely 

Tokaj Borvidék arculatában meghatározó szerepet kap a jövőben. Hazánkban itt található az 

szőlőfajta termőterületének többsége, így Tokaj Borvidék és a furmint megfelelő 

pozícionálásához elengedhetetlen, hogy minden termelő minőségi bort állíthasson elő, mellyel 

jelentős piaci részesedéshez és helyzetelőnyhöz jut.   

 

A borvidék megújulásának a kulcsa a kistermelői réteg megerősödésében rejlik, mely 

projektünk által elérni kívánt közvetlen célok által megvalósul. A tőkeerős kistermelők 

társadalmi és gazdasági fejlődést indukálnak a térség egészében. A fejlesztés eredményeként 

csökken a társadalmi feszültség, javul az iskolázottság és a szakképzettség, jelentős 

tudásbázist és társadalmi tőkét létrehozva. Jelen projekt eredményeként továbbgyűrűző egyéb 

fejlesztések növelik a munkahelyek számát és együttműködő partnereink által a szakképzettek 

számát, mellyel térségi szinten nő a foglalkoztatottság. A családi borgazdaságokban kialakuló 

stabil háttér javít a gyermekvállalási hajlandóságon, biztosítva a következő szőlész-borász 

generációt és javítva az elöregedő társadalmi szerkezetet. Ezen hatások a szőlész-borász 

szakma felvirágzását idézik elő, mely országos szinten is növelik ezen szakmát választó 

fiatalok számát.  

A közösségi infrastruktúrának köszönhetően a szakmai befektetők számára jövedelmező és 

rövid megtérülésű beruházási lehetőség nyílik a borvidéken, mely gazdasági fellendülést és új 

munkahelyek kialakítását hordozza magában. A létrejövő új beruházások az európai 

színvonalú pincészetek számát növelik, mellyel mind a foglalkoztatás, mind a borvidék egyéb 

ágazatból (pl: turizmus) származó bevételeit is emelkednek, mely ezen kapcsolódó ágazatok 

fellendülését is elősegítik.  

A minőségi projektbort megrendelők borvidékre vonzása, majd később számuk növekedése, a 

borvidék ismertségét, és a Tokaji borok hírnevének öregbítését eredményezi hosszú távon a 

tőke növekvő beáramlása és gazdasági folyamatok felélénkülése mellett.  
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A kialakításra kerülő borászati üzemekhez hasonlóan korszerű technológiával a közép- és 

felsőoktatási hallgatók ritkán találkozhatnak, így szakmai gyakorlati képzés illetve gyakorlati 

tanórák keretében lehetőségük nyílik az üzem működésének megismerésére. Tapasztalataikkal 

bármilyen hazai vagy európai korszerű borászatban könnyen elhelyezkedhetnek, így képzési 

célokat is szolgál fejlesztésünk.  

 

Összességében mind rövid távú, mind hosszú távú céljaink megvalósulnak a projekt által, 

melyek jelentős pozitív hatást fejtenek ki mind a célcsoportok, mind a borvidék egészét 

tekintve. A beruházás releváns megoldást nyújt Tokaj borvidéken felmerülő problémákra, 

elősegítve a Borvidék megújulását és a Tokaji bor illetve a Tokaji márkanév, mint kiemelkedő 

nemzeti érték védelmét. Projektünk és tapasztalatai emellett mintaként szolgálnak hazai és 

külföldi borvidékek számára, hasonló problémáik megoldásához, valamint borvidéki szintű 

fejlesztéseik megvalósításához. 

4.5 INDIKÁTOROK 
Az indikátorok között szerepel stratégiai, eredmény indikátor és operatív, output indikátor. Az 

eredmény indikátorok a fejlesztés hosszú távú, közvetett kimenetelét mutatják, vagyis annak a 

területnek, illetve azon ágazati szereplőknek számát, amelyet érint ez a beruházás. Az ilyen 

típusú indikátorok mutatják, hogy a projekt a gazdaságban, a társadalomban és a gazdák 

körében milyen fontos szerepet játszik. 

Az output indikátorok mutatják be a közvetlen eredményeket, amelyek fizikailag is 

bemutathatók és jól ábrázolhatók. Ide tartoznak a műszaki, vagyis építési és technológiai 

beruházás során kialakított üzemek, építmények. Ezek a fejlesztések a műszaki beruházás 

végtermékei, ezek segítségével érhetjük el a végső, globális célokat. 

A projektcélok és az indikátorok (26. táblázat) sikeres megvalósítása esetén a beruházás 

multiplikatív hatása egyértelmű, hiszen a fejlesztéssel a borvidék és a „Tokaji márkanév” 

stabilitása történik meg.  

 

 

 

26. táblázat: Projektcélok és indikátorok részletezése 

Mutató neve Típus Mért Kiindulás Minimálisa Célérték 
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(output/ 
eredmény/ 

hatás) 

ék-
egysé

g 

i érték n elvárt 
célérték 

elérésének 
időpontja 

Kialakított borászati üzemek  output db 0 3 2017. 08. 
20. 

Borászati üzemek össz 
kapacitása  

output hl 0 25.000 2017. 08. 
20. 

Kialakított borászati 
melléktermék feldolgozó  

output db 0 1 2017. 08. 
20. 

Melléktermék feldolgozó össz 
kapacitása 

output q/év 0 70.000 2017. 08. 
20. 

Kialakított mobil 
infrastruktúra 

output db 0 1 2017.03.20
. 

Kialakított Közösségi 
Beszerzési Központ 

output db 0 1 2017. 08. 
20. 

Kialakított Kutató Központ 
épület 

output db 0 1 2017. 08. 
20. 

Szolgáltatást igénybe vevők 
száma 

Eredmény  0 100 2021.12.31
. 

 

Borászati 
üzemek éves 
kapacitás 
kihasználtság
a 

Préselés Eredmény q 0 64.000 2021.12.31
. 

Borkészítés hl 0 22.500 2021.12.31
. 

Pezsgőkészíté
s 

palac
k 

0 320.000 2021.12.31
. 

Palackozás palac
k 

0 2.220.000 2021.12.31
. 

Melléktermék feldolgozó Eredmény törkö 0 50.000 2021.12.31
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kapacitás kihasználtsága ly (q) . 

Kialakított Közösségi 
Beszerzési Központ éves 
forgalma (nettó árbevétel) 

Eredmény  0 1.200.000 
eFt 

2021.12.31
. 

Termelők által megspórolt 
éves költségek 

Eredmény  0 600.000 eFt 2021.12.31
. 

 

4.6 CÉLCSOPORTOK 
A projekt tervezésekor közvetlen (elsődleges) és közvetett (másodlagos) célcsoportok 

kerültek meghatározásra, a projekt eredményeinek felhasználása/hasznosítása alapján.  

Közvetlen célcsoport: 

A projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen felhasználói: a szőlőtermelők, 

borászok, illetve az új piaci szereplők: szakmai „befektetők”, fiatal szőlész-borászok és 

„projektbor” készítők. 

Szőlőtermelők  

A szőlőtermelők főbb feladatai közé tartoznak a szőlőszaporítás és - telepítés alapvető 

munkái, karbantartó technológiai műveletek elvégzése, az éves ápolási munkák alapvető 

feldolgozási műveletek megvalósítása, valamint a szakszerű szüretelési, munkák ellátása. A 

feladatok egymásra épülnek, melyek sokrétűek és magas szakértelmet igényelnek. A Tokaj 

Borvidék 27 települést foglal magába, ahol jelenleg körülbelül 8.000 szőlőtermelő dolgozik, a 

birtokterületekre jellemző, hogy rendkívül módon elaprózódottak, kb. 6.200 szőlőtermelőnek 

maximum 1ha nagyságú szőlője van, mely az összes terület körülbelül 85%-át teszi ki.  

A borvidéki szőlőtermelők jelenleg nagyon alacsony áron tudják értékesíteni a szőlőt, hiszen a 

felvásárlók nem tudják magasabb árat fizetni, úgy hogy az ő jövedelmezőségük is pozitív 

legyen. A nyomott árak folytonos hatására egyre több termelőnek nem éri meg az egész éves 

munka, miután nem tudja megfelelő áron eladni a szőlőt.  

A projekt eredményeként kedvező áron juthatnak hozzá a szőlész/borász tevékenységhez 

szükséges anyagokhoz, eszközökhöz és szolgáltatásokhoz, így a fejlesztéseknek köszönhetően 

megvalósíthatóvá válik, hogy a kistermelők a megtermelt szőlőből saját maguk állítsanak elő 

minőségi borokat. Gazdaságilag jövedelmezőbb számukra, ha a szőlőjükből bort készíttetnek, 

mivel magasabb áron tudják terméküket értékesíteni. Jelen fejlesztéssel magasabb hozzáadott 
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értékű termék értékesítésére nyílik lehetőség, költséghatékony módon, mellyel jövedelmezővé 

tehető tevékenységük.  

A szőlész szakemberek számára a fejlesztéssel új együttműködések köthetők a termelők közt, 

mely elősegíti piacra jutásukat és újabb piaci szegmens nyílik meg számukra, biztos 

megélhetést kialakítva. 

 

Borászok 

A hazai borfogyasztás az évek során nagyobb változásokat eredményezett, az eddig édes 

borfogyasztást felváltotta a könnyedebb stílusú rozék, illatos fehér fajták és a reduktív típusú 

száraz fehérborok. A fogyasztók - különösen a fiatalabb generációk – különösen az üdébb 

borok iránt érdeklődnek, azonban a kistermelők döntő része nem rendelkezik az új típusú, 

könnyedebb íz és zamatanyagokra koncentráló bor készítéséhez szükséges technológiai és 

tudás háttérrel. 2013-tól érvényes helyi TBB elé kerülő borok jelentős aránya (5%) nem felel 

meg a jelenlegi minőségi követelményeknek, azaz olyan borhibával rendelkezik, amely 

kizárja a forgalomba hozatalát.  

Pillanatnyilag a borvidéki borászok jelentős része nem rendelkezik megfelelő technológiai 

színvonalú berendezéssel, illetve sok borász csak részfeladatokat ellátó üzemmel rendelkezik. 

A minőségi borok előállításához megközelítőleg 120 millió Ft nagyságrendű beruházásra van 

szükség, melyet a borászok nem tudnak megfinanszírozni. A borászok a projekt 

eredményeként megvalósuló borászati üzemek igénybe vételével magas színvonalú bort 

tudnak előállítani, nagy összegű beruházás nélkül. A megtermelt vagy megvásárolt szőlőt a 

területi üzembe szállítva, a termelőnek az értékesítésre redukálódik a feladatköre, emellett a 

megtakarítással már szegmenseit fejlesztheti vállalkozásának. 

A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. széleskörű 

partnerséget alakít ki főként a térségben működő szervezetekkel, termelőkkel, ezáltal 

biztosítottá válik számukra, hogy olyan minőségi borok értékesítése valósuljon meg, mely a 

jövedelmezőségükre illetve fenntarthatóságukra pozitív hatással lesz. Ebben fontos szerepe 

lesz még a megfelelő kommunikációnak, melyet tájékoztatóval, egyéb kiadványok 

megjelenésével valamint hazai szervezetek által kívánunk megvalósítani.  

Új piaci szereplők 
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Szakmai „befektetők” 

Ezen célcsoport tagjai rendelkeznek a gazdaság kialakításához szükséges megfelelő tőkével, 

és felfigyeltek a szőlész-borász tevékenység jövedelmezőségére, azonban nem rendelkeznek a 

szakmai tudással és tapasztalattal. A szakmai befektetők szakemberek alkalmazásával és 

termőterület/pincészet vásárlásával profitorientált vállalkozást hoznak létre. Jelenleg számuk 

elenyésző Tokaj-Hegyalján, mivel a borászatok, míg gazdaságuk bevételt termel számukra.  

Jelen projekt eredményeként a szakmai befektetők beruházási kényszere megszűnik emellett 

kedvezőbb áron juthatnak hozzá a szükséges alapanyagokhoz és eszközökhöz, mely 

tevékenységükhöz szükséges, így rövid megtérülési idő jellemzi majd beruházásukat. Ebből 

adódóan a tőkével rendelkező vállalkozók előnyben részesítik majd ezen befektetési formát, 

emellett a kifejezetten borászati befektetők Tokaj-Hegyalját a hazai borvidékek közül 

vállalkozásuk székhelyének. 

Fiatal szőlész-borászok 

A fiatal szőlész-borászok két csoportra oszthatók: 

Azon fiatalok, akik szüleiktől-nagyszüleiktől öröklik a termőterületet, kiépített infrastruktúrát, 

kapcsolati hálót és a szakma szeretetét. A generációról generációra átadott szőlészeti tudás 

által elkészített borok a mai napig nagy hírnévnek örvendenek. Azonban a mai fiatalok egyre 

nagyobb számban szüntetik meg ezt a generációs öröklést, hiszen kiszámíthatatlan számukra a 

jövedelmezőség, mivel szőlészként alacsony áron tudják értékesíteni a megtermelt szőlőt, 

borászként viszont nem tudják felvenni a versenyt a korszerű technológiával rendelkező 

versenytársakkal.  

A másik csoportot azon fiatalok alkotják, akik rendelkeznek a kellő szaktudással, a szakma 

szeretetével, viszont eltérő családi hátterük miatt nem rendelkeznek családi gazdasággal és 

nincs elegendő tőkéjük a szükséges infrastruktúra kialakításához.  

Hazánk nagy hangsúlyt fektet a szőlész-borász képzésekre, melyek rendkívül nagy 

népszerűségnek örvendenek. A szakma iránt érdeklődők szakközépiskolai, OKJ-s illetve 

felsőfokú képzések keretein belül sajátíthatják el a szakmához kapcsolódó tudásanyagot, 

közel 13 településen. A 2014-2020-as programozási időszakban, a Vidékfejlesztési Program 

keretében jelentős Európai Uniós források állnak a fiatal mezőgazdasági termelők 

rendelkezésére saját gazdaság kialakítására, valamint a meglévő gazdaság fejlesztésére. Ehhez 

kapcsolódik a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program további a célcsoportot célzó 

projektjei (Tokaji Életpálya Program, Tokaji Képzési és Foglalkoztatási Program, Fiatal 



 
 
 

 153

Diplomások Tokaj-Hegyalja Fejlődéséért Program), melyek elősegítik a fiatal gazdává válást 

a borvidéken. 

Ezen képzések és támogatások mellett jelen projekt lehetőséget nyújt a fiatal szőlész-

borászoknak, hogy elköteleződésük eredményes legyen. A termelés mellett a borkészítés is 

minőségi szintre tud emelkedni, így a megvalósuló projekt keretein belül a korszerű 

technológiával előállított borok magas jövedelmezőséget hoznak a fiataloknak.  

Amellett, hogy nem szükséges a több millió forint beruházási költségű technológiába fektetni 

tőkéjüket, bővíthetik az előállított termékek palettáját. A fiatalos új hazai lendületes borok 

mellett a pezsgő és habzó borok előkészítése is megvalósítható, mely biztosítja a piacra jutást 

illetve a hosszú távú jövedelmezőséget.  

 „Projektbort” készítők 

Hazánkban-napjainkban kezd elterjedni a „projektbor”-okat készíttetők száma, illetve nő a 

projektborok készítése iránti kereslet. A „projektborok” azon tételek, melyeket egy 

szőlészettel és borászattal nem rendelkező megrendelő készíttet, saját vendégei, ügyfelei vagy 

partnerei számára kifejezett céllal és a készíttető szervezet nevét viseli a bor címkéje.  

 

Megrendelők lehetnek:  

• multinacionális cégek (pl: T-Systems),  

• éttermek, vendéglátóhelyek 

• szállodák,  

• intézmények (pl: Budapesti Corvinus 

Egyetem – Corvinus Bor),  

• önkormányzatok,  

• ideiglenes társulások, projektek, 

rendezvények szervezői.  

A „projektborok” készülhetnek bizonyos 

alkalmakra (rendezvények, évzárás, jeles 

napok) vagy általános fogyasztásra, kizárólag 

az adott vendéglátóhelyen kóstolásra. 

5. kép: Projektbor 

http://blancografika.hu/ajandek-bor/ceges-borok 
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Felhasználásukat tekintve a megrendelő saját vendégei számára árusításra és fogyasztásra, 

vagy ügyfelek, partnerek részére ajándékként készíttetik a saját cégnévvel/projektnévvel 

fémjelzett borokat.  

Közvetett célcsoport 

A közvetett, illetve másodlagos célcsoport, azon személyek alkotják, akik a projekt szakmai 

eredményéből nem közvetlenül részesülnek. 

Fogyasztók 

 

A beruházás eredményeként minőségi tokaji borkészítés valósul meg, az előállítási költségek 

alacsonyan tartása mellett szélesebb fogyasztói csoport célozható meg, hiszen minőségi 

borokat, elérhető áron tudnak megvásárolni. 

 

Gourmet szegmens fogyasztók 

 

A prémium minőségű kategóriába tartozó tokaji borokat a gourmet szegmens részesíti 

előnyben, akik leginkább a kulturált borfogyasztás hívei, melyben jelentős szerepet a szín, 

illat illetve a bor harmóniája játszik. Jellemző rájuk, hogy különleges alkalmakkor isznak bort, 

mely hozzátartozik a meghitt pillanatokhoz; ünnepekkor, családi étkezésnél, szórakozásnál, 

kedvtelésből fogyasztják. Leginkább a karakteres fehér bort, illetve pezsgőt isznak szívesen.  

 

Fiatal fogyasztók 

 

A magyarországi száraz fehér borok tekintetében a fiatal fogyasztók is célcsoporttá válnak, 

azonban az elmúlt 2-3 évben a borok mellett az üdébb gyöngyöző borok illetve pezsgők iránt 

is nagy érdeklődést tanúsítottak. Napjainkban a fiatalok körében a minőségi bor- és 

pezsgőfogyasztás növekedése mellett sajnos továbbra is jellemző vásárlási szokásaikra, hogy 

nagyobb mennyiséget tesznek ki az alacsonyabb árfekvésű termékek, többségük 1 000,- Ft / 

palack árban maximálja az elfogadható árkategóriát. A projekt beruházásának köszönhetően 

az előállítási költség alacsony áron történik, melyet ezután a fiatal fogyasztók elérhető áron 

tudnak megvásárolni, ezzel is növelve a célcsoportba tartozók körét.  
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Vörösbort fogyasztók 

 

Napjaink a vörös borok borpiaci részesedésesének növekedése megállt, a nehéz testes 

vörösborok helyett egyre inkább a könnyedebb, gyümölcsös fehér borok kerülnek előtérbe.  

A fehérbor népszerűségének növekedése mellett a jótékony hatásai is előtérbe kerültek, az 

évek során. A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 

a projekt keretein belül olyan korszerű technológiával rendelkező üzemet valósít meg, 

melyben a termelők minőségi bort tudnak előállítani. A gasztronómiai forradalom 

következtében a savas vörösborokat felváltják, az üdébb fehér borok mellyel a tokaji borászok 

újra pozícionálhatják boraikat így elérik azon személyeket, akik eddig a vörösborokat 

részesítették előnyben.  

 

Szakmai képzésben résztvevők 

 

A fenti célcsoport mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szőlész-borász és hozzá kapcsolódó 

képzésekben részvevő hallgatók megszólítására. Jelenleg hazánkban 13 településen indítanak 

szakközépiskolai, OKJ-s illetve felsőfokú képzéseket. Az üzemek kivitelezését követően 

lehetőség nyílik az iskola által előírt gyakorlati képzést a Tokaji Szőlő-és Bortermelési 

Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.-nél tölteni, ahol megismerkedhetnek a 

legkorszerűbb borászati technológia és melléktermék feldolgozó üzem működésével.   A 

projektgazdánál komoly szakmai kihívások, értékteremtő feladatok és erős szakmai fejlődés 

vár a leendő gyakornokokra.  
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5 A PROJEKT RÉSZLETES ISMERTETÉSE 
 

A megvalósuló projektelemek műszaki, intézményi, működtetési és üzemeltetési 
tevékenységei kerülnek részletesen bemutatásra, melyek biztosítják a projekt megvalósítását 
és a fenntartását. 

 

5.1 RÉSZLETES MŰSZAKI ISMERTETÉS 
 

Tokaj-Hegyalja világörökségi rangjához méltóan és a kormányzati törekvésnek, valamint a 

tudatos szemléletmód-váltásnak köszönhetően a térség imázsának növelését és a gazdasági 

fejlődés valamint a versenyképesség növekedését úgy lehet biztosítani, ha újból a magas 

színvonalú „hiteles minőségi bor” előállítása kerül előtérbe, amelyet a borpiacon is 

érvényesíteni szükséges. Ebben a hiteles minőségben az ízvilág és az egyéb élvezeti értékek 

harmóniáján felül már megjelenik a borvidék neve is, amely az adott térségre jellemző 

mikroklíma előnyeit kihasználva és a sajátos hagyományokat is figyelembe véve állítja elő 

borait. Ez a hiteles minőség a magasabb hozzáadott termelési értékben és árban is kifejeződik. 

Ehhez a minőségi bor előállításához szükségszerű a következetes technológiai (műszaki) 

fejlesztések végrehajtása egyaránt, amelyet a létesítendő borászati üzemek is képviselnek 

majd. 

