3910. Tokaj, Dózsa György utca 02.
Titkárság
Telefonszám /fax/: 47-352-623 email: szolyak@tokajhkt.t-online.hu

Szám: 109/2016.

Jegyzőkönyvi kivonat
Készült: a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2016. június 27-én megtartott üléséről
Helyszín: Tokaji Borok Háza – Tokaj, Dózsa u. 02.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint – az összes szavazattal rendelkező /11520/
tanácstagokból 6157 szavazattal rendelkező tanácstag
továbbá:
dr. Barati Béla – jogász
Pásztor Péter- Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője

Prácser Miklós:
- Köszöntöm a megjelent tanácstagokat. Megállapítom, hogy a 11520 szavazattal rendelkező
tanácstagokból 6157 szavazattal rendelkező tanácstag jelen van, így ülésünket
határozatképesnek minősítem és megnyitom.
- A jegyzőkönyv hitelesítésére Regéczy-Béres Melindát és dr. Kovács Tibort kértem fel, akik a
feladatot vállalták.
- Kérdezem, hogy van-e egyéb javaslat.
További javaslat nem hangzott el.
Prácser Miklós:
- Mivel nincs további javaslat így kérem, hogy szavazással szíveskedjenek a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkértek személyét elfogadni.
Szavazás után: a jelenlévők egyhangú /6157 igen/ szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésével
Regéczy-Béres Melindát és dr. Kovács Tibort bízták meg.
Prácser Miklós:
- A jegyzőkönyv vezetésére Szolyák Szilviát kértem fel, aki a feladatot vállalta.
- Megkérdezem, hogy van-e egyéb javaslat.
További javaslat nem hangzott el.
Prácser Miklós:
- Mivel nincs további javaslat így kérem, hogy szavazással szíveskedjenek a jegyzőkönyvvezető
személyét elfogadni.
Szavazás után: a jelenlévők egyhangú /6157 igen szavazattal a jegyzőkönyvvezetéssel Szolyák
Szilviát bízták meg.

1

3910. Tokaj, Dózsa György utca 02.
Titkárság
Telefonszám /fax/: 47-352-623 email: szolyak@tokajhkt.t-online.hu

Prácser Miklós:
- A napirendi pontokra tett javaslatom megegyezik a meghívóban kiküldött napirendi
pontokkal.
- Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy itt már kizárólag a napirendi pontokból történő törlés
lehetséges.
- Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a napirendi pontokon változtatni.
Hozzászólás nem érkezett.
Prácser Miklós:
- Mivel nincs további javaslat így kérem, hogy szíveskedjenek a napirendi pontokat szavazással
elfogadni.
Szavazás után: a jelenlévők egyhangú /6157 igen/ szavazattal a napirendi pontokat a meghívóban
szereplővel azonos módon fogadták el.
Elfogadott napirendi pontok:
1./ A Tokaji Borvidék Hegyközségei Közgyűlésén ismertetett Tokaj-OEM Termékleírás módosításáról
döntés.
2./ Közösségi Infrastruktúra megvalósításával kapcsolatos feladatok.
3./ Felső-Magyarország OFJ Termékleírás módosítására vonatkozó megbeszélés
4./ Egyebek

1./ A Tokaji Borvidék Hegyközségei Közgyűlésén ismertetett Tokaj-OEM Termékleírás
Prácser Miklós:
- a Tanácsülés 2016. május 09-én tárgyalta a módosítást. Először szavazással hozott döntést
arról, hogy egyáltalán tárgyalja-e, módosítást. Ennek megfelelően bizonyos fejezetek
tárgyalását jóváhagyták a jelenlévők: a bor paramétereire, szamorodni érlelési ideje, száraz
fordítás, máslás eltörlése, pezsgő tartályos érlelés lehetőségének megszűntetése. Ezeket
pontonként szavazták meg a jelenlévő tanácstagok. Nem került tárgyalásra:
termésmennyiség, aszú készítésére vonatkozó előírások.
- A tanácsülés által elfogadott módosítások alapján készült egy anyag, ami a hatályos
termékleírás ,,korrektúrával,, készült átírásával alkalmas anyag lett arra, hogy a közgyűlések
előtt a módosítási javaslatok ismertetésre kerüljenek.
- Az ismertetett anyaggal kapcsolatban a közgyűléseken történtek statisztikája:
Termékleírás módosítás javaslat szavazása 2016
összes
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t

nem
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A borvidéken több szakemberrel beszélgettem. Akik nem értettek egyet a módosítással két fő
indokot mondtak:
1./ Nem volt kellő módon előkészítve,
2./ Nem a borvidék érdekét szolgálja
Részemről azt nehezményezem, hogy azok a tanácstagok, akik minden Termékleírást érintő
szavazásnál igennel szavaztak hogyan lehet, hogy a közgyűlésen nem fogadták el az anyagot.
Megkérdezem, hogy volt-e olyan közgyűlés, ahol szakmailag indokolt ellenvéleményt
fogalmaztak meg.
Én úgy gondolom, hogy voltak hangadók, akik a közgyűlés általános hangulatát negatív
irányba befolyásolták. Olyan módon, hogy a módosítás anyagát nem is ismerték, hanem a
termékleírást általánosan véleményezték a közgyűlésen.
Ezt az utólagos személyes beszélgetések alkalmával el is mondták, hogy félreértették a
módosítást.
Összességében van aki szeretné, hogy tovább vigyük a minisztérium elé, vannak akik nem
értenek vele egyet.