 

 

5.1.1. Szőlőfeldolgozási - borászati technológiai sor 
 

einkben. A derítés során olyan anyagokat adagolunk a borhoz, amelyek pelyhesedésre hajlaA 

Közösségi Infrastruktúra Alap Projektben összesen három db komplex borászati üzem, egy 

szőlő-melléktermék feldolgozó üzem, egy közösségi beszerzés központ illetve egy kutató 

intézet kerül új építés által kialakításra az épületekhez kapcsolódó szükséges infrastruktúrával 

(közművek, úthálózat, környezetrendezés). A megvalósuló üzemek kialakításukban és 

működésükben megfelelnek a hatályos Európai Uniós és hazai jogszabályoknak (3.3. fejezet) 

 

Projektünk során a borászati üzemek megfelelő működése és a komplex szolgáltatás nyújtás 

érdekében a teljes szőlő-feldolgozási, borászati és pezsgőkészítési technológiai sor kerül 

kialakításra üzemeinkben a szükséges gépek és berendezések beszerzése és üzemeltetése által. 
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A szőlő átvételtől a borok tárolásáig valamennyi technológiai gép és berendezés megfelel a 

tervezett kapacitás elvárásainak, emellett kidolgozásra kerültek a szükséges tartalék 

megoldások is. A technológiai elemek, mind a modern hazai, mind a nyugat-európai 

borászatok által használtakkal azonosak, így korszerű borászati szolgáltatás nyújtására 

alkalmasak. A beszerzésre kerülő borászati technológiai sor minden eleme megfelel mind a 

hatályos Európai Uniós, mind a hazai előírásoknak. 

A projekt megvalósítása során az alábbi korszerű szőlőfeldolgozási - borászati technológiai 

sor kialakítását biztosítjuk. 

 

Termés betakarítás 

A minőségi borelőállítás során alapvető fontosságú, hogy a szőlő abban az időpontban 

kerüljön betakarítása, amikor az előállítani kívánt bor számára a legmegfelelőbb érettségi 

állapotában van (technológiai érettség). A betakarítás jelenti a legnagyobb munkacsúcsot, és 

rendkívüli szervezési feladatot és rugalmasságot kíván a szedés, szállítás és fogadás 

tekintetében, melyek az eredményességet jelentős mértékben meghatározzák. A betakarítást 

szüreti terv készítése előzi meg, amelyhez termésbecslést kell alkalmazni a zsendülés 

időszakában, ez ekkor kapott eredményt a szüret előtt pontosítani kell. A szüreti terv tartalmi 

elemei: a szüreti időpontja, a fajták szedési sorrendje, az eszköz- és kézimunkaerő igény, a 

várható termésmennyiség fajtánként és táblánként valamint a napi tervezett betakarítandó 

mennyiség részletezve. 

Korábban a szüretet főleg a borvidékeken kézi betakarítással és vödrök illetve puttonyok 

alkalmazásával oldották meg. A technológiai fejlődés miatt projektünk során 15-20 kg-os 

teherbírású műanyag szüretelő ládákat illetve 1m3-es műanyag szüreti konténereket 

alkalmazunk, amelyeket az előzetes termésbecslés alapján a szüret előtt a sorokba kerülnek 

kihelyezésre gépi erő (traktor) alkalmazásával és így szállítják a sorokon és a táblán belül is, 

ezzel jelentős mértékben növelve a szedési teljesítményt. Más területeken alkalmazott, 

nagyüzemi módszernek számít, hogy olykor ezeket a kisebb méretű konténereket a táblák 

külső területén még nagyobb méretű konténerekbe (gyűjtőtartályba) töltik át. Viszont ez a 

módszer a minőségi bor előállítása szempontjából hátrányos, ezért projektünk során nem 

alkalmazzuk a következő okokból. Az érett szőlőszemek a többszöri áttöltés következtében 

mechanikai sérülés veszélyének (felrepedés) fokozottan vannak kitéve. A sérülések hatására 

korán beinduló oxidációs és mikrobiológiai folyamatok a minőséget károsan befolyásolják. 

Tehát a minőségi bortermelést szem előtt tartva nagyon fontos, hogy a leszedett szőlő minél 

hamarabb és sérülésmentesen kerüljön a borászati üzemekbe.  
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A műanyag szüretelőládák és az 1m3-es műanyag szüreti konténerek szállítását a 

szőlőfeldolgozó üzemekbe erőgépek és mezőgazdasági pótkocsik segítségével oldjuk meg. A 

megfelelő minőség elérése érdekében, a szedés után gondoskodunk a legelemibb higiéniai 

követelmények teljesítéséről, azaz a műanyag szüretelő ládákat és konténereket 

haladéktalanul, alaposan, bő vizes mosással tisztítjuk. Az alapos tisztítás legfőbb célja a 

mikrobiológiai fertőzések elkerülése, emellett az időben elvégzett tisztítás növeli a tisztítás 

hatékonyságát is. Erre a célra a külső-belső mosásra alkalmas ládamosókat megfelelően 

használunk, melyeknek teljesítménye 800 láda óránként.  

Tokaj-Hegyalján a szőlőterületek fekvése (kétirányú lejtés), a területek tagoltsága és fajták 

gépi szüretre való kisebb alkalmassága, valamint a többkörös szedés (aszúzás-válogatás) miatt 

kézi szüretelés előnyösebb a gépi szüreteléssel szemben. Ügyfeleink részére szolgáltatásként 

kézimunkaerőt is biztosítunk a szüreti munkák elvégzéséhez igény szerint. 

 

Feldolgozás 

A szőlő feldolgozásának első munkafolyamata az üzembe érkezés után a szőlő átvétele. A 

termés mennyiségi átvételére a rámpás hídmérleg (maximum 30 tonna terhelhetőséggel, 10 kg 

mérési pontossággal) szolgál. A szállítóeszközön lévő termést lemérjük és a cukortartalom 

(mustfok) illetve egyéb paraméterek megállapítására mintavételre kerül sor. A beszállított 

szőlő üzemen belüli mozgatása a 2,5 tonna maximális teherbírású, minimum 4 m 

emelőmagasságú, forgóvillás targoncával történik. A ládában lévő szőlőt raklapon mozgatjuk 

és a súly mérését ”U” alakú, maximum 1,5 tonna teherbírású és 0,5 kg mérési pontossággal 

mérő, digitális kimenetű raklapmérleggel végezzük el. A szőlő minőségi átvétele során a 

legfontosabb szempont a must cukortartalmának meghatározása. Jelenleg a legáltalánosabb 

eljárás ennek megállapítására, hogy a beérkező szállítójárműről néhány darab átlagosnak 

mutatkozó fürtöt kiválasztanak és az ezekből kisajtolt mustnak a cukorfokát mérik meg. 

Cukorfok megállapítására a legjobb módszer lenne a reprezentatív mintavétellel történő 

mérés, azonban ez igen bonyolult, hiszen a beérkező áru általában nagyon változó összetételű. 

A beszerzésre kerülő laboreszközök a cukortartalom meghatározásán túl a savtartalom illetve 

a kéntartalom megállapítására is szolgálnak. A tervezett folyadékmérővel, mely egy 

mobilizálható eszköz, a must illetve bor fogadásánál, átvételénél pontosan kimutathatjuk az 

eszköz bemeneti csatlakozója és kimeneti csatlakozója között átáramlott mennyiséget. 

A feldolgozás következő munkafolyamata során a szállítóeszközről, ládákból vagy 

konténerekből a szőlő közvetlenül a feltárást végző, 13 tonna/óra kapacitással működő, 

saválló acélból készült zúzó-bogyózóba kerül egy felhordó segítségével. Az itt elvégzett 
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bogyófeltárás alapvető célja a bogyók elválasztása a kocsánytól és abból törkölyös must, azaz 

cefre előállítása, amely a szőlőszemek héjának felrepesztésével valósul meg oly módon, hogy 

közben a magok nem sérülnek meg. A lényeg az, hogy a lé nyerés folyamán az első lépés a 

bogyózás és csak ezt követi a zúzás. Ezzel a módszerrel a kocsányban található és a bor 

minőségét károsan befolyásoló polifenol nem jut bele a cefrébe. A mai kor elvárásainak 

megfelelően olyan berendezésekkel látjuk el üzemeinket, amelyek bogyózó-zúzó rendszerűek 

és a zúzó rész működése kiiktatható. A bogyózás során a bogyózó motolla tengely körül forgó 

lapátjai leverik a bogyókat a kocsányról, amelyek a perforált felületű bogyózó kosárhoz 

ütődnek és a szemek áthullanak a feltárt musttal együtt a kosár résein a cefretartályba. Az így 

megtisztított kocsányt pedig a kivezető nyílás felé vezetik a lapátok. A zúzás folyamata alatt a 

szemek a zúzószerkezet egymással szemben forgó elemei között található résbe bekerülve 

felrepednek anélkül, hogy a magok megsérülnének. Az így keletkezett cefre bekerül a 

cefretartályba. Az úgynevezett egészfürtös préselési technológia alkalmazása esetében a 

zúzás-bogyózás művelete kimarad. Ezt a technológiát általában a nagyon megtöppedt illetve 

lágy héjú szőlő és a pezsgőgyártási technológia esetében használják. Ilyenkor a szőlőfürt 

egészben, egy felhordó csiga segítségével jut el a présig. 

A zúzást követően a cefre, a cefreszivattyú segítségével a 7 tonna/óra kapacitású 

cefrevezetéken keresztül jut a pneumatikus nyomószerkezetű, horizontális, belső 

membránpréses, 7,9 m3 és 5,1 m3 térfogatú tankprésbe. Ezeknek a préseknek nagy előnyük, 

hogy folyamatos és egyöntetű mag- és héjkímélő préselést tesznek lehetővé. Ezért a préselés, 

a minőségi must- és borkészítést legjobban befolyásoló munkaművelet ezekkel a membrános 

pneumatikus présekkel hajtható végre a leghatékonyabban. Működése során először a cefre 

bekerül a sajtolóhengerbe. Eközben a színmust jelentős része külön válik. Ezt követően a 

töltőnyíláson az ajtókat bezárják, a berendezést még nyomásmentes állapotban megforgatják, 

mely során újabb nagy mennyiségű színmust különül el. A sajtolás fázisában nagy nyomású 

sűrített levegőt engednek a nyomókamra belső terébe. A membrán a cefrét a mustelvezetők 

irányába préseli össze, amin keresztül távozik a must is. A harmadik munkafázisban, a lazítás 

folyamán a kamrában lévő levegőlefúvatását és a sajtolóhengert megforgatását végezzük el. 

Többszörös ismétlésével (nyomás-vákum-lazítás-forgatás, egyre emelkedő nyomásértékkel) a 

hengerben található törkölyréteg meglazul. Végül az utolsó munkafázisban, az ürítés során 

szintén megforgatjuk a sajtolóhengert, valamint fúvatjuk a levegőt, az ajtók kinyitása után, a 

törköly kiürül a sajtóból az alatta elhelyezkedő fogadógaratba, amelyet onnan csigás 

törkölyürítő rendszerrel (5 tonna/óra kapacitás) távolítunk el az épületen kívülre. A PLC 

(programozható vezérlő berendezés) vezérléssel széles skálák között programozható a 
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munkafolyamat valamennyi szakasza és jellemzői is annak érdekében, hogy adott mennyiségű 

cefréből a lehető legoptimálisabb mennyiségű hozamot állítsuk elő, a szintén szabályozható 

időintervallumok között. Természetesen ezeknek a préseknek az anyaga is a mai elvárásoknak 

megfelelően saválló acél és az egész zárt rendszerben fog működni.  

 

A must kezelése és erjesztése 

A szőlő feldolgozása után és a must erjesztése előtt mustkezelést végzünk, amely alapvető 

fontosságú, hiszen a must összetétele és állapota fizikai, kémiai és biológiai szempontok 

alapján is meglehetősen eltérő lehet az technológiai színvonal különbözőségéből adódóan. A 

mustkezelés legfontosabb része a must tisztítása, amely a szilárd frakció eltávolítását, illetve 

küszöbérték alá csökkentését jelenti elsősorban. Ezek a zavaró, szilárd részek lehetnek 

növényi anyagok, természetes anyagok, idegen anyagok és például penészes szőlő esetén a 

penészgombák micéliumtömege.  

A must a présből mustszivattyú közbeiktatásával jut a mustülepítő tartályokba. A beszerzésre 

kerülő csöves hőcserélő (80 hl/óra, 12°C delta kapacitás) üzemeltetésével, gyorshűtés 

alkalmazásával végezzük a must hűtését, ami gátolja az erjedés beindulását. A must enzimes 

kezelése a mustban található nagy molekulaméretet képviselő pektinek elbontására irányul 

elsősorban, amelyek gátolják a természetes úton történő tisztulási folyamatokat. Az 

enzimműködés optimális hőmérsékleténél hidegebb a must, ezért a kezelés során magasabb 

adagokat alkalmazunk a hatékony eredmények elérése érdekében. Elterjedt mustkezelési 

módszer, a kénessavas kezelés, melyet főleg rothadt, penészes szőlőből készült must 

kezelésére használunk. A módszer előnye abban rejlik, hogy a musttisztításon túlmenően az 

oxidációs folyamatok ellen is bizonyos fokú védelmet nyújt. A flotációs musttisztítással ennél 

nagyobb tisztaságú mustfrakciót tudunk elérni üzemeinkben. A folyamat során a zavaró 

részecskék gázbuborékokkal összevegyülve, a felületükön megtapadva a felszínre 

emelkednek, ahonnan eltávolíthatók lesznek. A musttisztítási eljárások közül jelenleg a 

flotációs musttisztítás a legkorszerűbb és hatékony, gyors tisztítási módszer, ezért ezen eljárás 

technológiai feltételei kerülnek kialakításra. A hűtött mustülepítés alkalmával felhalmozódott 

mustalj az ülepítés után a 150 liter/óra kapacitású vákuum dobszűrőn keresztül kerül szűrésre, 

ami nagy mértékben hozzájárul a minőségi must arányának növekedéséhez.  

Miután a must megkapta a szükséges kezelési (tisztítási) eljárásokat, visszamelegítjük az 

induló erjedési hőmérsékletre. Erre a beszerzésre kerülő rozsdamentes, lábonálló, hűthető-

fűthető palástrésszel rendelkező, fehérboros erjesztő tartályok alkalmasak, melyek űrtartalma 

220 hl-es, 110 hl-es, 51 hl-es és 30 hl-es. A hűthető-fűthető palástrész képes a must hőfokát 
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úgy szabályozni, hogy az adott technológiának megfelelően fűtéssel az erjedési hőmérséklet 

hőfokára melegítjük a mustot (14-16°C). Amennyiben pedig az erjedés beindulása után a 

hőtermelés következtében a must felmelegszik (eléri a 16,1°C-ot), akkor a hűtőpalástba 

hűtőfolyadék áramlik, mely egészen addig hűti a mustot, amíg az érzékelő szonda újra 14°C-

ot nem érzékel. Ezzel a módszerrel az egész erjedési folyamat nagyon jól szabályozható. Az 

erjedés beindításához fajélesztős beoltást és különböző tápanyagok hozzáadását fogják 

szakembereink végezni. Az alkoholos erjedés élesztők segítségével megy végbe enzimek 

közreműködésével és mivel bomlási folyamatról van szó, energia szabadul fel, és az erjedés 

során hő termelődik. Az erjesztő tartályokat nem töltjük teljesen tele, a nagy mennyiségben 

felszabaduló CO2 következtében folyamatosan habzó, erjedő és állandó mozgásban lévő must 

miatt kb. 10% úgynevezett erjedési űrt hagyunk szabadon az erjesztő tartályokban. Az 

erjedési hőmérséklet kezelése, szabályozása az egész erjesztési technológiai 

legneuralgikusabb pontját jelenti. Ez befolyásolja ugyanis a legmeghatározóbb mértékben a 

bor minőségét. Ennek a kritikus paraméternek a megfelelő szabályozására szolgálnak a két 

folyadékhűtős, szigetelt csőhálózatú, távvezérlési modullal ellátott tartályhűtő rendszerek, 

amelyek tartályonként egyedileg programozhatók az optimális hőmérsékleti értéktartomány 

elérése és tartása érdekében. Az erjesztő tartályok stabilitását, a kezelés során végzett 

műveletek kivitelezhetőségét, illetve a tartályok megközelíthetőségét a csúszásmentes, 

korrózióálló tartószerkezet és 80 cm széles járórácsrendszer biztosítja. 

 

A bor kezelése, fejlődése, érése 

A must erjedési folyamatainak lezajlása után a létrejövő bor a kezdetekben még nincs 

letisztult állapotban, hiszen rengeteg olyan anyag található benne, amelyek oldatlanul ott 

lebegnek a fejlődő borban. Ezek a részecskék egyrészt magából a mustból származnak, 

másrészt pedig az erjedési folyamatok során végbement különböző reakciók és változások 

eredményeként keletkeztek. Mindezen anyagok jelentős mértékben csorbítják a bor élvezeti 

értékét. A zavaros állapotú újborban az erjedés befejeztével csökken, illetve végeredményben 

megszűnik a szén-dioxid nyomása. Ennek valamint a gravitációnak a következtében a benne 

található oldatlan állapotban előforduló anyagok és szennyeződések, továbbá az elpusztult 

élesztősejtek elkezdnek leülepedni. Ezt a tartályok aljában felgyülemlett üledékréteget hívjuk 

sűrű seprőnek. Ezzel egy bizonyos fokú öntisztulási folyamat kezdődik meg. Azonban a bor 

egész fejlődése és érése folyamán változásokon megy keresztül, mivel egy rendkívül 

heterogén és komplex rendszert alkot minden tekintetben. Ezek az állapotváltozások 

időközönként azt eredményezik, hogy a bor kisebb-nagyobb mértékben ismét zavarossá válik, 
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melyet követően tisztulási folyamat zajlik le benne. A zavarosodások és tisztulási folyamatok 

egészen addig folytatódnak, amíg a bor nem jut olyan állapotba, amikor már megfelelő 

stabilitással rendelkezik. A reakciók és változások elsősorban a bor fejlődésének a kezdeti 

stádiumában zajlanak a legintenzívebb mértékben.  

A bor fejlődése és érése során borászati üzemeinkben alkalmazott tisztító kezelések egyik 

módja a fejtés. A fejtés folyamán a bort az egyik rozsdamentes, saválló tartályból a másikba 

áramoltatjuk át. Erre legalkalmasabbak a beszerzésre kerülő 24-160 hl/óra kapacitással 

működő csigaszivattyúk, illetve a 15-140 hl/óra és 70-260 hl/óra kapacitást teljesítő 

perisztaltikus (tömlős) szivattyúk. A fejtés során is a zárt rendszer kialakítása szempontjából 

szintén elsőrendű szerepe van a tartályok összekapcsolására szintén szolgáló, saválló acélból 

kialakított csővezeték-rendszernek és a műanyag, flexibilis, élelmiszeripari csővezeték-

rendszernek, hiszen a bor és must mozgatásában kulcsfontosságú mindkettő. A fejtés során a 

legfőbb cél, hogy a bort a tartály alján felhalmozódott sűrű seprőtől kell, különválasszuk. 

Mivel nem csak a bor sűrűségénél nagyobb sűrűségű szennyező anyagok találhatók meg a 

borban, hanem a folyékony frakcióval közel azonos sűrűségű, lebegő seprőt alkotó részecskék 

is, melyek a továbbiakban is megtalálhatók a borban. Ezek részaránya már jóval kisebb 

mértékű, mégis jelentősen befolyásolhatják a fejlődő bor minőségi paramétereit és stabilitását. 

A legmarkánsabb jelentősége mindig az első alkalommal végzett fejtésnek van, ugyanis az 

első alkalommal választjuk el a seprő legnagyobb tömegét az újbortól. Modern technológiával 

rendelkező üzemeinkben előzőleg már a must tisztításánál korszerű tisztítási eljárást (flotálás) 

alkalmazunk, ezért ezt a műveletet zártan végezzük.  

A bortisztítási eljárások leghatékonyabb módszerét a derítést alkalmazzuk, amelyek 

pelyhesedésre hajlamosak és leülepedés közben a bor zavarosságát előidéző részecskék 

hozzájuk tapadnak. A derítés nem csupán a bor megtisztulásában játszik szerepet, befolyásolja 

a bor stabilizálódása mellett az íz- és aromaanyagok érvényesülésének kialakulását. A 

derítőszert a borral előzőleg előkészítjük, majd a lehető legteljesebb mértékben 

homogenizálva oszlatjuk el a borban.  

A szűrés a bortisztítási eljárások közül olyan folyamat, amikor a nyomáskülönbségek miatt a 

bor egy bizonyos szűrőközegen átáramlik és közben a benne található szilárd anyagok 

szétválnak a folyékony fázistól. A szűrőfelületen átáramlott folyadék már a tisztított frakciót 

(szűrlet) alkotja. A szűrés hatása nagy mértékben függ a szűrőfelülettől, ebből a szempontból 

megkülönböztetünk felületi illetve mélységi szűrést, mely borászati üzemeinkben elvégezünk. 

Az első típus, a felületi szűrés lényege az, hogy az alkalmazott szűrőfelületen nem tudnak 

áthatolni a folyékony fázisban lévő szilárd szennyező anyagok és ezért ezek megakadnak. Ez 
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esetben a szűrőfelületen egyre nagyobb réteg szennyező anyag rakódik le, viszont ugyanez a 

réteg a továbbiakban szintén részt vesz a szűrésben. Ilyen szűrésre alkalmasak a beszerzésre 

kerülő 40 hl/óra kapacitású lapszűrők. A lapszűrők esetében a szűretlen borral érintkező 

felület bolyhos, a tiszta szűrlettel érintkező rész pedig sima felületű. Anyagukra jellemző, 

hogy általában nagy tisztaságú cellulózból készülnek különféle adalékanyagok (kovaföld, 

perlit, adszorbensek, műanyag) hozzáadásával. Szerkezetükben és összetételükben olyan 

porózus rendszert alkotnak, amelyek kb. a teljes szűrőfelület 60-75%-án biztosítják az 

átáramlást. A szűrőlapokat csak egy alkalommal használjuk fel, majd pótoljuk. A szűrés során 

a szűrőfelület folyamatos telítődését, a szűrés hatékonyságát a nyomás növelésével javítjuk, 

végül a megengedett legmagasabb nyomásérték elérése után cseréljük a szűrőlapot. Egy 

szűrési folyamat alatt több, különböző célú szűrést is megvalósítunk. A szűrési módok közül a 

második típusba, a mélységi szűrés típusába tartoznak a 120 hl/óra kapacitásra képes 

kovaföldszűrők, melyeket megvásárolni tervezünk. Ezek három szűrőhatást is kifejtenek a 

szűrni kívánt borral szemben. Az első a szitahatás, ami során a nagyobb részecskék akadnak 

meg a szűrőn. A második szűrőhatás a szűrőfelület kapillárisainak megtörésében 

megnyilvánuló és a kisebb részecskék szűrését célzó hatás. A harmadik pedig a részecskék 

töltéskülönbségein alapuló megkötő hatás. Ebben az esetben a szűrés folyamata közben 

adagoljuk a szűrőanyagot a szűrendő borhoz. A záróréteg nem tud kialakulni a szűrőanyag 

folyamatos frissülése miatt, hogy mekkora a szűrőkamra kapacitásától függ a teljesítmény.  

A szőlőfeldolgozásnak és a bor előállításának folyamatában a legjelentősebb befolyásoló 

tényező, mely a legkárosabb hatást képes kiváltani az oxidáció jelensége. A termés 

szüretelésétől kezdődően egészen a késztermék előállításáig, védelmet biztosítunk az 

oxidációval szemben. Ebben a védekezési mechanizmusban előnyben részesítjük azokat a 

megoldásokat, amelyek nem kémiai alapokon nyugszanak, így védőgázok használatával érjük 

el a kívánt hatást. A borászati technológiák során használatos védőgázok közül a szén-

dioxidot, a nitrogént és az argont használjuk üzemeinkben. A nitrogéngáz, mint védőgáz 

előállítására ma gázgenerátorok alkalmazásával tesznek szert. A levegőt a 9 bar nyomású és 2 

m3/perc teljesítményű központi levegőkompresszor segítségével juttatjuk be a molekulaszűrőt 

tartalmazó 5/10/15 m3/óra kapacitású nitrogéngenerátorba. A molekulaszűrő a nitrogén 

kivételével minden egyéb molekulát megköt. Ezt követően a tiszta nitrogéngázt juttatjuk be a 

tartályokba, amely párnaként megjelenve nyújt védelmet az oxidációs folyamatok lezajlása 

ellen. 
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A pezsgőgyártás technológiája 

A pezsgőgyártás technológiái között tulajdonképpen kétféle módszert tudunk 

megkülönböztetni a legelemibb szinten az erjesztés technológiáját követve. Az első módszer a 

palackos erjesztéssel történő pezsgőgyártás, a második módszer a tankerjesztéssel 

megvalósuló pezsgőgyártás. E két módszert tovább boncolgatva a palackos erjesztésű 

pezsgőgyártás a seprőtelenítési eljárás alapján tovább tagolható szintén két különböző 

módszerre. A pezsgőgyártás során a hagyományos eljárásokat követve történő seprőtelenítés 

(degorzsálás) esetében beszélünk a Champagne-i módszerről. A szűréses módszerrel végzett 

seprőtelenítés esetében pedig a transzvazer-eljárásról van szó.  

Az első és talán a legklasszikusabb pezsgőgyártási technológia a palackos erjesztésű 

pezsgőgyártás és azon belül is a hagyományos eljárással történő seprőtelenítés (degorzsálás) 

alkalmazásával végzett Champagne-i módszer, amelyet alkalmazni fognak a tarcali borászati 

üzemben is.  

A pezsgőgyártás legfontosabb alapanyaga az alapbor (küvé). A küvé szó önmagában is must, 

bor és/vagy eltérő sajátosságokkal bíró borok elegyét takarja. Az alapbor készítésénél, a 

szőlőfeldolgozás folyamán lényegében a teljes érettségi állapot előtt szedett termés átvétele és 

fogadása után kizárólag az egészséges fürtök és részek kerülnek közvetlenül a présbe, 

kiiktatva a zúzást és bogyózást. Így a fürtökből a lékinyerés a 13 tonna/óra kapacitású, 

pneumatikus üzemű membránprésünkben egészben történik meg. Az egészfürtös módszer 

során, a fürt egyes részeiben található polifenolok a lehető legkisebb mennyiségben kerülnek 

át a sajtolás során kinyert mustba, mivel elsősorban ezek a vegyületek felelősek a 

pezsgőgyártásban megjelenő minőségi hibákért. A lékinyerés után a must erjesztése alacsony 

hőmérsékleten megy végbe a különböző űrtartalmú, rozsdamentes, lábonálló, 

erjesztőtartályokban, amelyek hűthető és fűthető palástrésszel vannak ellátva, így a 

végeredmény friss és kiegyenlített alapbor lesz, magas a savtartalommal. Az alapbor kezelési 

eljárásai az oxidációs folyamatok megelőzésére szolgálnak elsődlegesen. Az alapbor 

elkészítése kb. 3 hónapot vesz igénybe körülményektől függően. 

A pezsgőgyártás másik fontos alapanyaga a tirázslikőr. A tirázslikőr, kétszer finomított cukor 

borban feloldva és összekeverve, mely a másodlagos erjedéshez szükséges.  

A küvé és a tirázslikőr elegye a töltőbor, ehhez adagolják az erjedés megindulását serkentő 

élesztőket és egyéb, az erjedési folyamatok végbemenetelét elősegítő anyagokat. A 

másodlagos erjedés, szén-dioxid képződése során a palackokban 6 bar körüli nyomás 

kialakulásának ez elérése az optimális. A tirázslikőr hozzáadagolása után hozzávetőlegesen 1-
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3 hónapig tart a másodlagos erjedés, majd az ezt követő több hónapos érlelést üzemeinkben 

biztosítjuk.  

Végül pedig alapanyagként kell megemlíteni az expedíciós likőrt. Az expedíciós likőr sajátos 

tulajdonságokkal rendelkezik, mennyisége és összetétele jelenti az egyes pezsgőgyártó cégek 

„védjegyét”. Alapvetően minden expedíciós likőr alap alkotóelemei közé tartozik az óbor, a 

borpárlat, esetleg érlelt pezsgő és különböző édesítő anyagok. Szigorú törvényi előírások is 

rendelkeznek arról, hogy mit tartalmazhatnak ezek a likőrök, az eltérés általában az arányok 

különbözőségében mutatkozik meg a legszembetűnőbben.  

Az erjesztés és érlelés folyamatához a töltőbort pezsgős palackokba töltjük és egyszerű 

koronazáras megoldással zárjuk le az üvegeket. A másodlagos erjedés fázisa hűvös, kb. 10°C 

körüli helyiségben történik, mely több hónapig is elhúzódhat. Az erjedés után és az érlelés 

időszaka alatt a pezsgőben keletkezett seprő rész a jó pezsgőgyártási technológia, megfelelő 

erjedés és üledékképződés következtében könnyen „lefut” a palack nyaki részénél. A 

palackokban a seprő megapadását az üvegekre belső részére megakadályozandó a palackokat 

rázási művelet közbeiktatásával kezeljük. Ennek a célnak megfelelően 504 palack tárolására 

alkalmas pezsgőrázó konténerben helyezzük el a palackokat, melyet a 4x504 palack 

elhelyezésére alkalmas automata pezsgőrázó állványra tesszük rá. A mozgatásra forgóvillás 

targoncákat veszünk igénybe. Az automatizált rázás és forgatás eredményeként a folyamat 

időben gazdaságosabb és munkaerő valamint teljesítmény szempontjából is sokkal 

hatékonyabb üzemeinkben.  

Az érlelési idő letelte után a palack nyakán felgyülemlett seprőt eltávolítjuk, amely a rázás és 

forgatás következtében összegyűlt. Ez a művelet, a seprőtelenítés (degorzsálás) során 

mélyhűtéses technológiával megfagyasztjuk a palack nyakánál elhelyezkedő, felgyülemlett 

seprőt. Ezt követően eltávolítjuk a koronazárat a palackról, minek következtében a palackban 

kisebb túlnyomás uralkodik. A túlnyomás segítségével a palack nyaki részénél lévő, fagyott 

állapotú seprő a kisebb mennyiségű, fagyott borban, mint egy dugót képezve távozik az 

üvegből. E folyamat végrehajtására hivatott megvásárolni kívánt a nyakfagyasztó degorzsáló 

rendszer. A távozott folyadékmennyiség pótlására a palack felkerül az automata nyakmosó, 

likőradagoló-egalizáló, dugózó, palackzáró 800-1000 palack/óra teljesítményű gépsorra, 

melyet beszerzünk a projekt megvalósítása során. Itt megkapják végleges formájukat, 

összetételüket a pezsgők, hiszen az expedíciós (degorzsáló) likőr vagy alapbor hozzáadásával 

pótoljuk a hiányzó mennyiséget, amely mennyiségű likőr meghatározza a pezsgő egyedi, 

sajátos jellegét. A seprőtelenítés (degorzsálás) folyamata kb. 1 hetes időtartamot ölel fel. 
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Palackozás 

A borelőállítás és pezsgőgyártás technológiájának végső fázisa a palackozás és csomagolás, 

amely magába foglalja a címkézést, kapszulázást és kartonozást is. Ez a műveleti sor a tarcali 

üzemben fixen elhelyezett gépsorokon, míg a másik két üzemben mobil infrastruktúra 

alkalmazásával fog működni, emellett a gazdák a mobil infrastruktúrát önálló szolgáltatásként 

is igénybe vehetik.  

A palackozás során az első fázisban előkészítik a palackokat. A palackozáshoz hat féle 

palacktípus lesz használatos. Attól függően, hogy honnan származik a palack, 

megkülönböztetünk visszárus vagy gyárilag új, úgynevezett „hutasteril” palackokat. A 

közösségi infrastruktúrában gyári, új palackok használatát biztosítjuk, melynek tisztítása steril 

vízzel történő öblítésre korlátozódik. A beszerzésre kerülő gép szakaszos forgása közben a 

fúvókákból áramló steril vízzel külső és belső öblítést tesz lehetővé. Három fázisból áll a 

teljes öblítési művelet (előöblítés, öblítés, utóöblítés). Az előkészített palackokat 

pezsgőgyártás technológiája esetén a következő szakaszban ellennyomásos töltőgépekkel 

töltjük meg. A módszer elve azon alapszik, hogy a palackokban és a tartályban is (zárt 

rendszerről lévén szó) magasabb nyomásértékek (töltőnyomás) mérhetők a külső légkörinél. 

A palack és a tartály közötti nyomáskülönbség kiegyenlítődik egy légcsövön keresztül, amely 

a töltőszerkezetben van. A töltés során az üvegbe kerülő folyadék kiszorítja a palackban 

található gázt, ami a légcsövön keresztül visszakerül a tartályba. Mikor a palack megtelik, a 

végcső széléig elér a folyadékszint az üvegben, akkor a palack nyakában nagy túlnyomás 

uralkodik, mivel nem tud gáz visszaáramolni a csőben. Ekkor a töltőszerkezetben található 

szelepek zárnak és megszűnik a folyadék áramlása a palackba és nem áramlik vissza több gáz 

a tartályba sem. A teli palack lesüllyed és a nyaki részből távozik a felesleges gáz. Az 

ellennyomásos töltőgépek a legkorszerűbb töltőgépeket képviselik napjainkban, amelyek 

használata nagyüzemekben teljes mértékben indokolt és pezsgőgyártási technológia esetében 

más palackozási módszer nem is alkalmazható, csak az ellennyomásos technológia. A boros 

palackok megtöltését vákuumtöltőgépek közbeiktatásával valósítjuk meg. A töltőszerkezetre 

rögzült palackba a nyomáskiegyenlítődés után a gravitáció segítségével megkezdődik a töltés, 

majd a palackban a bor egyre jobban kiszorítja a levegőt. A borszint eléri a légcső peremét és 

a felette lévő nyaki részben olyan mértékben megnő a nyomás, hogy nem tud több bor a 

palackba áramolni. A teli palack lesüllyed, a légcsőben található bor a vákuumszivattyú 

hatására visszakerül a tartályba. A pezsgőgyártás technológiája során alkalmazni kívánt 

ellennyomásos töltőgépek a tartályban található folyadék feletti nyomás csökkentésével 

átvehetik a vákuumtöltős gépek működési elvét, ezért mind a pezsgőgyártás mind pedig a 
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bortermelés alkalmával használjuk őket. A megvásárolni kívánt ellennyomásos palackozó sor 

3000 palack/óra kapacitással működtethető.  

A palackzárók a palack szájának lezárását végzik, melyre hagyományosan a parafából 

készített dugók felelnek meg a legjobban még mindig. A parafa elterjedtségét indokolja 

számos előnye, amelyek közé tartozik a rugalmassága, lé- és folyadékzáró képessége, 

lezáráskor nem sérti a palack nyakát, emellett észrevehetővé teszi, ha kibontják a palackot. A 

dugaszolás során a parafa dugókat (átlagosan 23-24 mm átmérőjű) a palack szájátmérőjéhez 

(17,5mm) képest szűkebbre szorítjuk egy szorítószerkezettel, majd a palack fölé helyezett 

dugót a dugaszolószár belenyomja a palackba. Mai trendek szerint megoldási alternatívát 

kínálnunk a Stelvin-zár néven ismert csavarzárak alkalmazásával. Alacsony költségük mellett 

nem idéznek elő esetleges „dugóhibát” (dugóízt), visszazárhatók és nem igényelnek nagyobb 

erőfeszítést a kinyitáskor, ugyanakkor kisebb a teherbíró képességük, mint a parafának és 

kevésbé képviselik a minőséget, továbbá pezsgőgyártási technológiánál nem alkalmazhatók. 

A kapszulázó funkciója a palackra felhelyezett kapszula rögzítése. A kapszula készülhet 

fémből vagy műanyagból is. A kapszulázót bor esetében görgős és hővel zsugorító rendszer 

működteti, pezsgő esetében pedig mivel speciális zárás szükséges, ezért csak a görgős 

rendszer lesz használatban. A görgős rendszer működtetésekor a kapszulázó szerkezetben 

gyors sebességgel forgó görgők simítják rá a palack nyakára a görgőket, viszont a hővel 

zsugorító kapszulázó használatánál a hőre lágyuló műanyag kapszulák magas hőmérséklet 

hatására simulnak megfelelően a palack nyakára és rögzülnek. A palackok címkével történő 

ellátásának több funkciója is van. A legfontosabb feladata a törvényileg is szabályozott 

tájékoztatás, ami a vevőknek és hatóságoknak (kötelező és választható jelölések) nyújt 

információt elsősorban a bor minőségéről és paramétereiről. Ezen túlmenően a vásárlók 

sokszor „szemre vásárolnak”, ezért fontos marketing funkciót is betölt. A címke alapvetően 

kétféle típusú lehet. Az első típusa a ragasztott, a második típusba sorolhatók az öntapadós 

címkék. Az egyszerűbb kezelhetőség miatt is jobb az öntapadós címkék használata, amelyek 

napjainkban egyre inkább elterjedtek. A palackok csomagolása kartondobozokban történik. A 

kartondobozok fő jellemzője, hogy megfelelő szakítószilárdsággal rendelkezzenek. A 

pezsgőgyártás során használt címkéző, kartonozó rendszer kapacitása 2500 palack óránként. 

A palackozás után a kész, megtöltött palackokat egy napig saválló palacktároló rácsra illetve a 

pezsgőgyártás esetében a konténerbe helyezik, hogy ezalatt az időtartam alatt a palackba 

helyezett dugók megfelelő mértékben rögzüljenek a palackok szájához, ezzel biztosítva a 

tökéletes záródást. Ezt követően kerül csak sor a palackok elhelyezésére, kartonozására. 
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5.1.2. Borászati üzemek kialakítása 
 

A szőlő feldolgozásban a must minőségromlásának bekövetkezése általában a préselés előtti 

időszakban történik, ezért borászati üzemeink kialakításakor elsődleges célunk, hogy a 

leszüretelt szőlő minél hamarabb feldolgozásra kerüljön, illetve minél kevesebbet törődjön 

mind a szüret, mind a szállítás során. Borászati üzemeink helyszíneinek megválasztásakor 

alapelvünk, hogy a szőlőt ne kelljen 10 km-nél messzebbre szállítani a közösségi borászati 

üzemekhez. Ennek érdekében három darab borászati üzem kialakítása indokolt, így három 

körzetet alakítunk ki a Tokaji Borvidéken: 

- Tarcal körzet 

- Tállya körzet 

- Sárospatak körzet  

A borászati üzemek mellett egy darab mobil infrastruktúra is kialakításra kerül, a palackozási 

igények kielégítésére. A mobil technológia a borászati folyamatsor három kiemelt 

munkafázisát biztosítja. A megoldás lényege, hogy nem a termék utazik a kezelés/palackozás 

helyszínére és vissza, hanem a berendezések utaznak a termelői pincékhez, borászati 

üzemekhez, és helyben zajlik a szűrés, a palackozás, a címkézés és csomagolás. 

A Nonprofit Kft tevékenységének elősegítése érdekében IT Vállalat- és termelésirányító 

informatikai rendszer kerül kialakításra, mely biztosítja az átlátható és hatékony működést. A 

projekt keretében a szükséges hardverek és szoftverek beszerzésre kerülnek, melyek az 

üzemek összes munkaállomásával kommunikálnak. Az informatikai rendszer egyaránt kezeli 

majd a beszerzés, az értékesítés és az ügyfélkezelés modulokat, ügyviteli programrészében, 

emellett készletnyilvántartás és számlázás funkcióval is rendelkezni fog.  

- Beszerzési modul: beszerzések nyomonkövetésére, egyszerű kezelésére szolgál, a teljes 

beszerzési folyamat az ajánlat kérésétől a számla kiegyenlítéséig használható. 

- Értékesítési modul: a termékek, szolgáltatások értékesítésének egyszerűbbé tételére 

szolgál, segítségével nyomon követhető a rendelések, kiszállítások, számlák állapota. 

- Ügyfélkezelés: az ügyfelek kezelése és tájékoztatása fontos feladata a Nonprofit Kft.-nek, 

ezért az ügyfelek pontos és gyors kiszolgálása központi kérdés az ügyfél-elégedettség 

szempontjából. 

 

Borászati üzemek 

Az üzemek méretezése és a szükséges telek nagyság meghatározása a tervezett kapacitások 

illetve a feldolgozási/borkészítési technológiai igények alapján történt. A tervezésben 
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Nonprofit Kft. vezetője, Pásztor Péter mellett a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsának 

nagy szakmai múlttal rendelkező vezetői vettek részt. A projektet előkészítő szakemberek az 

elmúlt évtizedekben hasonló kapacitású és korszerű technológiájú borászati üzemek 

kialakításában és üzemeltetésében közreműködtek, a tervezésnél figyelembe vételre került 

ezen üzemek működtetési tapasztalata.  

A szükséges teleknagyság ismeretében az adott körzetek helyi önkormányzatával közösen 

helyszíni bejárásra került sor, mely során kiválasztásra kerültek a projekt megvalósítására 

alkalmas ingatlanok, az alábbi szempontok szerint: 

- belterületi elhelyezkedés 

- helyi építésügyi előírások és szabályok szerint kivitelezhető a tervezett üzem 

- lehetőség szerint önkormányzati tulajdonban lévő telkek 

- közúti megközelíthetőség, lakóterületi távolság 

- illeszkedés a település hosszú távú fejlesztési terveihez 

- igazodjon a közösségi összefogás jelképrendszeréhez 

- kiemelt környezetterhelési elemek minimalizálása (tevékenység forgalom- és zaj 

érzékenység) 

 

Az üzemek méretezése és az előzetes költségbecslés a borászati technológia és kapacitása 

alapján történ meg. Az előzetes tervezést a borvidék legnagyobb borászati üzem- tervezési 

múlttal rendelkező tervező irodája az AXIS Építésziroda, illetve alapítója és egyben vezető 

tervezője, Salamin Ferenc végezte. Az iroda és építész szakembereinek több mint két évtized 

referenciái nagy tapasztalatot mutatnak a helyi építészeti hagyomány jegyeit hordozó modern 

borászati és egyéb középületek tervezésében (lásd 3. sz. melléklet). A tervezés során az alábbi 

kapacitások kerültek meghatározásra az egyes üzemek vonatkozásában. 