Mészáros László:
- Mád Hegyközség közgyűlésén azt kifogásolták, hogy a választmány nem vitatta meg,
másrészt egy rosszhangulat keltés irányába fordult a napirendi pont és a szakmaiságtól szinte
teljesen elszakadtunk. Egyedül, ami szakmai szempont volt, hogy a szamorodni fahordós
érlelésére meghatározott 6 hónap kevés.
Mizsák József:
- Pecznyik László a pezsgő készítésének változásait nehezményezte. Ez szakmai felvetés volt,
de akik a közgyűlésen jelen voltak nem érintettek a kérdésben, így véleményt sem
fogalmaztak meg.
Prácser Miklós:
- Kaptam egy levelet ma reggel email-en a Pecznyik Úrtól, amit minden jelenlévő tanácstagnak
lemásoltunk.
A tanácstagok részére az alábbi levél került átadásra:
,,Címzett: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
-

Tisztelt Elnök Úr,

-

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a termékleírás Tokaji pezsgőre vonatkozó fejezetét ne, vagy csak reális
átállási időt adva módosítsák, 5-10 évben jelöljék meg annak életbe lépési hatályát.

-

Indoklás: a Boranal Kft. 2000 óta van jelen a Tokaji borvidéken, és tölti palackba különböző Tokaji OEM termékeit,
a fogyasztók és a szőlőtermelők elégedettségére. Részvételünk a szőlőfelvásárlásban korrekt, és árfelhajtó hatású.
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-

Egyedül erjesztünk tartályban pezsgőt, export piaci méretekben. (500 ezer palack évente) Tudomásom szerint ezzel
senki érdekeit nem sértjük.

-

Marketing és beruházási költségekre kifejezetten pezsgő ügyben több, mint 110 millió Ft-ot fordítottunk. A
mellékelt lista szerint, melyet a NÉBIH pezsgő tesztje alapján állítottunk össze, igen jó helyezést értünk el,
összesítve a tradicionális és a tartályos erjesztésű tételeket.

-

Önöktől korábban különdíjat kaptunk a fejlesztésért és az elért jó minőségért.

-

Több nemzetközi borversenyen is jól szerepeltünk a Tokaji pezsgőnkkel.

-

Értékesítési szerződéseink kivétel nélkül hosszú távúak, és kötbérrel terheltek, arra az esetre, ha nem megfelelő
minőséget szállítanánk, vagy egyáltalán nem szállítanánk.

-

Még egy dologra szeretném felvívni a figyelmét. A Tokaji borvidéken 11 fő főállású munkatársunk van. Önök az ő
sorsukról is döntenek.

-

Kérem megfontolásra kérésemet, hiszen a valóságban úgy tűnik, mintha ezt a pontot kifejezetten miattam szabták
volna ki a 24. órába, mint egyedüli érintettre.

-

Bízva a tanács kedvező döntésében,
Tisztelettel,
Pecznyik László
ügyvezető
Boranal Kft.,,

Prácser Miklós:
- A problémám ezzel a levéllel, hogy későn érkezett. Ezt már sokkal korábban el kellett volna
küldeni. A közgyűléseken ismertetett, előtte tanács által elfogadott anyagon már nem
változtathatunk. Kérdezem jogászunkat, hogy jól tudom-e.
dr. Barati Béla:
- Igen, azt már nem módosíthatja a tanács.
Prácser Miklós:
- Megkérdezem, hogy kíván-e valaki még véleményt megfogalmazni.
További hozzászólás nem érkezett.
Prácser Miklós:
- Akkor szavazásra a következő kérdést teszem fel:
- Egyetért-e azzal a tanácsülés, hogy a Tanácsülés 15/2016. /V.09./ számú határozatában
foglaltak szerint elfogadott, a borvidék 8 hegyközségének közgyűlésén ismertetett, Tolcsva
Hegyközség által megfogalmazott dűlőnevekkel kibővített Tokaj-OEM Termékleírás
módosítási javaslatban megfogalmazottakkal megegyezően a borászati termékek
eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról,
valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. /IX.04./ Kormányrendelet
rendelkezései szerint adja be a Tanács a borvidék nevében a módosítási kérelmét.
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Szavazás után: a jelenlévők egyhangú /6157/ igen szavazattal fogadták el az elhangzott
javaslatot.
17/2016. /VI. 27/ Tanácsülési határozat:
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaj-OEM Termékleírás módosítási kérelmének
beadásáról az 6157 – egyhangú – igen szavazattal az alábbi határozatot hozza meg:
A Tanácsülés 15/2016. /V.09./ számú határozatával elfogadott, majd a borvidék 8
hegyközségének közgyűlésén ismertetett és Tolcsva Hegyközség által javasolt dűlőnevekkel
kibővített Tokaj-OEM Termékleírás módosítási javaslatban megfogalmazottakkal
megegyezően a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi
oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. /IX.04./
Kormányrendelet rendelkezései szerint adja be a Tanács a borvidék nevében a módosítási
kérelmét.
A kérelem aláírásával és a szükséges iratok Földművelésügyi Minisztériumba történő
beadásával a Tanács képviseletére jogosult személyeket bízza meg.

K.m.f.

Prácser Miklós sk.
HKT elnöke

Hitelesítők: Regéczy-Béres Melinda sk.

dr. Kovács Tibor sk.

Az eredeti jegyzőkönyvvel megegyező kivonat.
Tokaj, 2016. június 29.
Jegyzőkönyvvezető:

Szolyák Szilvia
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