 

Borászati infrastruktúra: 

1. Tarcal körzet 

Maximális napi préselési kapacitás (q) 

Egész fürtös  336 

Bogyózott  682 

Erjesztési kapacitás (hl) 10.000 

 

2. Tállya körzet 

Maximális napi préselési kapacitás (q) 
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Egész fürtös  336 

Bogyózott  682 

Erjesztési kapacitás (hl) 10.000 

Pezsgő készítési kapacitás:  360.000 palack 

 

3. Sárospatak körzet 

Maximális napi préselési kapacitás (q) 

Egész fürtös  280 

Bogyózott  568 

Erjesztési kapacitás (hl) 5.000 

Az üzemek tervezésekor a tartálytér kialakításának meghatározása az elsődleges feladat, 

melyre a tervezett kapacitások alapján két különböző elrendezési javaslat született, 

meghatározva az ideális tartályelosztást illetve a hozzátartozó épületrész szükséges méretét és 

formáját. A tervezett kapacitások alapján a tarcali illetve tállyai körzet vonatkozásában 

hasonló a kialakítás, míg az alacsonyabb kapacitással tervezett sárospataki körzet 

vonatkozásában eltérő kialakítás szükséges (4. sz. melléklet). A borászati technológiai sor 

alapján sematikus alaprajz készült az üzemek tervezéséhez (5. sz. melléklet). Az üzemi terek 

mellett az irodai- és szükséges szociális helyiségek (öltözők, pihenő-étkezők, mosdók) is 

kialakításra kerülnek berendezéseikkel. Komplett megújuló energiahasznosító rendszer kerül 

kialakításra, mely során épületenként 50kW teljesítményű napelem panel kap helyet az 

üzemek tetején az energiaigény jelentős részének fedezésére, a költséghatékony üzemeltetés 

érdekében.   

Az előzetes tervezés során a technológiai specializáció és kalkulált kapacitásaik alapján 

meghatározásra került az egyes üzemek helyiségeinek alapterületi igényei (27. táblázat). 

 

27. táblázat: Tervezett üzemek helységeinek alapterületeinek bemutatása 

HELYISÉG ALAPTERÜLET (m2,fm,kW) 

  Tarcal Tállya Sárospatak 
FEDETT TEREK       
Fedett szőlőfogadó                     200                       200                      200     
Fedett palacktároló                     200                       200                      200     
Ládatároló                     100                       100                      100     
Degorzsáló                       -                           -                           -      

Összesen                   500                      500                      500     
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ÜZEMI TEREK       
Préstér                     200                       200                      200     
Tartálytér                  1 100                    1 100                      700     
(Mobil) Palackozótér                     200                       200                    200     
Palackozott borraktár                     900                       300                      300     
raktár                       60                         60                        60     
Kompresszor                       25                         25                        25     
Nitrogén generátor                       25                         25                        25     
Pezsőgtároló-rázó                     500                         -                           -       
degorzsáló                     200                         -                           -       

Összesen                3 210                   1 910                   1 510     
        
KISZOLGÁLÓ TEREK       
Termelői váró                       30                         30                        30     
Irodák (2 db)                       60                         45                        45     
Tárgyaló                       20                         20                        20     
Öltözők                       40                         40                        40     
Pihenő- étkező                       25                         30                        30     
Mosdók                       15                         15                        15     
Közlekedő                       30                         30                        30     
Labor                       20                         20                        20     

Összesen                   240                      230                      230     
        
Napelem (kW)                       50                         50                        50     
Út- és térburkolat (m2)                  1 200                    1 200                   1 200     
Közmű (fm)                     400                       400                      400     
 

 

A borászati üzemek előzetes tervezése során az AXIS Építésziroda a sematikus alaprajz és 

technológiai igények szerint egy előzetes látványtervet készített a tállyai ingatlan adottságai 

alapján a megvalósításra kerülő borászati üzem elrendezéséhez (6. számú melléklet). Az iroda 

és tervezője Salamin Ferenc ismerve a borászati technológia speciális igényeit, szem előtt 

tartják a Borvidéken megvalósításra kerülő épületeknél a helyi építészeti hagyományokat. A 

funkciónak megfelelő kialakítás mellett a táj és az épület összhangjának biztosítása elsődleges 

szempont tervezéskor. Az elkészült látványterv alapján egységes tájbaillesztett megjelenéssel 

valósulnak meg a borászati üzemek.  
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A higiénia biztosítása és eszközei a borászati üzemeinkben 

Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek, termékek előállításában és feldolgozásában az 

összes folyamatban alapvető és stratégiai kérdés a tisztaság megőrzése, a higiéniai szabályok 

és előírások betartása és betartatása, azok folyamatos ellenőrzése. Nincs ez másképpen a 

borászati technológiában sem, ahol szintén minden folyamat és részfolyamat szigorúan 

szabályozott körülmények között zajlik. Ráadásul az egyes fázisok során használt eszközök és 

berendezések tisztasága nagy mértékben meghatározza a minőségi borok előállítása során a 

késztermék minőségét. A különböző folyamatok során végbemenő bonyolult kémiai, fizikai, 

biológiai és mikrobiológiai reakcióknak is a megfelelő tisztaságú körülmények között fognak 

lezajlani, hogy a minőségi bor élvezeti értéke, íz-, zamat- és aromavilága semmiben sem 

szenvedjen veszteséget. Ezért például a borászati technológiában még a sterilizálásnak 

(csírátlanításnak), tehát a legapróbb méretű mikroorganizmusok elpusztításának is óriási 

jelentősége van a bor előállításában és a bor fejlődése, érése alatt végzett borkezelési eljárások 

során is. A tartályok tisztítására és használatuk megfelelő higiéniájának fenntartására 

legalkalmasabb módszer az úgynevezett CIP rendszerrel történő tisztítás, melyet üzemeinkben 

alkalmazni kívánunk. Az egész technológiai folyamat végrehajtásához indokolt a két, 

egyenként 250 liter űrtartalmú tartállyal, önálló szivattyúval, lúgmérővel felszerelt mobil CIP 

rendszer, amely kellően biztosítja a megfelelően tiszta állapotot a borelőállítás során. A 

rendszer előnyei közé tartozik, hogy nem szükséges a berendezéseket szétszerelni, teljes 

mértékben automatizálható, programozható, a fertőzés lehetősége minimalizálható, hiszen egy 

zárt rendszer működéséről van szó, továbbá a tisztításra alkalmazott szerek keringtethetők, 

ezért a tisztítóhatás jobban fokozható illetve jobban kihasználható, gazdaságosabb. A 

tisztításra használt szereket szórószerkezet segítségével juttatjuk a rendszerbe, ezáltal 

kihasználható, hogy a mechanikai tisztítás is megvalósuljon a nagyobb szennyeződésekkel 

szemben.  

A CIP rendszer működési fázisai a következők:  

1. Vízzel történő előöblítés 

2.Vegyszerekkel történő alapos mosás 

3. Közbenső öblítés, amely szintén víz felhasználásával megy végbe  

4. Sterilizálás (csírátlanítás)   

5. Víz alkalmazásával elvégzett végső öblítés  

A rendszer alkalmazása biztosítja, hogy a tartályok és egyéb berendezések rendeltetésüknek 

megfelelően, mindig tiszta állapotban és higiéniai szempontból mindenben megfelelő módon, 

hatékonyan használhatók. A feldolgozási, kezelési eljárások idején illetve a tárolás során is 



 
 
 

 173

mindig a bor fejlődése illetve érése, a minőségi követelmények és elvárások szem előtt tartása 

az elsődleges szempont, melyhez a CIP rendszer is gazdaságosan és eredményesen hozzájárul. 

A CIP rendszeren és a berendezések tisztasága mellett ugyanolyan fontossággal kell kezelni a 

környezet tisztaságát és az üzem higiéniai körülményeit is. Ennek a megvalósítása érdekében 

a leghatékonyabb eszközként a magas nyomáson működő, 300 liter/óra vízszállító 

kapacitással működő, 0 és 80°C közötti víz felhasználását lehetővé tévő mosóberendezés 

kerül beszerzésre. Felhasználása igen sokoldalú, hiszen az üzem padozatának tisztán tartása 

mellett alkalmazható gépek, berendezések külső tisztítására, beltéri és kültéri utak, járművek, 

falazat megfelelően tiszta állapotának fenntartására is. 

 
Mobil infrastruktúra 

A hazai gyakorlatban kevéssé alkalmazzák a mobil technológiát a közösségi infrastruktúrák 

hiányában, ám Nyugat-Európa fejlett borvidékein több évtizedes hagyománya alakult ki ezen 

technikai megoldás használatára.  

A borászat három kiemelt munkafázisát: a szűrést, palackozást, és csomagolást elősegítő 

gépek és gépsorok nagyobb méretű pótkocsira, illetve kisebb önjáró kisteherautóra történő 

felszerelésében rejlik a rendszer mobilitása.  

Projektünk során mind három technológiai rész kialakításra kerül mobil rendszerként. 

1. Mobil szűrő önjáró járművel 

Kisteherautóra rögzített gyertyás szűrő rendszer kerül beszerzésre, mely valamennyi 

borállapot (seprőstől a tükrösre derítettig) szűrésére alkalmas. Kapacitás: 25hl/óra 

A szűrő berendezés mellett víztisztító részt is tartalmaz a rendszer, mellyel függetlenné válik 

a helyi víz minőségétől. 

2. Mobil palackozó sor 

A mobil palacktöltő-záró rendszer, amely egy vontatható pótkocsira szerelhető, hatalmas 

segítség a termelők számára, hiszen gyakorlatilag a palacktöltési művelet teljes vertikumát 

magában foglalja. Ez azt jelenti, hogy kezdődően a palacktöltés műveletével egészen a 

palackok lezárásával bezárólag az összes művelet automatizált kivitelezésére képes. A 

rendszer működése közben hat féle palacktípuson két féle palackzárási módozatot fog ellátni. 

A rendszer óránként 2000 palacknyi bor palackozását biztosítja. 

3. Mobil palackcsomagoló rendszer vontatható pótkocsin 

A palackozás kiegészítésére szolgál a másik, szintén vontatható pótkocsin mozgatható mobil 

palackcsomagoló rendszer. Ez a rendszer a gyárilag új (hutasteril) üveg öblítésén, mosásán 

kívül elvégzi még a palackok kapszulázását, megfelelő címkézését és végül a kész palackok 
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bekerülnek a kartondobozokba. A palackcsomagoló rendszer 2000 palack bor/óra 

teljesítményre képes. 

A teljes mobil infrastruktúra biztosításához beszerzésre kerül továbbá: 

- 1 db borszállító tartály – félpótkocsi  

Kapacitás: 25 m3 befogadóképesség 

- 1 db nyergesvontató (borszállító tartályos félpótkocsi vontatásához) 

 
5.1.3. Melléktermék feldolgozó üzem kialakítása 
 
 
A Tokaj Borvidéken keletkező borászati melléktermékek ellenőrzött módon való kivonása és 

megsemmisítését a projekt során megvalósuló borászati melléktermék feldolgozó üzem fogja 

végezni. A melléktermék feldolgozó üzem Szerencs település ipari parkjában épül meg, az 

önkormányzattal való előzetes egyeztetések alapján.  

A szükséges teleknagyság ismeretében az alábbi szempontok szerint kerül kiválasztásra a 

megvalósítási helyszín: 

- helyi építésügyi előírások és szabályok szerint kivitelezhető a tervezett szolgáltató 

központ 

- megfelelő terepadottságok 

- jó közúti megközelíthetőség és infrastrukturális adottságok 

Az üzem méretezése és az előzetes költségbecslés a melléktermék feldolgozás technológiája 

és kapacitása alapján történt meg. A tervezett kapacitás 69 000 q törköly befogadása egy 

évben, mely által az üzem 4600 ha szőlőterület melléktermékét képes feldolgozni. Az előzetes 

tervezéssorán a technológiai specializáció és kalkulált kapacitásaik alapján meghatározásra 

került az egyes üzemek helyiségeinek alapterületi igényei (28. Táblázat).  

28. Táblázat: Törköly befogadó üzem alapterületének részletezése 

HELYISÉG 
ALAPTERÜLET (m2,fm,kW) 

    
FEDETT TEREK   
Fedett törkölyfogadó                             100     
Fedett palacktároló                               50     
Ládatároló                               50     

Összesen                           200     

    
ÜZEMI TEREK   
Palackozótér                             120     
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Tartálytér                             700     
Főzőtér                             200     
Alkoholraktár                             200     
raktár                               51     

Összesen                        1 271     

    
KISZOLGÁLÓ TEREK   
Irodák (2 db)                               45     
Öltözők                               40     
Pihenő- étkező                               30     
Mosdók                               15     
Közlekedő                               30     
Labor                               20     

Összesen                           180     

    
Napelem                                50     
Út- és térburkolat                             500     
Közmű                             300     

 

Az üzemi terek mellett az irodai- és szükséges szociális helyiségek (öltözők, pihenő-étkezők, 

mosdók) is kialakításra kerülnek berendezéseikkel. Komplett megújuló energiahasznosító 

rendszer kerül kialakításra, mely során épületenként 50kW teljesítményű napelem panel kap 

helyet az üzemek tetején az energiaigény jelentős részének fedezésére, a költséghatékony 

üzemeltetés érdekében.   

 

A kialakításra kerülő melléktermék feldolgozó tartalmaz minden a törköly feldolgozásához és 

lepárlásához szükséges eszközt és berendezést, valamint egy analitikai laborhoz szükséges 

eszközöket: 

- Garat és csigarendszer törköly fogadáshoz, mozgatáshoz erjesztő tartályokba, és onnan 

kivezetéshez 

- Erjesztő tartályok: hűthető, fűthető rozsdamentes acél, szigetelt, betárolás felső ajtón 

át csigákkal, kitárolás alulról csigákkal, 20m3 

- Silózó rendszer, a kierjesztett, még le nem főzött törköly raktározásához, 10 bar 

nyomás alatt, pH-ra állítva kénsavval 

- Lepárló rendszer: folyamatos extraktor és lepárló szesz előállításához 200-750 q/nap, 

40 tányéros metanol mentesítő oszloppal, 1500 literes finomító berendezés pálinka 

előállításhoz (kb.3000-4500 liter alszesz/nap) 
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- Szivattyúk és rozsdamentes acél csőrendszer  

- Hűtő-fűtő rendszer erjesztéshez és párlat hideg kezeléshez vezérléssel és 

csövezéssel     

- Szűrőberendezés 

- Alkoholtároló tartályok, rozsdamentes acél  

o 15 db 20 m3-es, 5 db 10 m3-es, 6 db 5 m3-es    

- Palackozó berendezések: 9 fejes öblítő, 88 fejes vákuumtöltő, csavarzárazó, 

Longcaphoz is, 4 féle palackméret, triblokkban   

- Címkézés, zárjegyezés, jelölés funkció: 4 féle palackméret, has-hát címke, nyakcímke, 

prémiumpont, zárjegy 

- Analitikai laborberendezések        

 

A melléktermék feldolgozó üzemben az anyagmozgatás céljából beszerzésre kerül 2 db 2,5 

tonna terhelhetőségű, minimum 4 méteres emelőmagassággal rendelkező forgóvillás targonca. 

 
Közösségi beszerzési központ 
 

A közösségi beszerzési központ épületének és infrastruktúrájának az értékesítés és raktározás 

funkciókat szükséges biztosítani a tervezett kapacitások alapján. A szolgáltató központ nem 

rendelkezik érzékeny technológiai és ingatlan igénnyel. Elhelyezkedését tekintve a 

borvidéken belül jól pozícionált helyszínen valósul meg, biztosítva a borvidék szereplőinek a 

könnyű és gyors megközelítést.  

A szükséges teleknagyság ismeretében került kiválasztásra a Közösségi beszerzési központ 

megvalósítására alkalmas ingatlan, az alábbi szempontok szerint: 

- helyi építésügyi előírások és szabályok szerint kivitelezhető a tervezett szolgáltató 

központ 

- megfelelő terepadottságok 

- lehetőség szerint önkormányzati tulajdonban lévő telek 

- jó közúti megközelíthetőség és infrastrukturális adottságok 

- illeszkedés a település hosszú távú fejlesztési terveihez 

- igazodjon a közösségi összefogás jelképrendszeréhez 
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A beruházás nem a lakóövezeti ingatlanon kerül megvalósításra a 200 m2 alapterületű fedett 

raktárral, 600 m2 fedett palacktárolóval illetve 90 m2 üzlethelyiséggel rendelkező építmény 

(29. Táblázat).  

29. Táblázat: Beruházás során megvalósuló raktár bemutatása 

HELYISÉG 
ALAPTERÜLET 

(m2,fm) 
    
FEDETT TEREK   
Fedett palacktároló               500     
egyéb               100     

Összesen               600     
    
ÜZEMI TEREK   
Fedett raktár               200     

Összesen               200     
    
KISZOLGÁLÓ TEREK   
Üzlethelyiség                 90     
Irodák (2 db)                 20     
Öltözők                 12     
Mosdók                   6     
Közlekedő                   6     

Összesen               134     
    
Út- és térburkolat               200     
Közmű               100     
 

A közösségi beszerzési központban az anyagmozgatás céljából beszerzésre kerül 2 db 2,5 

tonna terhelhetőségű, minimum 4 méteres emelőmagassággal rendelkező forgóvillás targonca. 

A közösségi beszerzési központban kap helyet a szőlészeti szolgáltatás technológiájának gép- 

és eszközparkja, mely jelen projekt keretében kerül beszerzésre: 

- Mezőgazdasági erőgépek: 

o 5 db Traktor, 125 le; 3 db Traktor, 94 le 

A szolgáltatások nyújtásához és a különböző teljesítményt igénylő gépek és berendezések 

működtetéséhez nélkülözhetetlenek a megfelelő teljesítménnyel rendelkező erőgépek, 

amelyek a kellő felfüggesztési pontokkal vannak ellátva és erőátviteli szempontból is 

elegendő teljesítményre képesek. Ezeknek a céloknak és elvárásoknak a teljesítésére 

alkalmasak a 94 LE és 125 LE teljesítményű, 3 pont felfüggesztéses, elektromos vagy elektro-
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hidraulikus vezérlésű emelővel és számos más a modern technológiát képviselő alkatrésszel 

és funkcióval rendelkező traktorok. 

- Munkagépek, pótkocsik, adapterek: 

o 3 db Mezőgazdasági pótkocsi 1 tengelyes, kapacitás: 5 t; 3 db Mezőgazdasági 

pótkocsi tandemtengelyes, kapacitás: 7 t 

A termésbetakarítás idején a szüretkor használt műanyag ládák és konténerek szállításához, 

tartályok szállításához illetve a melléktermékek elszállításához szükség van a beszerzésre 

kerülő különböző teherbírású mezőgazdasági pótkocsikra. 

o 6 db Permetező 

A növényvédelem a növénytermesztés legköltségesebb és egyben legfontosabb feladata. 

Megfelelő növényvédelem hiányában a termés mennyisége és minősége is súlyos károkat 

szenvedhet. A növényvédelemben is törekedni kell az integrált módszerek használatára, a 

vegyszerek csökkentésére illetve célzott, okszerű felhasználására. A vegyszeres 

növényvédelem is teljes mértékben gépesíthető és megfelelő gépválasztással. Csökkenthető a 

környezetkárosítás, növelhető a hatékonyság azáltal, hogy a szereket a megfelelő fedettséggel 

juttatjuk a célszervezetekre, a kijuttatás időpontjának helyes megválasztásával a szükséges és 

hatásos dózisban adalékanyagok segítségével (elsodródás csökkentésére, felszívódás 

növelésére). A leggyakoribb megoldás szőlőültetvényekben a hidraulikus szórófejekkel 

ellátott szállítólevegős (axiál- vagy radiálventilátoros) permetezőgépek alkalmazása. A 

szórófejek általában körívek mentén találhatók a szórókereten. Az axiálventilátorok esetében 

a levegő sebessége (amely a permetlevet szállítja a lombozatra) a lapátok szögének állításával 

szabályozható, így elérhető, hogy magasabb levegőteljesítménnyel több sor is átfújható főleg 

a fiatalabb, kisebb lombozatú ültetvényekben illetve a vegetáció elején. Később a lombozat 

növekedésével már nem jó megoldás a levegő sebességének növelése (nagy 

permetléveszteség), hanem a légterelők megfelelő beállítása illetve radiálventilátoros 

gépeknél a szórás irányának jó megválasztásával lehet a permetezőszert a lombozat belsejébe 

is eljuttatni. A szórófejeken általában csepegésgátló alkalmazásával csökkenteni lehet a 

permetlé-veszteséget. A szőlőben használt ültetvénypermetezők vontatott kivitelezésűek az 

esetek többségében, amelyeket különböző teljesítményű erőgépek (traktorok) vontatnak. 

o 6 db Csonkázó 

A csonkázás legfőbb funkciója, hogy a kelleténél hosszabbra megnövekedett hajtásokat 

eltávolítsák. Ennek okai lehetnek, hogy a vizet és a szükséges tápanyagokat csak feleslegesen 

használják fel a többi hajtástól és a fürtöktől. Továbbá mivel visszahajlanak, ezért jelentősen 

beárnyékolják a fejlődésben lévő hajtásokat és fürtöket, gátolva azoknak megfelelő beérését. 
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Növényvédelmi szempontból is szükséges ez a művelet, hiszen a nagy zöldtömeg csökkenti a 

növényvédelmi munkák hatékonyságát, mert a permetlé nehezen jut el a lombozat beljesébe 

és a károsítók felszaporodásának is kedvez. A csonkázást akkor érdemes elvégezni, amikor a 

hajtások 30-40 cm-rel túlnőtték a támberendezést és már inkább kezdenek visszahajolni, 

árnyékolni. A művelet elvégzésére alkalmasak a különféle hidraulikus meghajtású, alternáló 

vagy forgókéses, kétoldalas csonkázógépek. 

o 6 db Kultivátor 

A talajművelés egyik formája a talaj lazítása, melynek eszköze a kultivátor. A kultivátor a 

talajlazításon és porhanyításon felül kisebb mértékű keverést (pl. műtrágyák bedolgozása) és 

felszínalakítást is végez, emellett gyomirtási funkcióra is szolgál. A szőlő művelése során 

sorközművelő kultivátorokat alkalmaznak. Munkamélységük maximum 15 cm. A kultivátor 

keretére a kapatesteket kötöttebb talajok esetében érdemesebb a merev felfogatású 

kapaszárakkal rögzíteni, mivel rugós felfogatás alkalmazásánál a hátrahajlás miatt egyenlőtlen 

lesz a munkamélység. A kapatestek szárnyas kialakítása elsősorban a gyomirtó és talajlazító 

hatást fokozza. A beszerzésre kerülő kultivátorok olyan szerkezettel rendelkeznek, melyek 

bővíthetők és kiegészíthetők, így a gépek úgy is felépíthetők, hogy egy menetben több 

munkafolyamat is egyszerre elvégezhető. Ilyen kiegészítésként szerelhető fel pl. a 

soraljművelő több változata is, amelyekkel együtt már nem csak a sorköz, hanem a sor és a 

tőkék közötti talaj is művelhető. A terelőpálcával ellátott sormulcsozó hozzáadásával a sorok 

mechanikai gyomirtása is elvégezhető. Rögtörő henger közbeiktatásával pedig a felszín 

egyenetlenségeit lehet rendbe hozni és a rögösödést lehet meggátolni. Így tehát a szerkezet 

idő- és költséghatékonyan üzemeltethető. Munkaszélességük is tág határok között 

változtatható (800 mm-3300 mm). 

o 6 db Mélylazító 

A talajművelés illetve lazítás egy másik formája a mélylazítás. Mélylazítással a rendszeresen 

művelt talajréteg alatti talajt ápoljuk, tehát főként a mélyebb rétegekben tömődött talaj 

(altalaj) tömörödöttségének megszüntetésére irányul. Hatására javul a talaj vízáteresztő 

képessége és levegőzöttsége, csökken a belvízveszély, a melioráció fontos része. Általában 50 

cm-nél mélyebb rétegek megmunkálása a mélylazító kések feladata. A mélylazítók szintén jól 

kombinálhatók más talajművelő illetve sor- vagy sorközművelő berendezésekkel. 

o 6 db Mulcsozó 

A mulcsozás a gyomok irtásával illetve a levágott nyesedék felaprításával valósítható meg és 

egyrészt talajtakarás funkciót lát el másrészt véd a talaj kiszáradása és a talajerózió ellen. A 

művelet végezhető sorközben és a sorban, tőkék között. A gépek rotációs vágószerkezettel 
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készülnek, amelyek egy vízszintes vagy egy függőleges tengelyre vannak felszerelve és 

oldalra kitolhatók. A sormulcsozó soraljművelővel kombinálva rendkívül praktikus 

kombináció nagyon gazos területek mechanikai gyomirtásához. A sorművelők hidraulikus 

automatikával felszereltek. Ennek feladata, hogy az érzékelőpálca az érintés hatására 

visszahúzza a sormulcsozót és így kikerüli a tőkét. 

 
Mindezen gépek és berendezések működtetéséhez jól képzett, kellő szakismeretekkel bíró és 

törvényileg szabályozott engedélyekkel rendelkező szakembereket alkalmazunk, akik a 

szolgáltatásokat elvégzik ezekkel az eszközökkel. 

A mezőgazdasági erőgépek, munkagépeik, a pótkocsik és az adapterek költsége összesen: 

251 324 000 Forint. 

A Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Nonprofit Kft. működéséhez 

elengedhetetlen gépjárművek beszerzése, melyek biztosítják a megfelelő munkaszervezést, 

borászati üzemek közti közlekedést és a munkaerő eljutását a munka helyszínére. A 

projekthez kapcsolódó gépjármű beszerzés az alábbiakat tartalmazza: 

- 2 db Személygépkocsi  

- 1 db 9 fős mini busz  

- 2 db Terepjáró (szőlészet)  

- 1 db Kisteherautó emelőhátfal, 5 tonna terhelhetőség  

- 1 db Szerviz kocsi  

Az egyéb eszközök kategóriájába tartozó úszófedeles 1 m3 űrtartalmú tároló tartályok azt a 

célt szolgálják, hogy a must és bor fejlődése és érése során végzett kezelési eljárások 

alkalmával az egyes fázisok, műveletek között tárolási feladatot lássanak el. A szintén itt 

található egyéb kis értékű munkaeszközök alatt a mindennapi működéshez szükséges és a 

technológiai folyamatok során felhasználásra kerülő eszközöket, fogyóeszközöket, egyszer 

használatos kisebb értékű eszközöket kell értelmezni. Ilyenek például a vödrök, a tisztítás és 

fejtés során alkalmazott szűrőlapok illetve egyéb kellékek, valamint az anyagmozgatás 

kellékei. 

 

Kutató intézet  

 
A kutató intézet építése a Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Nonprofit 

Kft. tulajdonában álló Tarcal, Könyves Kálmán utca 54. szám alatt álló ingatlanon kerül 
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megvalósításra. A telken az egykori kutató épület elbontásra ítélt állapotban áll, melyben jelen 

állapotában nem megvalósítható egy korszerű kutató intézet kialakítása.  

A projekt részeként elbontásra kerül az egykori emeletes kialakítású, részben alápincézett 

kutató épület (840 m2). Az előkészítő munkálatok során a terület beton- és 

aszfaltburkolatainak, tereplépcsőjének illetve az épülethez kapcsolódó támfal elbontása 

történik meg, összesen 1600 m2-en. Megépítésre kerül az összesen 630 m2 alapterületű, két 

szintes új kutatóépület, a szükséges speciális gépészeti és elektronikai berendezésekkel, 

valamint a hozzá kapcsolódó megfelelő infrastruktúra kiépítésével (közművek, tüzivíz). 

Vagyonvédelmi szempontokból kialakításra kerül az ingatlanon egy új kerítés, 100 fm 

hosszúságban. Az épülethez kapcsolódó zöldfelület-, és területrendezés is megvalósul, mely 

keretében 1100 m2-en parkosítás, 520 m2-en térburkolás, valamint 340 m2-en új támfal és 

tereplépcső megépítése.  

Az épület belsőépítészeti munkálatai során kialakításra kerül a kutatóintézet tervezett 

tevékenységének megfelelő helyiségkiosztás mellett a laboratóriumi elvárásoknak megfelelő 

specializáció is az alábbiaknak megfelelően. 

Kialakításra kerülő akkreditált laboratóriumok: 

1. Szőlőélettani laboratórium 

2. Mikrobiológiai és molekuláris biológiai laboratórium 

3. Borászati analitikai- és talajtani laboratórium 

4. Kísérleti mikro- és mezovinifikációs laboratórium 

Kialakításra kerülő egyéb helyiségek: 

1. Szociális helyiségek:  

- személyzeti mosdók (zuhanyzó), illemhelyiség, öltöző, étkező  

2. Irodák 

Külső megjelenésében az új kutató intézeti épület és kerítése a helyi hagyományos és a 

modern építészet jegyeit fogja ötvözni, annak érdekében, hogy illeszkedjen a környező táj és 

épületek stílusához (7. sz. melléklet). 

 
A projekt eredményeképpen a borvidéki szükségleteknek megfelelő három modern 

technológiával felszerelt borászati üzem (30 táblázat), mobil infrastruktúra, a borvidéki 

igényeket kielégítő közösségi beszerzési központ és egy melléktermék feldolgozó üzem 

valósul meg Tokaj-Hegyalján. Az üzemek és berendezéseik, illetve a szolgáltatásokhoz 

szükséges géppark eredményeképpen az alábbi kapacitások valósulnak meg az egyes 

megvalósítási helyszínek tekintetében: 
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30. táblázat: Tervezett maximális kapacitások 

Maximális kapacitások Tarcal kp Tállya kp Spatak kp Összesen 
          

Préselés (q)         
napi             682            682            568           1 932     

teljes szüret        23 870       23 870       19 880         67 620     
1 ha átlagtermés (q)       60 
teljes szüret ha-ban             398            398            331           1 127     

          

Borkészítés (hl)         
tartálytér         11 260       11 260         5 712         28 232     
technológiai puffer            734            734            449           1 917     
Must  befogadás        10 526       10 526         5 263         26 315     
Bor befogadás        10 000       10 000         5 000         25 000     
1 ha termés borra vetítve (hl)       40 
borkészítésha-ra vetítve            250            250            125             625     
          
          

Pezsgőkészítés (palack)      360 000           360 000     

          
          

Palackozás (palack)         
Tarcal kp   1 200 000           
Mobil infrastruktúra   1 200 000           
palackozás ha -ra vetítve       600 
     
          

Melléktermék feldolg         
törköly (q)           69 000     
1 ha-ra jutó törköly       15 
melléktermék ha-ra vetítve             4 600     
 
 

5.2 INTÉZMÉNYI, M ŰKÖDTETÉSI, ÜZEMELTETÉSI ELEMZÉS (ÜZLETI 
MODELL) 
 

A részletes projektjavaslat megvalósításának lebonyolításáért felelős szervezet (szervezetek) 

bemutatása a 2. fejezetben került kifejtésre. Ennek megfelelően a projektgazda a Tokaji 

Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
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Társaság, melyet a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa alapított. A Hegyközségi Tanács a 

Nonprofit Kft azon 100%-os tulajdonú szervezete, mely képes a megfelelő tervezés által 

kiválasztott üzleti modellek innovatív alkalmazására. 

Az üzleti modell az a megfelelő tervezés, amely által a Nonprofit Kft. stratégiai lehetőségek 

sorozatát képes értékké konvertálni, és amely egy megadott szervezeti architektúrát használva 

képes az értékteremtésre (Smith et al, 2010. In: Sainio et al. 2011). Egy további fontos 

elemmel toldja meg az előző definíciót Tapscott (2005), aki szerint az üzleti modell „a 

szervezet alapvető architektúrája, a vevők számára megkülönböztető érték nyújtása a 

meghatározó (nemcsak a szervezeten belüli) erőforrások felvonultatásával” (Tapscott, 2005. 

In: Móricz, 2009). Mindezek alapján feltételezhető, hogy az üzleti modell nem más, mint 

metaforikus megtestesítője a menedzsment-gondolkodásnak és gyakorlatnak, mely a 

döntéshozókat támogatja abban, hogy tevékenységüket egy speciális és megkülönböztetett 

módon végezzék, lássák és láttassák, illetve értelmezzék (Chararbaghi et al, 2003. In: Sainio 

et al. 2011).  

Mindezekre a közgazdasági megállapításokra alapozva mutatjuk be a projektet működtető 

felelős menedzsmentet, modellezzük feladatait, kompetenciáit, szervezeten belüli erőforrásait.  

 

Erőforrások feltérképezése 

A tulajdonos Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa több mint 20 esztendeje működő 

köztestület. A Hegyközségi Törvény szabályai alapján alakult, mely törvény (2012. évi 

CCXIX. Törvény) meghatározza 

- a hegyközségek megalakításának szabályait, továbbá 

- a hegyközségi tagsági viszony keletkezését szabályozza.  

 

A törvény 3. §-a alapján a köztestület a hegyközség egy borvidék egy vagy több településének 

szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekeik 

előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- és 

eredetvédelmére kerül létrehozásra. A Törvény 15. § alapján a hegyközségi tagságra 

kötelezett – lakóhelyétől (telephelyétől, székhelyétől) függetlenül – az a szőlészeti és 

borászati termelő, aki tevékenységét a hegyközség működési területén végzi. A szőlészeti és 

borászati termelő minden olyan hegyközségnek tagja, amelynek területén termel. (Egy 

termelő minden olyan hegyközségben teljes jogú tagsággal rendelkezik, ahol szőlő- vagy 

bortermelői tevékenységét végzi.) A hegyközségi tagság annak a hónapnak az első napján 

keletkezik, amikor a tevékenységét a termelő megkezdi. A hegyközségek dönthetnek arról is, 
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hogy önkéntes jelleggel hegyközségi tagságot bármely hegyközségi tagságra nem kötelezett 

vállalhat-e vagy sem. A szőlészeti és borászati felvásárló és a nem borvidéki településen 

működő szőlészeti és borászati termelő esetében nyilvántartási kötelezettség áll fent a tagsági 

viszony helyett. A hegyközségi tagság keletkezésével a termelőnek jogai és kötelezettségei 

keletkeznek. Az erre vonatkozó szabályokat egyrészt a Hegyközségi törvény 19-21 §-ai, 

másrészt a hegyközség alapszabálya határozza meg.  

A hegyközségi tanács tisztségviselői, tagjai szakmai és gyakorlati kompetenciájukat tekintve 

alapjai az értékteremtésnek. Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa önkormányzati szervei: 

Tanácsülés: a Hegyközségi Tanács a Hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX törvény 

alapján 2013. május 16-án alakult meg. A Tanács a Borvidéken működő 8 hegyközség 

szőlészeti és borászati küldöttéből áll. A szőlészeti és borászati küldöttek külön szekció ülésen 

választották meg az Igazgatóválasztmány tagjait, 3-3 főt, így az Igazgatóválasztmány 6 tagból 

áll.  

Ellenőrző Bizottság az alapszabály szerint 3 főből áll, a tagjait a Tanácsülés választja meg.  

A Bizottság a tagok önkormányzati érdekeinek képviseletét látja el, ennek érdekében a Tanács 

egész tevékenységére kiterjedő ellenőrzést végez. Ennek során a Tanács működésének 

törvényességét, gazdálkodásának ellenőrzését végzi.  

Titkárság az ügyintéző szerv, mely az ügyviteli, ügyintézői, gazdálkodási és egyéb 

adminisztratív feladatokat lát el, vezetője a titkár. 

 

A szakmai kompetencia alátámasztásának fő eleme 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mint a borvidéken belüli folyamatok meghatározó 

szakmai koordinátora/irányítója, a hegyközségi tagság, mint tulajdonosi közösség, valamint a 

Tokaji bor, a Tokaji márkanév, mint kiemelkedő nemzeti érték védelmében készítette elő a 

Közösségi Infrastruktúra Alap Projektet. 

 

Működtetés modellezése 

A szervezeti stratégiát a tulajdonosok és topmenedzserek szűk csoportja alakítja ki, miközben 

a stratégia következő, klasszikus felosztása javasolt:  

1. A stratégiai üzleti egységek és keresztmetszeti területek meghatározása.  

2. Az alapvető stratégiai célok meghatározása.  

3. Az irányok és utak kiválasztása a meghatározott stratégiai célok beteljesítéséhez az egyes 

szervezeti egységek és keresztmetszeti területek számára.  

4. Az elérni kívánt képességek jellemzése. 
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Szervezeti stratégia alakításában szerepet betöltők a működtetés folyamán (31. táblázat): 

 

31. táblázat: Szervezeti stratégia 

Stratégiai 
menedzsment 

Tevékenységek 

ügyvezető 
általános cégképviselet 
általános cégvezetés 
üzleti tervezés 

borászati vezető borászati–szakmai irányítás 
pénzügyi vezető pénzügyi vezetés 
pénzügyi asszisztens pénzügyi adminisztráció 
titkársági koordinátor titkársági feladatok ellátása 
üzemvezető borász  üzemek irányítása 
melléktermék 
feldolgozó 
üzemvezető  

melléktermék feldolgozó 
irányítása 

kereskedelmi 
koordinátor 

közösségi beszerzési 
központ irányítása 

 

A stratégiai menedzsment első lépése a stratégiai szándék kialakítása. Ebben elsősorban a 

vállalkozói vízió és a szervezet küldetésének meghatározása szerepel. Ezek alapján 

határozzák meg a szervezet hosszú távú stratégiai céljait, melynek kifejtése a 4.3 fejezetben 

került kifejtésre. E szerint a projekt hosszú távú célja: a Borvidék megújulásának elősegítése 

és a fejlődés indukálása.  

A stratégiai szándék meghatározásának utolsó fázisa az ún. stratégiai szintézis, melyre 

általában a SWOT analízist használják. A SWOT analízis szolgál a szervezet stratégiai 

pozíciójának meghatározására.  

A stratégiai menedzsment második lépése a tényleges stratégiai terv megalkotása. A rövidtávú 

cél olyan komplex fejlesztés megvalósítása, mely biztosítja a korszerű technológiával készült, 

minőségi tokaji borkészítés lehetőségét a termelők részére. Az erre fókuszáló elvégzett 

SWOT analízis alapján meghatározásra kerülnek a stratégia variánsai, ezt követően szükséges 

konkretizálni a stratégiát.  

A stratégiai menedzsment harmadik lépése a stratégiai terv implementációja a szervezet 

mindennapi tevékenységébe. Ebben a lépésben a stratégiai terv alapján kidolgozásra kerülnek 

a taktikai és operatív tervek, melyek a szervezet mindennapi tevékenységét befolyásolják, és 
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melynek alá van rendelve a menedzsment minden funkciója – a tervezés, szervezés, vezetés és 

ellenőrzés.  

A stratégiai menedzsment utolsó lépése a stratégiai ellenőrzés. Ez a stratégiai menedzsment 

folyamatának minden lépésébe bekapcsolódik, és lehetővé teszi az egész folyamat időszakos 

eredményeinek mérését és az egyes lépések korrekcióját. 

 

Az előbbiekben ismertetett (tervezett) szakirodalom szintű stratégiai menedzsment folyamat a 

működtetés, üzemelés során konkretizálódik: a környezeti változásokhoz, az egyes stratégiai 

műveletek visszacsatolásához, a szervezeti stratégiát befolyásoló tényezőkről való ismeretek 

állandó fejlődéséhez valamint a szervezet belső változásaihoz illeszkedve alakul.  

A felvázolt vállalati erőforrások lehetővé teszik az értékteremtést, a piacok elérését, a 

fogyasztói kapcsolatok fenntartását és bevétel generálását. A négy fő típus megkülönbözteti: a 

humán, szellemi, fizikai és pénzügyi erőforrásokat. A négy elem mindegyikében 

megmutatkozik a humán erőforrásigény, ezért a működtetés áttekintése során az alábbiakban 

a humán erőforrással szemben támasztott igények és főbb feladatok is ismertetésre kerülnek. 

 

A működtetés feladatai megoszlanak jelen tervek szerint. A létrehozandó központok operatív 

működtetését természetesen a projektgazda a Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi 

Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. végzi, melynek 100%-os tulajdonosa a Tokaji 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A Nonprofit Kft, mint projektgazda bemutatása a tanulmány 

2.1. pontjában került részletezésre. 

Míg a létrejövő kutatóintézet üzemeltetője nem a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi 

Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. lesz, hanem a szintén a Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanácsa tulajdonában álló Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 

Nonprofit Kft. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. látja el 

a borvidék kutatás fejlesztési feladatait. Jelenleg a Kutató Intézet egy alacsony kapacitású, 

eredetileg irodaként funkcionáló épületben végzi tevékenységét, mely azonban nem ad 

lehetőséget borvidéki szintű kutatások megvalósítására. A térség szőlészet és borászati 

ágazata jelentős kutatás-fejlesztési potenciált hordoz. A jövőbeni kutatások által kiemelkedő 

tudásbázis hozható létre, emellett eredmények hasznosításában jelentős innovációk rejlenek, 

mely lehetőségek a jelenlegi infrastruktúrával nem megvalósíthatók. 

 

A projektgazda tulajdonában jelenleg nem áll épület, létesítmény, eszköz, ezek a projekt 

keretén belül kerülnek kialakításra, megépítésre és beszerzésre. A tulajdonjog a Tokaji Szőlő-
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és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft-é lesz, továbbá azok 

üzemeltetése is.  

A Nonprofit Kft tevékenységének elősegítése érdekében IT Vállalat- és termelésirányító 

informatikai rendszer kerül kialakításra, mely biztosítja az átlátható és hatékony működést. A 

projekt keretében a szükséges hardverek és szoftverek beszerzésre kerülnek, melyek az 

üzemek összes munkaállomásával kommunikálnak. Az informatikai rendszer egyaránt kezeli 

majd a beszerzés, az értékesítés és az ügyfélkezelés modulokat, ügyviteli programrészében, 

emellett készletnyilvántartás és számlázás funkcióval is rendelkezni fog. 

- Beszerzési modul: beszerzések nyomonkövetésére, egyszerű kezelésére szolgál, a teljes 

beszerzési folyamat az ajánlat kérésétől a számla kiegyenlítéséig használható. 

- Értékesítési modul: a termékek, szolgáltatások értékesítésének egyszerűbbé tételére szolgál, 

segítségével nyomon követhető a rendelések, kiszállítások, számlák állapota. 

- Ügyfélkezelés: az ügyfelek kezelése és tájékoztatása fontos feladata a Nonprofit Kft.-nek, 

ezért az ügyfelek pontos és gyors kiszolgálása központi kérdés az ügyfél-elégedettség 

szempontjából. 

 

Az infrastruktúra program keretében létrejövő borászati szolgáltató üzemekbe olyan 

technológiai gépek és berendezések kerülnek beszerzésre, melyeket jelenleg csak kis számú, 

jellemezően a nagyobb vezető borászatok alkalmaznak. Az ennek működtetéséhez szükséges 

szakképzett munkaerő is kizárólag a vezető borászatokban találhatóak, azonban a három új 

központ munkaerő igényét nem biztosíthatjuk a meglévő bázisból, mivel akkor ott lesz 

jelentős munkaerőhiány és a program már induláskor felesleges feszültségeket gerjesztene a 

borvidéken belül. 

A program fenntarthatóságának belső feltétele a hatékonyság, ami a munkaerő 

kompetenciában úgy jelenik, meg, hogy a pincemunkásnak a technológiai gépek kezelésén túl 

rendelkezni kell targonca vezetői és traktor vezetői képesítéssel és megfelelő gyakorlattal is. 

A gépek berendezések rendeltetésszerű használatához, a technológiai folyamat teljes körű 

elsajátításához tervezzük a gyakornoki program beindítását és működtetését. 

A kivitelezés során fontos, hogy az üzemeltető szervezet képviselőivel egyeztetve valósuljon 

meg a beruházás, illetve az üzemeltetővel kötött megállapodást aktualizálni kell a projekt 

megvalósítása kapcsán. 
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A projekt céljainak eléréséhez, az ütemezett és tervezett lépések átláthatóságához, illetve az 

ingatlanok beszerzésére és a kiviteli tervek ütemezésére csatolásra kerül a GANNT diagram, 

mely segíti a könnyebb eligazodást.  

 

A Közösségi Infrastruktúra Program megvalósításához a projektgazda szervezet számára nem 

szükséges önerő biztosítása, azt teljes mértékben támogatásból kívánják megvalósítani.  

A projektgazda belépett az ÁFA körbe, így ÁFA visszaigénylő lesz a beruházás során, ezért 

az elszámolható költség a nettó költséggel egyezik meg.  

Tervezett menedzsmenttel szemben támasztott igények és főbb feladataik (32. táblázat): 

32. táblázat: Projektmenedzsment 

A projektmenedzsment  Főbb feladatok Munkaid ő 
szükséglet 

Projektmenedzser 

A személy kiválasztása megtörtént, jelenleg a 
projektgazda ügyvezetője, aki aktívan vett 
részt az MT megalkotásában, 
egyeztetésekben. Több éves pénzügyi vezetői 
területen szerzett tapasztalata biztosíték a 
kiváló munkára. Követelmény volt, hogy 
ügyvezetőként rendelkezzen vezetői 
képességgel, kompetenciákkal, hiszen a 
projekt kapcsán több munkatárs munkáját 
koordinálja, felügyeli. 

Többek között:  

-Felelős a projekt megfelelő 
lebonyolításáért 

-Projekt folyamatos 
figyelemmel kísérése 

-Kapcsolattartás a műszaki és 
pénzügyi menedzsmenttel 

1 fő,  

heti 5 nap – 
hetente min. 4 
óra 

Műszaki terület felelőse 

A személy még nincs kiválasztva. A 
kiválasztásnál alapelv a felsőfokú műszaki 
végzettség igazolása, illetve legalább 3 éves 
tapasztalat, ill. uniós pályázatok műszaki 
lebonyolításával kapcsolatos igazolható 
tapasztalat.  

-Előrehaladás figyelemmel 
kísérése, jelentések műszaki 
tartalmának előkészítése 

-Műszaki ellenőrrel való 
kapcsolattartás, együttműködés 
a kivitelező szakmai stábjával 

-Tevékenységéhez kapcsolódó 
adminisztratív feladatok 

1 fő,  

hetente min.20 
óra 

Pénzügyi terület felelőse 

A személy még nincs kiválasztva. A 
kiválasztásnál alapelv a felsőfokú pénzügyi, 
vagy közgazdasági végzettség igazolása, 
illetve legalább 3 éves pénzügyek terén 

-Projekt pénzügyi tervezése 

-Pénzügyi nyilvántartások 
vezetése, pénzügyi jelentés 
elkészítése 

1 fő,  

hetente min.20 
óra 
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szerzett tapasztalat, ill. uniós pályázatok 
pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos 
igazolható tapasztalat megléte. 

PR felelős (Kommunikációs referens) 

A személy még nincs kiválasztva. A 
kiválasztásnál fontos, hogy legalább 1 éves 
igazolható releváns tapasztalattal, illetve 
uniós pályázatok PR tevékenységeinek 
lebonyolításával kapcsolatban tapasztalattal 
bírjon.  

-Kapcsolattartás a lakossággal, 
tájékoztatás a projekt állásáról 

-Kötelező tájékoztatási 
feladatok elvégzése 

-A projekt előkészítésén belül 
kampány, piackutatás elvégzése 

- Belső kommunikáció 
hatékony folytatása 

1 fő,  

hetente min.20 
óra 

Adminisztrációs munkatárs 

A személy még nincs kiválasztva. A 
kiválasztásnál fontos, hogy legalább 2 éves 
releváns tapasztalattal, illetve hazai vagy 
uniós pályázatok adminisztrációs 
tevékenységeinek lebonyolításával 
kapcsolatban tapasztalattal bírjon.  

-Rendszerezi a projekt során 
keletkezett iratokat 

-Jelentések, beszámolók 
készítésében közreműködik 

-Kapcsolatot tart a 
projektmenedzsment és külső 
megvalósítók között  

1 fő,  

hetente min.20 
óra 

 

Működtetést biztosító szervezeti kommunikáció 

Ahogy azt a szakirodalom is fogalmazza, a belső kommunikációnak két típusa létezik, az 

egyirányú (tájékoztatás) és a kétirányú (kapcsolattartás). A kommunikáció motivál, mivel 

személyre szóló, a feladatokat, célokat és helyzeteket a jól tájékoztatottak értik meg, és  a 

kommunikáció hiánya elszigeteltséget jelent. Fontos, hogy a hatékony kommunikáció 

közvetlen és rövid legyen. A horizontális és vertikális (felfelé irányuló és lefelé irányuló) 

kommunikációknak is vannak előnyei és vannak megfogalmazott zavarai is. 

A nyilvánosság, kommunikáció célja, hogy a projekt minden tevékenységére kiterjedően a 

célcsoportként definiált szereplőkhöz, hálózatot működtető szakértőkhöz biztosítsa az 

információ eljuttatását. A kommunikáció 

- a belső munkatársak számára biztosítja az azonosulást 

- a célszervezetek számára tényanyagot és információt közvetít, amellyel informál  

- meggyőz–motivál–ellenőriz. 
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A kommunikációs feladatok: 

• Megfelelő információ kidolgozása a szervezet stratégiájáról. 

• A különböző szervezeti egységek által elért eredményekről: információ terjesztése. 

• Belső kapcsolatok, mint önálló kommunikációs csatornák felhasználása, spontán és 

szabad információk és vélemények gyűjtése. 

• Időszerű információk nyújtása szervezeti, pénzügyi innovációs folyamatokhoz. 

• Vész- és válsághelyzetben információk időben történő megosztása. 

• Monitoring rendszer a belső közvélemény alakulásának nyomon követésére 

kulcsfontosságú kérdéseket illetően. 

 

A sikeres kommunikáció feltételei, hogy legyen jól strukturált, világos, megfelelő médium 

kerüljön kiválasztásra. A belső kommunikáció egyértelműen a projektben tevékenykedő 

menedzsment és együttműködők, a Közösségi Infrastruktúra Program keretében létrehozott 

szolgáltató központok között, illetve a központ bevonásával valósul meg. Az ügyvezető a 

célszemélyek, szervezetek felé történő minden kommunikációba bevonja az együttműködő 

partnereket oly módon, hogy az együttműködő partnerek megismerjék egymás munkáját, 

feladatait és szerepvállalását. Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ 

Nonprofit Kft. együttműködési megállapodási rendszerének alapja a bizalom kialakítása, 

melyet a projektgazda szervezet folyamatos, mérföldköves tájékoztatási kommunikációs 

rendszerrel kíván megtartani, így előre rögzített időszakonként tájékoztatják együttműködő 

partnereiket illetve a szolgáltatást igénybevevőket a projekt illetve a vállalkozás 

aktualitásairól, illetve rendszeresen mérik elégedettségüket és kérik ki véleményüket a 

fejlesztésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban.  

 

 

A végzett feladatok nagyságrendjéhez növelésre kerül a munkaszervezet dolgozóinak száma, 

így a projektmenedzsment létszáma is. A projektben részt vevő valamennyi munkatárs között 

szükséges a napi szintű belső kommunikáció folytatása és az operatív munkakapcsolat 

megléte. 

A menedzsment feladatait természetesen szükséges ellenőrzés, un. monitoring alá vonni. A 

Közösségi Infrastruktúra Programban részt vevő szereplők munkáját teljeskörűen felügyeli és 

ellenőrzi az alapító Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsács (33. táblázat). Hatáskörük 

kiterjed a nonprofit kft. működésére és a Tokaji Közösségi Infrastruktúra Program projekt 
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menedzsmentjének tevékenységére és a projekt előkészítésére, megvalósítására vonatkozó 

tevékenységekre a projektcéloknak a pályázati feltételek szerinti megvalósításának érdekében.  

 

 

33. táblázat: Fázis 

Fázis Ellenőrzési jog Operatív irányítás 
Tervezési, megrendelési, 
kivitelezési, működési fázis 

Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanács 
választmánya 

ügyvezető, projektmenedzser 

 

A projektmenedzsment szervezet legalább negyedévente, vagy beszámolási időszakonként 

beszámolót készít az alapító szervezet részére, melynek tartalma a projekt megvalósításáról 

szól. 

 

A Közösségi Infrastruktúra Program keretében megvalósuló üzemek napi készlet 

nyilvántartási kötelezettsége (adóraktár-pincekönyv), az üzemek alap adminisztrációs 

feladatai, valamint technológiai folyamatok rögzítése és szabályozása indokolja az egyedi 

informatikai háttér kialakítást. 

Az informatika háttér tartalma: 

- Közös szerveren történő munkavégzés, távoli hozzáféréssel 

- Automatizált tevékenység rögzítés, előre paraméterezett munkafolyamat elemek 

- Központi adatfeldolgozás, az egyedi üzemekben kizárólag alapadat rögzítés történik 

- Állandó kapcsolat a beépített mérési pontokkal. 

- Szabályozás távoli hozzáféréssel 

Az informatikai rendszer a technológiai berendezések beszerzésekor a szükséges 

kompatibilitás alapján kerül megtervezésre. 

 

5.3 ESÉLYEGYENLŐSÉG BEMUTATÁSA 
 

A projekt megvalósítása során az esélyegyenlőségi elvek szem előtt tartása minden esetben 

szempont lesz, legyen szó a kivitelezésről vagy működtetésről. 

 

A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. a 

beruházások által létrehozott üzemek jól pozícionált helyen valósulnak meg, melyet a 
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partnerek könnyen megközelíthetnek. A Közösségi beszerzési központban vevőtér kerül 

kialakításra, melyet teljes mértékben mozgáskorlátozott, látássérült és hallássérült emberek 

igényeinek megfelelően alakítunk ki. Az épület külső és belső tere funkcionálisan 

akadálymentesített lesz, jelzőtáblák, tájékoztatók és útbaigazító jelzések segítenek a 

közlekedésben. Emellett akadálymentes mosdók is kiépítésre kerülnek. A kivitelezések során 

a mozgáskorlátozott vásárlók illetve partnerek akadálymentes megközelítését biztosítjuk. 

 

A kis és közép termelői partnereknél is odafigyelünk az esélyegyenlőségre, hiszen 

céljaink közé tartozik, mind a közösségi beszerzés keretében az alapanyagokat, eszközöket és 

egyéb segédanyagokat, mind a borászati üzemek, a mobil infrastruktúra és a szőlészeti 

szolgáltatásokat egyforma áron és minőségben biztosítsuk minden ügyfelünk részére. 

Árképzésünk során szolgáltatásaink illetve termékeink árait 2 évre előre lefixáltuk, így 

tervezhetővé válnak a költségek ügyfeleink számára, így segítve a termelők és kereskedők 

munkáját, hiszen a jövedelmezőség és minőségi borok előállítása közös célunk. 

 

A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft., 

mint munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja vele munkajogviszonyban állók 

emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A Nonprofit Kft. a diszkrimináció minden formáját 

elítéli, feladatainak ellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség és 

az egyenlő elbánás elvét. 

A foglalkoztatottak érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan 

munkafeltételeket biztosít, és olyan munkakörülményeket alakít ki a Nonprofit Kft, amelyek 

hozzájárulnak az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak 

megvalósításához. 

A projektgazda a foglalkoztatottak kiválasztása, illetőleg a foglalkoztatás során 

betartja az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit és fellép a hátrányos 

megkülönböztetés minden formája ellen. 

Fellép minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés ellen, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós, vagy vélt 

- neme, 

- faji hovatartozása, 

- bőrszíne, 

- nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, 
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- anyanyelve, 

- fogyatékossága, 

- vallási vagy világnézeti meggyőződése, 

- politikai vagy más véleménye, 

- családi állapota, 

- anyasága (várandóssága) vagy apasága, 

- szexuális irányultsága, nemi identitása, 

- életkora, 

- társadalmi származása, 

- vagyoni helyzete, 

- foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 

részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 

egyéb helyzet, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, 

mint amelyben más. 
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6 A PROJEKT PÉNZÜGYI ELEMZÉSE 
 

A pénzügyi terv részletesen bemutatja a projekt megvalósítása során felmerülő beruházási 

költségeket, valamint a projekt fenntartása során fellépő  működési költségeket. A projekt 

fenntarthatóságának ismertetésekor, mind a keletkező bevételeket, mind a kiadásokat is 

megvizsgáljuk, a megvalósítást követő 5 év tekintetében. A projekt tervezésekor minden tétel 

esetében árajánlatot kértünk be, mely alapján költségtakarékosan készítettük 

költségvetésünket. 

 

6.1 BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG 
 

A projekt során felmerülő költségeket típusonként csoportosítva, illetve az egyes megvalósítási 

helyszínek szerinti bontásban a (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) mutatja be. 

(A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁIG, AZ ESZKÖZ BESZERZÉSEK 

LEZÁRÁSÁIG  AZ ADATKÖR NEM PUBLIKÁLHATÓ) 
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34. táblázat: Tervezett kapacitás kihasználtság 

Kapacitás kihasználtság 
( % ban) 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

Préselés      

TK 71 60 40 20 20 

Termelők 24 25 30 30 30 

Életpálya 0 10 25 45 45 

Összesen 95 95 95 95 95 

            

Kapacitás kihasználtság 
(ha-ban) 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

Préselés      

TK 
             

800     
             

676     
             

451     
             

225     
             

225     

Termelők 
             

270     
             

282     
             

338     
             

338     
             

338     

Életpálya                -      
             

113     
             

282     
             

507     
             

507     

Összesen 1071 1071 1071 1071 1071 

            

Borkészítési kapacitás 
(%- ban) 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

TK 80 62 35 0 0 

Termelők 10 10 10 10 10 

Életpálya 0 18 45 80 80 

Összesen 90 90 90 90 90 

            

Borkészítési kapacitás 
(ha- ban) 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 
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TK 
             

500     
             

388     
             

219                    -                     -      

Termelők 
               

63     
               

63     
               

63     
               

63     
               

63     

Életpálya                -      
             

113     
             

281     
             

500     
             

500     

Összesen 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 

 

A tervezett kapacitás kihasználtság alapján az alábbi kapacitásokkal számolhatunk 

szolgáltatásaink során (35. táblázat).  

 

35. táblázat: Tervezett részletes kapacitások 

Kapacitás  1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

Láda bérbeadás (db)          91 000             91 000             91 000             91 000             91 000    

Konténer bérbeadás 
(db)           5 300              5 300              5 300              5 300              5 300    

Must szállítás (hl)          21 567             21 567             21 567             21 567             21 567    

Borszállítás (hl)          15 600             15 600             15 600             15 600             15 600    

Préselés (q)          30 540             30 540            30 540             30 540             30 540    

Borkészítés (hl)          22 500             22 500             22 500             22 500             22 500    

Pezsgőkészítés 
(palack)        208 000           250 000           300 000           320 000           320 000    

Borpalackozás 
(palack)        400 000           500 000           700 000           800 000           900 000    

Pezsgő degorzsálás 
(palack)        208 000           250 000           300 000           320 000           320 000    

Borcímkézés 
(palack)        320 000           400 000           560 000           640 000           720 000    

Pezsgő címkézés 
(palack)        208 000           250 000           300 000           320 000           320 000    

Mobil palackozás 
       600 000           800 000           900 000        1 000 000        1 000 000    
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(palack 

Mobil címkézés 
(palack)        500 000           600 000           700 000           800 000           900 000    

Mobil szűrés 
(palack)          15 000             15 000             15 000             15 000             15 000    

Erős és munkagép 
bérbeadás (óra)           1 770              1 770              1 770              1 770              1 770    

Palack értékesítés 
(db)   10 000 000      12 000 000      14 000 000      16 000 000      16 000 000    

Párlat készítés (hlf)        125 000           175 000           200 000           225 000           250 000    

 

7 ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT ÉS KOCKÁZATELEMZÉS 

Az érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés során a legjobb becsléstől való eltérésnek, 

valamint az eltérés bekövetkezésének valószínűségének teljesítménymutatók alakulására 

gyakorolt hatását vizsgáljuk. 

7.1 ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT 
 

Az érzékenységi vizsgálat a projekt kritikus változóinak meghatározását célozza. Azokat a 

változókat tekintettük kritikusaknak, amelyeknél a változó +/-1 %-os változása a nettó 

jelenérték (NPV) legalább +/- 1 %-os változását okozza. Az érzékenységi vizsgálathoz 

kapcsolódóan a kritikus változók „küszöbértékei” is meghatározásra kerültek, amelyek jelzik, 

hogy az adott változónak mekkora százalékkal kellene változnia, hogy az NPV zéró legyen.  

Az érzékenység vizsgálat során használt adatok számbavétele, csoportosítása:  

• Pénzügyi elemzés 

o Bevétel változása  

o Beruházási költségek változása  

o Működési költségek változása 

 • Gazdasági elemzés  
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o Hasznok változása 

o Beruházási költségek változása  

o Működési költségek változása 

A projekt kritikus változóinak azonosítása Az érzékenységi vizsgálat alapján megállapítható, 

hogy 

 • a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) esetében a kritikus változók: nincs 

 • a pénzügyi megtérülési ráta (FRR) esetében a kritikus változók: nincs  

• a gazdasági nettó jelenérték (ENPV) esetében a kritikus változók: beruházási költség, 

működési költség, gazdasági haszon  

• a gazdasági megtérülési ráta (ERR) esetében a kritikus változók: beruházási költség, 

működési költség, gazdasági haszon. 

A jelen táblázattal próbáljuk bemutatni, hogy gazdaságilag mire érzékeny a projekt (36. 

táblázat). Megállapítható, hogy nagy munkaerőigénye van a beruházásnak, ezen költségek 

növekedésének lehet kis mérvű hatása a jelenértékre. A működtetésnél szintén a személyi 

kiadásokat és az energia költségeket lehet kiemelni, mint változókat, azonban ezek hatásai 

minimálisak a projekt egészét vizsgálva. 

 

36. táblázat: A projekt gazdasági érzékenységének bemutatása 

Paraméterek Változók Érzékeny Kicsit érzékeny Nem érzékeny 

Beruházási 
költségek 

Munkaerő 
költsége 

 X  

Működési 
költségek 

Reáljövedelmek   X 

Működési 
költségek 

Energiaárak   X 

 

7.2 KOCKÁZATELEMZÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA 



 
 
 

 199

 A projektgazda alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit, a projekt sikeresen 

megvalósuljon és zavartalanul működjön. A projektgazda a beruházás megvalósítása 

érdekében végzett tevékenysége, működése során különféle kockázatokkal szembesülhet (37. 

táblázatHiba! A hivatkozási forrás nem található.).  

A kockázatok felmérésének illetve kezelésének célja a beruházás során várhatóan felmerülő 

lehetséges negatív események következményeinek minimálisra csökkentése, és a megelőzési 

tevékenység teljes körű alkalmazása. A projekt minden folyamatának kockázata kihat a 

megvalósuló eredmény tulajdonságaira. Cél a kockázatok következményeinek minimalizálása 

illetve megszűntetése. 

Az előkészítés és a megvalósítás során jelentős figyelmet kíván a kockázatkezelés. A negatív 

hatások minimalizálása illetve elkerülése érdekében lényeges feladat az, hogy a kockázatok, 

amelyek lényegi befolyással lehetnek a projekt célkitűzéseire, tudjon reagálni a szervezet oly 

módon, hogy lehetőség szerint elősegítse a projekt eredeti céljainak elérhetőségének, 

teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető 

tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. 

A kockázatok elsődleges okai – együtt vagy külön-külön – az alábbiak lehetnek:  

• véletlenszerű események,  

• hiányos ismeret vagy információ,  

• ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége.  

 

37. táblázat: A projekt kockázatainak feltérképezése 

Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázat kezelésére 
tervezett 

intézkedés és felelős Költség-
hatás 

Időhatás 

Műszaki kockázatok 
Altalaj szerkezet 
nem megfelelő 

közepes alacsony  alacsony – A 
helyszíni 

talajszerkezet és 
összetétele 

egyenletesnek 

A terület alapos elő-
feltárása. Felelős: 
Projektgazda és a 

kivitelező személyi 
állománya  
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valószínűsíthető. 
Nem várt 

szélsőséges 
időjárás, amely 

megszakíthatja a 
projekt 

ütemezését 

közepes magas közepes – 
Magyarország 
éghajlata egyre 

szélsőségesebben 
ezért időnként 
hosszú tartós 

esőzések 
jellemzőek, 

extrém hidegre 
kevésbé, azonban 

a nyári 
időszakban, több 

napig tartó 
forróságra 

számítani lehet. 

A határidőket, a 
munka előrehaladását 

folyamatosan 
ellenőrizni kell. 

Felelős: Projektvezető 

Pótmunka közepes alacsony  alacsony – Előre 
nem látható, de 

szükséges 
munkálatok 

kimaradnak a 
tervezetekből. 

Részletes kiviteli 
tervek. Felelős: 

Építészeti terveket 
készítő vállalkozás 
felelős személye 

Többletmunka magas közepes közepes – A nem 
rutin jellegű 

építési feladat 
várhatóan 

megnöveli ennek 
lehetőségét. 

Részletes kiviteli 
tervek. Felelős: 

Építészeti terveket 
készítő vállalkozás 
felelős személye 

Jogi kockázatok 
Elhúzódó 

közbeszerzés 
közepes alacsony alacsony – 

Közbeszerzési 
eljárás 

eredményének 
megtámadása. 

Közbeszerzési 
szakember 

igénybevétele.  
Felelős: 

Közbeszerzési 
tanácsadó  

 

Társadalmi kockázatok 
Lakosság 

tiltakozhat az 
építkezéssel járó 

környezet 
terhelés miatt  

alacsony alacsony alacsony – 
Lakossági 
érdekek 

figyelembevétele, 
hivatali 

munkarend 
követése. 

Előzetes egyeztetések 
és az érintettek 

megfelelő 
tájékoztatása. Felelős: 

Projektvezető 
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Pénzügyi-gazdasági kockázatok 
A projekt 

kivitelezésére 
tervezett 
költségek 

alulbecslése 

magas alacsony alacsony – 
Előzetes 

árajánlatok 
bekérése 

megtörtént. 

Részletes gazdasági-
pénzügyi 

elemzések, előzetes 
árajánlatok kérése. 

Felelős: 
Projektmenedzsment 

tagjai, kiviteli terveket 
készítő tervező 

Növekvő infláció 
megdrágítja a 
beruházást: 
a forint euró 

árfolyam tartósan 
magas szinten 

állása 

magas alacsony magas – Az 
árfolyamváltozás 

olyan külső 
tényező, melyre 

nem tudunk 
befolyást 

gyakorolni.  

Hazai gyártók 
preferálása. 

Felelős: Projektgazda 

Intézményi kockázatok 
Elhúzódó 
hatósági 

ügyintézés 

alacsony magas közepes – A 
beruházás 

megvalósítása 
során számos 

egymással 
párhuzamosan 

működő 
szakhatósággal 

kell kapcsolatban 
lenni illetve 
tájékoztatni. 

Folyamatos 
kommunikáció a 

szakhatóságokkal. 
Felelős: Projektvezető 

Lassú 
engedélyeztetés 

alacsony magas alacsony – Nagy 
tapasztattal 
rendelkező 

szakemberek 
megbízása, akik 

hiánytalanul 
készítik el az 
engedélyezési 

dokumentumokat. 

Engedélyeztetésben 
tapasztalattal 
rendelkező 

szakemberek 
bevonása. Felelős: 

Projektvezető 

Támogatások 
kifizetése nem a 

tervezett 
ütemben zajlik 

alacsony magas alacsony – Az 
előkészítés során 

releváns 
szaktudással 
rendelkező 

projekt-

Megfelelő 
projektmenedzsment 

szervezet és 
kommunikácó. 

Felelős: 
projektmenedzsmentet 
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menedzsment 
bevonása. 

ellátó csoport tagjai és 
projektvezető 

A projekt egészét átívelő kockázatok 
Gyártói illetve 

szállítói 
kapacitások nem 

megfelelőek 

alacsony  közepes  közepes – Több 
gyártótól illetve 

beszállítótól 
rendeljük meg a 

szükséges 
anyagokat, 

készleteket és 
berendezéseket. 

Beszerzések 
ütemezése, 

összehangolása. 
Előzetes 

kapcsolatfelvétel 
illetve folyamatos 
kapcsolattartás a 
beszállítókkal. 

Felelős: Projektvezető 
Megrendelői 
módosítások 

közepes  közepes közepes – Az 
esetleges többlet 

költséget 
eredményező 

negatív hatások 
miatt, 

megrendelői 
módosításokra 
kerülhet sor.  

Gyakori és folyamatos 
előrehaladási 

jelentések készítése. 
Felelős: Projektvezető 

Konfliktus 
helyzet az 

érintettek között 

közepes alacsony közepes – Sok 
szereplőt érintő 
és viszonylag 

hosszú 
beruházási idő. 

Folyamatos 
kapcsolattartás a 

projektgazda 
és a vállalkozók 
között, a vitás 

kérdések tárgyalásos 
rendezése. 

Felelős: Projektvezető 
 

Az egyes szervezeti egységek, illetve felelős személyek céljai szorosan kapcsolódnak a 

szervezet legfőbb célkitűzéseihez. A projekt megvalósítása során, más tevékenységekkel 

párhuzamosan, a kockázatokért való felelősségeket és beszámolási kötelezettséget is delegálni 

kell a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatmenedzsment beépül a mindennapi feladatok 

közé, és nem elkülönült – csak időszakos – teendővé válik. Minthogy a kockázati környezet 

állandóan változik, a kockázatkezelési menedzsment is, folyamatos és rendszeres 

felülvizsgálatot igényel.  

A kockázat kezelési folyamat az alábbiak szerint történik. Amennyiben a beruházás 

lebonyolítás közben negatív hatást kiváltó esemény történik, annak kezelése a megfelelő 
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körültekintéssel kiválasztott felelős feladata. Amennyiben a projekt során, valamely kockázati 

tényező felmerül, annak észrevételét követően a projektvezető – a megfelelő szakértők 

bevonásával - 48 órán belül elemzi a helyzetet. A felmerült kockázat kezelését az elemzés 

függvényében kezdeményezi, illetve felügyeli.  
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8 A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA 

A projekt tervezésekor az egyes tevékenységek időszükségletét vettük figyelembe mely 

kiegészül a forráslehívási és kommunikációs tervvel. 

 

8.1 A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 
 

A Projekt időbeli ütemezése 2 fő részre, a beruházási és a működési szakaszra külön el (3. 

ábra). A 2017-ben megkezdődő működtetési szakasz elengedhetetlen feltétele a beruházási 

periódus gyors, pontos és hatékony lebonyolítása. Az egyes szakaszokon belül mérföldkövek 

felállítása szükséges a tervezhetősége és az előrehaladás ellenőrizhetősége érdekében. A 

beruházási szakaszban az előkészítés, telekvásárlás, ingatlan beruházás, eszköz- és 

járműbeszerzés, továbbá készletbeszerzés történik. Az előkészítési szakasz 2016. májusában a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével és támogató okirat kiadásával, illetve támogatási 

szerződés megkötésével zajlik. A telekvásárlási szakasz időbeli ütemezése 2016. júniusára 

esik. Ezzel párhuzamosan 2016. júniusában kezdődhet az infrastruktúra felállításához 

kapcsolódó, de az ingatlantól független eszközök és járművek (a mobilinfrastruktúra) 

közbeszerzése.  

Az ingatlan beruházáshoz kapcsolódó beszerzések csak a telekvásárlást követően 

folytathatóak le. Ebben a szakaszban az ingatlan beruházás tervezése, majd a kivitelezés, az 

építési munkák elvégzése történik. Ehhez igazodik a szakasz mérföldköveinek ütemezése is. 

A tervezésre vonatkozó közbeszerzés a telekvásárlást követően 2016. júliusában kezdődik és 

2016. augusztusi szerződéskötéssel számolva várhatóan 2016. októberében fognak 

rendelkezésre állni a jogerős engedélyes tervek, 2016. novemberében pedig a kiviteli tervek. 

Az építési szakasz szükségszerűen csak a tervezés lebonyolítását követően, a jogerős 

engedélyek birtokában kezdődhet el. A Projekt gördülékeny lebonyolítása érdekében az 

építési szakaszra vonatkozó közbeszerzés a tervek engedélyeztetésével és a jogerősítési 

szakasszal párhuzamosan kezdhető el. Az építésre vonatkozó közbeszerzés és szerződéskötés 

2016. október – november hónapjaiban meg kell valósuljon ahhoz, hogy 2016. decemberében 

megindulhassanak az építkezési munkálatok. Jogerős használatbavételi engedély várható 

időpontja 2017. június hónapja. 

Az eszköz- és járműbeszerzések az ingatlan beruházással párhuzamosan zajlanak annak 

érdekében, hogy az ingatlan jogerős használatbavételi engedélye megszerzésekor 
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működőképes infrastruktúra álljon fel és rövid időn belül megkezdődhessen a működtetés. Az 

eszköz- és járműbeszerzések a mobilinfrastruktúra és az üzemi technológia beszerzésére 

bonthatóak. A mobilinfrastruktúra független az ingatlantól és az ingatlan beruházás ütemétől, 

előrehaladtától, ezért az erre vonatkozó beszerzés(ek) az ingatlan beruházás megkezdésével 

egyidejűleg indíthatóak. A mobilinfrastruktúra közbeszerzése és a szerződéskötések várhatóan 

2016. június – júliusában történnek. Az eszközök, járművek leszállítása 2016. augusztus és 

2017. január között ütemezhető, a próbaüzem 2017. februárjára tehető. 

Az eszköz- és járműbeszerzések másik része, az üzemi technológia beszerzése. Az üzemi 

technológia körébe tartozó eszközök kapcsolódnak az ingatlanhoz, ezért a beszerzésük 

ütemezése során figyelemmel kell lenni az ingatlan beruházás ütemezésére, előrehaladására 

(mivel az ingatlan kialakítását, átadását megelőzően nincs mód tárolni, beállítani, beüzemelni 

az üzemtechnológiai eszközöket). Az üzemtechnológiai eszközök rendelkezésre állásának, 

beüzemelésének az ingatlan kivitelezés 2017. májusi befejezéséhez és a 2017. június hónapra 

tervezett használatbavételi engedélyeztetéshez kell igazodnia. Ennek érdekében az üzemi 

technológiára vonatkozó közbeszerzés(ek)et 2016. október – november hónapjában le kell 

folytatni. 2016. novemberi szerződéskötéssel és 2016. december – 2017. május közötti 

szállítási határidőkkel várható, hogy az üzemi technológia az ingatlan kivitelezés 

befejezésekor, 2017. május végén rendelkezésre fog állni. 2017. június – július hónapokra 

tehető a már végleges helyükre került üzemi technológiák üzembe helyezése és próbaüzeme. 

A beruházási szakasz utolsó eleme a közösségi beszerzések lebonyolítása. Az üzemi 

technológiához hasonlóan ennek is az ingatlan beruházás lezárásához kell igazodnia, azaz a 

közösségi beszerzéseknek is le kell zárulnia 2017. május végéig. Ennek érdekében 2016. 

október – novemberében folytatandó le a közbeszerzési szakasz 2016. novemberi 

szerződéskötéssel. A közösségi beszerzések teljesítési határidejét 2016. december és 2017. 

május közötti időszakra célszerű tervezni, így biztosítható a 2017. május végi zárás. 

A Projekt beszerzési periódusa 2017. július végén fejeződik be, a próbaüzemek sikeres 

lezárultával. Ezt követően (tehát már a 2017. évi szüret idején) indulhat a működtetés 

valamennyi központban azzal, hogy a mobil infrastruktúra működtetése már korábban, 2017. 

márciusában megkezdhető. 
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Tevékenység megnevezése 
2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beruházás                                                 

Előkészítés   MT elkészítése                                                 

  
Támogatási szerződés 
megkötése                                                 

Telek vásárlás                                                     
Ingatlan beruházás 

Tervezés  

Közbeszerzés                                                 

Szerződéskötés                                                 
Építési engedélyes tervek 
elkészülte - Éptési engedély 
benyújtása                                                 

Jogerős engedélyes tervek                                                 

Kiviteli tervek                                                 

Építési 
munkálatok  

Közbeszerzés                                                 

Szerződéskötés                                                 

Kivitelezés                                                 

Használatba vételi engedély                                                 
Eszköz- és jármű 

beszerzés Mobil 
Infrastruktúra  

Közbeszerzés                                                 
Szerződéskötés                                                 
Leszállítás                                                 
Próbaüzem                                                 

Üzemi 
technológiák 

Közbeszerzés                                                 
Szerződéskötés                                                 
Leszállítás                                                 
Üzembe helyezés és próba 
üzem                                                 

Készletbeszerzés 
Közösségi 
beszerzés 

Közbeszerzés                                                 
Szerződéskötés                                                 
Leszállítás                                                 
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Tevékenység megnevezése 
2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Működés    
Tarcal központ Borászat                                                 

Mobil infrastruktúra                                                 

Tállya központ                                                   

Sárospataki központ                                                   

Tarcal Kutató Intézet                                       

Tokaj Borvidék 
Szőlészeti és 

Borászati 
Kutatóintézet 
Nonprofit Kft. 

Közösségi beszerzés                                                   

Melléktermék hasznosítás                                                   
3. ábra: Gantt diagram
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A fenti ütemezés alapján látható, hogy a Projekt megvalósítása során komplex és egymással 

együttműködni képes szolgáltató üzemek és mobilinfrastruktúra kerül kialakításra és az ehhez 

szükséges beszerzések párhuzamos lebonyolítása szükséges az átadási határidő tartásához.  

A Projekt gördülékeny megvalósításához hangsúlyos az egyes beszerzések sorrendje, továbbá 

több eljárás párhuzamos lefolytatása, az eljárások gyors és precíz lebonyolítása, ezen célok 

szem előtt tartásával került kiválasztásra a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős Ügyvédi 

Társulás. 

Az egyes beszerzések ütemezése és részleteinek kidolgozása során lényeges, hogy az 

infrastruktúra egyes elemei egymással kompatibilisek legyenek. Emiatt fontos, hogy a 

különböző beszerzéseket, eljárásokat koordináló személyek átlássák a Projekt egészét, az 

egyes beszerzések felelősei között folyamatos és hatékony kommunikáció legyen és szükség 

esetén a beszerzési eljárások szakértői, a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagok 

egymást helyettesíthessék, segíthessék és folyamatosan biztosított legyen kompetens személy 

közreműködése az ajánlatkérő, a résztvevők, a Támogató és a Közbeszerzési Hatóság 

irányában, valamint a gyors reagálás a sürgős intézkedést igénylő helyzetekben. Az összes 

eljárás koordinálása, összehangolása és lebonyolítása egyetlen személy, vagy szakértő erejét 

meghaladó feladatot jelent.  

A feladatok ellátásával megbízott Ügyvédi Társulást 5 ügyvédi iroda hozta létre kifejezetten 

közbeszerzési eljárások lebonyolításában való tartós együttműködés céljából. Az Ügyvédi 

Társulás megfelelő tapasztalttal, gyakorlati tudással rendelkezik közbeszerzési eljárások 

tervezése, lebonyolítása terén, a Társulásban szerepelnek felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadók. 

Az Ügyvédi Társulás valamennyi tagja ügyvéd, jogi szakvizsgával rendelkező, önálló jogi 

képviseletre jogosult szakember. Ennek révén az Ügyvédi Társulás a közbeszerzési 

szakértelem mellett ügyvédi praxison alapuló jogi szakértelmet is biztosít az eljárások során, 

ami többletgaranciát jelent az eljárások szabályszerű lefolytatásához. 

 

Közbeszerzési terv 

A közbeszerzési terv elkészítésére a Projekt végleges költségvetésének elkészítését, 

elfogadását követően kerülhet sor, mivel az költségvetés akár kisebb mértékű változása, 
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átstrukturálása közvetlen kihatással van a megindítandó eljárások számára, az eljárásrendre, a 

választható eljárásfajtákra. Nem megfelelő eljárásrend vagy eljárásfajta választása, 

megjelölése egyben a közbeszerzési szabályok megsértését is jelentheti, ami szankciókat is 

vonhat maga után, illetve egy nem tervezett beszerzési igény utólagos felmerülése újabb 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét jelentheti, ami költségnövelő hatású és 

lassítja a Projekt megvalósítását a kötelezően betartandó jogszabályi határidők miatt. Emellett 

a Kbt. 42. § alapján a közbeszerzési terv nyilvános dokumentum, amelyet a Közbeszerzési 

Adatbázisban közzé kell tenni. Módosítás esetén a módosítást is nyilvánosságra kell hozni és 

meg kell jelölni annak indokát is. 

A közbeszerzési tervet a beszerzési szükségletekre, a Projekt ütemezésére, az egyes 

mérföldekre, a Projekt gördülékeny, hatékony megvalósítására tekintettel, valamint a 

közbeszerzési szabályok és egyéb vonatkozó jogszabályok, előírások betartásával kell 

elkészíteni. A közbeszerzési terv elkészítése során különös figyelmet kell szentelni az 

egybeszámítási kötelezettség betartására és úgy kell eljárni, hogy előreláthatólag ne legyen 

szükséges a közbeszerzési terv utólagos módosítása. 

 

Forráslehívási terv 

A projekt megvalósítására a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 2016. évben létrehozta a 

Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft-t, a projekt 

elkülöníthetősége illetve annak hatékonyabb pénzügyi lebonyolítása érdekében.  

Az projekt finanszírozását előfinanszírozással kívánjuk megvalósítani 38. táblázat: 

Forráslehívási terv (38. táblázat), mivel a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra 

Központ Nonprofit Kft. a megvalósításhoz szükséges anyagi erőforrásokkal, eszközökkel nem 

rendelkezik. Az előfinanszírozás keretében a lehívások dátumait a megvalósíthatósági 

tanulmánnyal és a projekt ütemezésével összhangban alakítottuk ki. 

A források utalásának illetőleg az azzal való elszámolás negyedéves periódusokban történik 

oly módon, hogy az elszámolás időpontja megegyezik a következő utalás időpontjával. A 

legelső utalás időpontja 2016. május 23. napja, melyre tekintettel az elszámolás 2016. július 5. 

napján történik meg. A legutolsó utalás 2017. július 5. napján esedékes, míg az utolsó 

elszámolás 2017. október 5. napjára esik.  
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38. táblázat: Forráslehívási terv 

(A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁIG, AZ ESZKÖZ BESZERZÉSEK 

LEZÁRÁSÁIG  AZ ADATKÖR NEM PUBLIKÁLHATÓ) 

  

A kifizetéseket szerződésekkel, számlákkal, teljesítés igazolásokkal illetve bankszámla 

kivonatokkal kívánjuk alátámasztani. A projekt megvalósulását követően záró elszámolás 

kerül benyújtásra. 

 

8.2 KOMMUNIKÁCIÓS TERV (TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁ G) 
 
A projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység elsődleges célja, hogy a projektet és 

annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a 

projektgazda minél szélesebb körű tájékoztatást biztosítson a döntéshozók és a megnevezett 

célcsoportok számára a megvalósult projektről és a támogatást nyújtó szervezetről és a 

felhasználás támogatáseredményeiről. A projekt kommunikációjának tervezésekor elsődleges, 

hogy a projekt aktuális üzenete az érintettekhez eljussanak oly módon, hogy a támogatást 

biztosító szervezet is megfelelő mértékben népszerűsítésre kerüljön. A hatékony projekt 

kommunikáció másik fő célja az intézkedések megvalósításának helyszínén élő lakosság 

illetve célcsoportok világos és rendszeres információkhoz juttatása a támogatás szabályszerű 

és a projekt érdekében történő felhasználásáról. 

 

A projekt megvalósítása szempontjából a kommunikáció kiemelkedő jelentőségű, mivel a 

projekt céljainak meghatározását követően annak elérése érdekében széleskörű tájékoztatásra 

van szükség. A meghatározott célcsoportokat oly módon kell megközelíteni, mely számukra a 

leghatékonyabb módot biztosítja az eredmények megismertetéséhez és azok hosszú távú 

hatásai biztosítottak lesznek.  

 

A projekt céljainak eléréséhez egyértelműen szükséges belső és külső kommunikáció 

alkalmazása. A szükségleteket felmérték, célcsoportonkénti megfelelő kommunikációs tervet 

dolgoztak ki az elvárt hatás elérése szempontjából (39. táblázat).  
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A belső kommunikáció alapvetően a kedvezményezetti szinten történik. A résztvevők 

tájékoztatása online felületen, elektronikus úton, körlevél segítségével történik. A 

koordinációs feladatokat a megvalósítókkal és az érintett célcsoporttalközös értekezletekkel, 

rendezvényekkel kívánják megvalósítani, mely eseményeken lehetőséget biztosítanak a 

visszacsatolásra is. 

 

A belső kommunikációs színterek 

- személyes megbeszélés: információcsere a partnerek valamelyikével illetve 

mindegyikével, ami a mindennapi munkavégzéshez elengedhetetlen, 

- team munka: a projektben részt vevők egy csoportjával, vagy valamennyi 

résztvevőjével történő megbeszélés, 

- fenntartói megbeszélések: az együttműködések konkretizálása, kibővítése és 

eredményeinek rögzítése, 

- on-line munka: közös csoportmunka felület kialakítása lehetséges, a szoros 

együttműködésben dolgozó szervezetek e-mailben, levelekben történő informálása. 

 

A belső kommunikáció csatornái lehetnek 

- megbeszélés, tájékoztató stb. 

- telefon, fax, 

- elektronikus levelezés, internet, 

- hagyományos levelezés. 

A kommunikáció zajlik egyes résztvevők között is és a vezetői szinten is.  

 

A külső, kifelé irányuló kommunikáció a fejlesztés célrendszerével összhangban a 

legnagyobb hangsúlyt kapott csatorna, amely a megvalósításban és az eredmények és hatások 

elérésében is szerepet vállal. A külső kommunikáció érdekében vállaljuk a tájékoztatási, 

nyilvánossági előírások teljesítését annak érdekében, hogy az elért eredmények propagálása 

megtörténhessen.  

 

A külső kommunikáció céljai: 

- A projektszervezet bemutatása, a szervezet és a projekt köztudatba építése. 

- A térségi lakosság bizalmának elnyerése. 

- Az eredmények minél szélesebb körben történő megismertetése, átadása. 
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- Jó kapcsolat fenntartása az együttműködő partnerekkel, további érdeklődő 

partnerekkel, szervezetekkel. 

- Tájékoztatás a támogatás szabályszerű és a projekt érdekében történő felhasználásáról. 

 

A közvetlen célcsoport (elsődleges) felé irányuló kommunikációs eszközök kiválasztásában 

a megítélések szerint a legnagyobb hatékonyság érdekében együttesen kell alkalmazni az 

internetes hírközlést és a nyomtatott formában történő kommunikációs eszközöket, mivel ezek 

együttesen történő megjelenése és generálása tudja a leghatékonyabb eredményt felmutatni a 

kommunikáció terén. Jelen esetben a nyomtatott sajtó használata kiemelten fontos feladat, 

hiszen az információk felhasználóinak köre elég specifikusnak mondható. A közvetlen 

célcsoport felé irányuló elsődleges kommunikációs eszközök alkalmasak a figyelem 

felkeltésére, valamint naprakész információk közlésére, továbbá a két kommunikációs eszköz 

együttesen képes kielégíteni a lokális, regionális, valamint a nemzetközi közvetlen 

célcsoportot is. 

Az elsődleges kommunikációs eszközök kiegészítéseképpen a projekt eredményéről, valamint 

a megvalósítás folyamatáról kiadványokat, szórólapokat is készítenek és ezeket a célcsoport 

számára elérhetővé teszik az erre a célra is alkalmas sajtónyilvánossággal egybekötött hazai 

eseményeken.  

A közvetett célcsoport (másodlagos) és az érintettek számára kialakított kommunikációs 

eszközök a nyomtatott helyi, regionális valamint az országos sajtó, éppen ezért a projekt 

bemutatása céljából különböző szintű média megjelenéseket generálnak a hazai szakmai, 

nyomtatott és on-line médiában. 

 

 

39. táblázat: Kommunikációs terv a projekt előkészítő és megvalósítását követő szakaszában 

szakasz feladatok 

A projekt előkészítő 
szakasza 
 

Kommunikációs terv készítése 
Sajtó nyilvános esemény szervezése 
Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 
Célja a sajtómunka hatékonyságának vizsgálata. 
Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése 
Tárgyilagos, rövid információk, figyelemfelkeltő, bemutatja, hogy 
hol tájékozódhat az érdeklődő a projektről. 
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A projekthez kapcsolódó honlap, weboldal létrehozása és 
folyamatos működtetése, amely a projekt ideje alatt folyamatosan 
frissítésre kerül. 
Több lakossági fórum szervezése 

A projekt 
megvalósítását követő 
szakasz 

Sajtó nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése, 
melynek célja az elért eredmények bemutatása, valamint 
köszönetmondás a közreműködő és támogató partnereknek. 
Sajtóközlemény kiküldése  
Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése, amely a projektzáró rendezvényen, illetve az azt követő 
időszakban válnak elérhetővé. 

 

Előkészítés szakasza 

Az érintett lakosság teljes körű tájékoztatása a cél. A lakosság, érintettek számára felvázolásra 

kerülnek a fennálló problémák, megoldási javaslatként fogalmazzák meg a fejlesztés főbb 

pontjait.  

 

Megvalósítás szakasza 

A közvélemény és az érintettek hivatalos értesítése a projekt indításáról (sajtó tájékoztatása). 

Ezt követően folyamatos tájékoztatást biztosítanak a projekt elért eredményeiről, aktuális 

eseményekről, előrehaladásról egészen az átadás időpontjáig. A kommunikáció során külön 

hangsúlyt kell kapnia annak a lehetőségnek, melyet a projekt nyújt a Tokaj-Hegyalján 

működő szőlőtermelők, bortermelők számára. A szakaszban folyamatosan erősíteni szükséges 

a médiával, sajtóval való kommunikációt, a kommunikációs eszközök párhuzamos használata 

javasolt. Az információk tartós tárolását tervezzük a lakosság körében.  

 

 

Fenntartás szakasza 

Az érintett lakosság teljes körű tájékoztatása a fejlesztésről, az új szolgáltatásokról és azok 

igénybevételének lehetőségeiről (40. táblázat). További fejlesztések bemutatása is feladat.  

 

 

40. táblázat: A kommunikációs terv a fenntartási szakaszban 

Célcsoport Célcsoport 
értékelése 

Várató reakció Feladat 
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Közvetlen célcsoport 

HK régi és új tagjai, 
szőlőtermesztők 

az operatív és 
stratégia szakaszában 
egyaránt fontos. 

Érdeklődés, lelkes 
hozzáállás, újdonság 
tanulmányozására 
igény. 

Információ 
támogatás, a 
támogatás növelése a 
projekt során az 
együttműködés 
erősítése 

HK régi és új tagjai, 
bortermelők, 
borászok 

az operatív és 
stratégia szakaszában 
egyaránt fontos. 

Érdeklődés, lelkes 
hozzáállás, újdonság 
tanulmányozására 
igény. 

Információ 
támogatás, a 
támogatás növelése a 
projekt során az 
együttműködés 
erősítése 

fiatal szőlész-
borászok 

az operatív és 
stratégia szakaszában 
egyaránt fontos. 

Érdeklődés, lelkes 
hozzáállás, újdonság 
tanulmányozására 
igény. 

Információ 
támogatás, a 
támogatás növelése a 
projekt során az 
együttműködés 
erősítése 

szakmai befektetők 

az operatív és 
stratégia szakaszában 
egyaránt fontos. 

Érdeklődés Információ 
támogatás, a 
befektetési 
lehetőségek 
növekedésével a 
támogatottság 
növelése  

projektbor készítők 

az operatív és 
stratégia szakaszában 
egyaránt fontos. 

Újdonság 
tanulmányozására 
igény. 

Információ 
támogatás, megfelelő 
marketing 
tevékenység 

 

Közvetett célcsoport, érintettek 

együttműködő 
partnerek 

operatív és stratégiai 
szakaszban egyaránt 
fontos 

támogató hozzáállás a támogatás 
növelése, az 
együttműködés 
erősítése 

települések lakossága 
kiemelkedően fontos információk hiánya, 

a pozitív hatás későn 
történő észrevétele 

az elért eredmények 
közérthető 
disszeminálása 
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megye lakossága 
kiemelkedően fontos információk hiánya, 

a pozitív hatás későn 
történő észrevétele 

az elért eredmények 
közérthető 
disszeminálása 

régió lakossága 
közepesen fontos információk hiánya, 

a pozitív hatás későn 
történő észrevétele 

az elért eredmények 
közérthető 
disszeminálása 

hazai és külföldi 
turisták 

közepesen fontos információk hiánya, 
a pozitív hatás későn 
történő észrevétele 

az elért eredmények 
közérthető 
disszeminálása 

sajtó 

 

közepesen fontos a megyében működő 
médiumok vezetői, 
országos médiumok 
megyei tudósítói  
 

az elért eredmények 
közérthető 
disszeminálása 

 

A kommunikációs eszközök 

41. táblázat: A kommunikációs eszközök felhasználásának csatornái 

Célcsoport Kommunikációs 
eszköz 

Kommunikációs csatorna Eredmény 
elérésének 
eszköze 

Közvetlen célcsoport 

HK régi és új tagjai, 
szőlőtermesztők 

hírlevél, kiadvány, 
szórólap, 
rendezvény, web 

személyes kommunikáció, 
személyes 
tömegkommunikáció 

direkt, interaktív 
kapcsolat és web 

HK régi és új tagjai, 
bortermelők, 
borászok 

hírlevél, kiadvány, 
szórólap, 
rendezvény, web 

személyes kommunikáció, 
személyes 
tömegkommunikációigény. 

direkt, interaktív 
kapcsolat és web 

fiatal szőlész-
borászok 

hírlevél, kiadvány, 
szórólap, 
rendezvény, web 

személyes kommunikáció, 
személyes 
tömegkommunikáció 
igény. 

direkt, interaktív 
kapcsolat és web 

szakmai befektetők 
hírlevelek, web, 
rendezvény 

személyes és 
tömegkommunikációs 
igény 

direkt, interaktív 
kapcsolat és web 

projektbor készítők 
web, DM, 
rendezvény, 
hírlevelek 

személyes és 
tömegkommunikációs 
igény 

direkt, interaktív 
kapcsolat és web 
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Közvetett célcsoport, érintettek 

együttműködő 
partnerek 

hírlevél, szórólap, 
kiadvány, 
rendezvény, web 

személyes 
tömegkommunikáció 

direkt, interaktív 
kapcsolat és web 

települések 
lakossága 

nyomtatott és on-
line sajtó, térségi 
TV és rádió 
műsorszórás, 
hirdetés 

személyes 
tömegkommunikáció 

direkt kapcsolat és 
műsorszórás 

megye lakossága 

nyomtatott és on-
line sajtó, térségi 
TV és rádió 
műsorszórás, 
hirdetés 

személyes 
tömegkommunikáció 

direkt kapcsolat és 
műsorszórás 

régió lakossága 

nyomtatott és on-
line sajtó, térségi 
TV és rádió 
műsorszórás, 
hirdetés 

személyes 
tömegkommunikáció 

direkt kapcsolat és 
műsorszórás 

hazai és külföldi 
turisták 

on-line megjelenés, 
sajtó, hirdetés 

tömegkommunikáció direkt kapcsolat és 
műsorszórás 

sajtó on-line megjelenés, 
hirdetés, sajtóanyag 

személyes 
tömegkommunikáció 

direkt kapcsolat és 
műsorszórás 

 

 

42. táblázat: A tájékoztatás során alkalmazott kommunikációs, publikációs eszközök 

Eszköz Gyakoriság  

cikkek, interjúk  eseti jelleggel 

internetes megjelenés együttműködő partnerek oldalain folyamatos  

kérdőíves felmérés félévente 

kiadványok  eseti jelleggel 

PR cikk  programoktól függően 

rendezvények  eseti jelleggel 

saját honlap  folyamatos  

sajtóbeszélgetés  eseményektől függően 
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sajtóközlemény  negyedévi rendszerességgel 

sajtótájékoztató  negyedévi rendszerességgel  

televízió és rádió eseményektől függően 

 

Kommunikációs ütemterv 

 

43. táblázat: Kommunikációs ütemterv szakaszai 

Időpont Feladat Célcsoport, cél Eszköz, 
Csatorna 

Felelős 

2016.03-
05. 

kommunikációs terv 
elkészítése 

valamennyi 
célcsoport, a 
projekt 
kommunikációs 
tevékenységének 
megtervezés 

nyomtatott és 
elektronikus 
forma 

projektvezető 
és 
munkatársai, 
HT tagok 

2016.03 projektbemutató 
előadás 

valamennyi 
célcsoport, a 
projekt bemutatása, 
nyilvánosság 
biztosítása 

sajtótájékoztató projektvezető, 
HK tagok 

2016.05-
2017.07. 

tájékoztató honlap, 
oldal létrehozása és 
annak rendszeres 
frissítése 

valamennyi 
célcsoport, a 
projekt bemutatása, 
nyilvánosság 
biztosítása 

honlap projektvezető 
és munkatársai 

2016.05-
2017.07. 

a projekt közösségi 
portálon történő 
megjelentetése, 
rendszeres frissítése 

valamennyi 
célcsoport, a 
projekt bemutatása, 
nyilvánosság 
biztosítása, 
disszemináció 
hatékonyságának 
növelése 

web projektvezető 
és munkatársai 

2016.05. sajtóközlemény 
kiküldése – projekt 
indításáról, 
sajtóközlemények 

valamennyi 
célcsoport, 
nyilvánosság 
biztosítása, a 

sajtóközlemény projektvezető 
és munkatársai 
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megjelenések 
összegyűjtése 

nyilvánosság 
disszemináció 
hatékonyságának 
növelése 

2016.10. 
– 2017.07 

szakmai 
rendezvények, 
konferenciák, nyílt 
napok  

valamennyi 
célcsoport, a 
projekt bemutatása, 
nyilvánosság 
biztosítása 

rendezvény, 
neves előadókkal 

projektmened-
zsment, HK 
tagok 

2017.07. sajtótájékoztató 
szervezése 

valamennyi 
célcsoport, a 
projekt 
eredményeinek 
bemutatása, 
jövőbeni célok 
felvázolása 

sajtótájékoztató projektvezető 
és munkatársai 

2017.07. sajtóközlemény 
kiküldése – projekt 
zárásáról, 
sajtóközlemények 
megjelenések 
összegyűjtése 

valamennyi 
célcsoport, 
nyilvánosság 
biztosítása, a 
nyilvánosság 
disszemináció 
hatékonyságának 
növelése 

sajtóközlemény projektvezető 
és munkatársai 

2016.05-
2017.07. 

szórólapok, 
plakátok  

valamennyi 
célcsoport, a 
projekt 
reklámozása, a 
disszemináció 
hatékonyságának 
növelése 

szórólap, plakát projektvezető 
és munkatársai 

 

A projekt során célszerű ütemezett módon sajtótájékoztatókat szervezni, melynek előnye, 

hogy népszerű és kedvelt eszköz, hátránya, hogy nem túl hatékony, melynek csökkentése 

érdekében háttéranyagokat készíthetnek, melyet megküldve a sajtó képviselőinek elérhetjük a 

hatékonyság növelését. Az újságírók számára a beruházás eredményei csak nehezen 

értelmezhetőek, ezért a lényeges elemeket szükséges kiemelni. A háttéranyagok célja a média 

kapcsolattartói, munkatársai számára készülnek, így a tényeket tartalmazzák. 
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Honlap kialakítása, láthatósága: A projekt webes felületen történő megjelenését a honlap 

szolgálja. A saját felület kialakítása és folyamatos, naprakész fejlesztése a projekt 

előrehaladtával egyre szükségesebbé válik a mai rohanó életben. 

 

Szakmai rendezvények kerülnek megszervezésre a projekt megvalósítása során azzal a 

céllal, hogy a térség szőlőtermeléssel foglalkozó gazdáinak figyelmét ráirányítsák a 

fejlesztésre, bemutassák a termelők lemaradását, s ösztönözzék őket az új, projekt által kínált 

szemléletváltásra. Kellőképpen bemutatásra kerül, hogy a szolgáltatás gyors, hatékony és a 

legolcsóbb megoldás ahhoz, hogy a lemaradásukat behozzák és felzárkózhassanak a 

bortermelőkhöz. 

  

A tervezett szakmai rendezvények tematikus tartalmúak lesznek, melyek hozzájárulnak az 

érintett célcsoport programban való részvételének ösztönzéséhez, szerződések megkötéséhez. 

Lényeges vizsgálni a célcsoport számára megfelelő időpontot, mely alapja lehet a projekt 

sikerességének.  

Az előadások, szakmai konferenciák során neves előadók kerülnek meghívásra, akik az alábbi 

témákban nyújtanak tájékoztatást az érintett lakosság számára:  

 

1. A korszerű borászati technológiák a világban 

2. Borpiaci folyamatokról 

3. A nyilvántartási kötelezettségekről 

4. Közösségi borbemutatók 

 

A programokhoz kötődő kommunikációs események, tevékenységek: 

- eseményről sajtótájékoztató kiküldése 

- televíziós és rádiós megjelenések megszervezése 

- programismertető saját és partnerszervezetek, együttműködő szervezetek honlapján 

- programhoz kötődő személyes konzultációk, beszélgetések  

- sajtóközlemény készítése és kiküldése 

- program előzetes megjelentetése a honlapon 

- utókövetés, megjelenések gyűjtése, rendszerezése 

 

A szakmai rendezvények, programok az alapinformációkat a sajtón keresztül adják át a 

célcsoportok számára, mely így hatékony és hiteles eszköze lesz a tájékoztatásnak és nyomon 
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követhetőségnek. A tervezett rendezvényeken való részvételt ingyenesen biztosítják, de 

előzetes regisztrációhoz kötik annak érdekében, hogy minél pontosabb adattal rendelkezzenek 

a résztvevők várható létszámáról illetve szakmabeliségéről, vagy éppen érdeklődéséről. A 

szakmai konferenciákon a vendéglátás mellett ingyenes szolgáltatásokkal (pl. könyvelési 

tájékoztató, cégalapítási tájékoztató stb.) várják a megjelenőket a projekt vezető szervezet 

tagjai. Lehetőség esetén családok számára is szervezik ezeket a rendezvényeket, hiszen ez is 

hozzájárulhat a fejlesztés népszerűsítéséhez. 

A helyi médiumok alkalmazása: A projekt előrehaladásáról folyamatosan informálni kell a 

helyi médiumokon keresztül a térségben élőket. A térségi újságírók az előre elkészített és 

összeállított híranyagot szívesen jelentetik meg lapjukban. Egy bizonyos rendszeresség is 

kialakításra kerül, melynek pozitív eredményei lesznek, pl. folyamatos figyelem alakul ki a 

fejlesztéssel kapcsolatban. 

 

A térségi szereplőkkel folyamatos kommunikációt szeretnének kialakítani, hogy a 

szolgáltatásukat az igényeikhez tudják igazítani. Ennek módjai között szerepel több kérdőíves 

felmérés elkészítése előre rögzített ütemezés – legalább 6 havonta –, melyet már a 

projekttervezés időszakában indítanak el a tervezett szolgáltatások igénybevételi 

hajlandóságáról, ezt követően pedig a szolgáltatás minőségéről és szükséges további 

fejlesztésekről szereznek így információt a projektgazda szervezet munkatársai. 

 

A tájékoztatási tevékenység várhatói hatásai  

 

A hatékony PR tevékenység megvalósításával erősödik a szervezet és a közönsége közötti 

megértés és bizalom, ami természetesen hozzájárul a szervezet tevékenységéről kialakított 

pozitív vélemény eléréséhez. 

Az érintett lakosság és a HK tagjai, a gazdák elfogadják a projekt indokoltságát, a fejlesztés 

kivitelezését és a kínált szolgáltatások szükségességét. 

Az érintett gazdálkodók számára sikerül összekapcsolni a beruházást a természeti környezet 

iránt érzett felelősséggel. 

A megvalósított beruházás az érintettek számára közös üggyé válik, melynek indokait, 

körülményeit, felmerülő nehézségeit és a várható jótékony hatását is megismerik az érintettek. 

A projektgazda szervezet megítélése jelentős mértékben javul a térségben. 
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A projekt során gondosan megtervezett arculatot alakítanak ki az új épületeknek, 

létesítményeknek. A projekt keretén belül elkészülő épületek a legmodernebb eszközökkel és 

berendezésekkel lesznek felszerelve.  

 

Kommunikációs költségek 

(A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁIG, AZ ESZKÖZ BESZERZÉSEK 

LEZÁRÁSÁIG  AZ ADATKÖR NEM PUBLIKÁLHATÓ) 

 

Kommunikációs üzenetek 

A projekt kapcsán az alábbi üzenetek kerültek megfogalmazásra 

- „Közösen a kiváló Tokaji borért” 

- „Könnyű elérhetőség, rugalmas és teljes körű szolgáltatások Tokajban” 

 

A kommunikációs terv értékelése során figyelembe vehető módszerek 

 

A sajtómunkát, a megjelent tudósítások, cikkek elemzésével végzik (megjelenések száma, 

megjelenések üzenete, cikkek elemzése). A sajtótájékoztatók értékelésének alapján a 

meghívottak száma, és személyes visszajelzések adják. Kérdőívek a személyes visszajelzések 

szerint értékelhetők. Rendezvények értékelése a meghívottak száma és visszajelzések alapján 

történik. A projekt kiemelt céljai közé tartozik a Tokaj-Hegyalja szőlőtermelő tagjainak 

segítése, melyhez kapcsolódó kommunikáció hatékonyságát elemezzük: feltett kérdések, 

látogató, érdeklődők száma, visszatérők, szerződők száma stb. 

 

A kommunikációs terv felülvizsgálata rendszeres jelleggel történik meg, mely magában 

foglalja a terv hatékonyságának, valamint a szervezet belső és külső kommunikációjának 

értékelését és ellenőrzését. Az értékelést legalább félévente szükséges elvégeznie a szervezet 

munkatársainak. Az értékelés során feltárt esetleges hiányosságokat, a megoldási javaslatokat 

hivatalos formában kell jelezni és át kell vezetni a kommunikációs tervbe. 
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• 2012. évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás 

egyes kérdéseiről 

• 2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 

• 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 

• 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 

• 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és 

földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek 

ellenőrzéséről 

• 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és 

működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól 

• 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

 

• 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. 

(VI. 3.) FVM rendelet módosításáról 
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• 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint 

a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek 

előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 

• 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, 

valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról 

• 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, 

nyilvántartási és elszámolási rendjéről 

• 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá 

nyilvánításáról 

• 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező 

melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról 

• 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba 

sorolásáról 

 

• 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozata a Bor Eredetvédelmi Tanácsról 

• 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozata a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti 

Program előkészítéséről 

• 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 

• 1098/2016. (III. 1.) Korm. határozata a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi 

Infrastruktúra Program támogatásáról 

 

• 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 

• 1913/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) az euróval kapcsolatos agromonetáris 

rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról 

• 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös 

szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó 

egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 

• 479/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a borpiac közös szervezéséről, az 

1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet 

módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
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• 555/2008/EK rendelete ( 2008. június 27. ) a borpiac közös szervezéséről szóló 

479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal 

folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében 

történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

• 436/2009/EK rendelete (2009. május 26.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a 

szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges 

információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, 

valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

• 606/2009/EK rendelete (2009. július 10.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a 

szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó 

korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok 

megállapításáról 

• 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a 

bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és 

földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és 

kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok 

megállapításáról 

• 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 

szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

• 612/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. március 11. ) az 555/2008/EK 

bizottsági rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok 

keretében végrehajtott új intézkedések tekintetében történő módosításáról és ezáltal az 

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről 


