
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
3910 – Tokaj, Dózsa u. 2. 
Szám: 47/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa  üléséről 
Helyszín: 3910. Tokaj, Dózsa u. 02. – Tokaji Borok Háza- Tetőtéri terem 

Időpont: 2016. március 23. 09.00 óra 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján a tanácstagok összes,  

11520 szavazatából a jelenlévők szavazatszáma: 7211 szavazat. 
 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Az 1/2016. /I.28./ Tanácsülési határozat  a borvidéki ajánlott minimál ár kidolgozásáról szól, 
mely alapján az Igazgatóválasztmány a tanácsülés elé az alábbi javaslatot terjeszti: 

 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa határozata a borok minimál áráról: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 2016 évben a belföldi és az export piacokon 
forgalomba kerülő tokaji borok ajánlott minimál árát az alábbiak szerint határozza meg: 
Tokaj OEM – Termékleírásban meghatározott 2015-ös évjáratú fehér bor kategória esetén: 

- pincei átadási ár: nettó 500.- Ft, vagy annak megfelelő egyéb deviza/palack- 0,75 l-es 
kiszerelés 

- fogyasztói ár: bruttó – 27 %-os áfa tartalommal - 990.- Ft, vagy annak megfelelő egyéb 
deviza/palack – 0,75 l-es kiszerelés  

 
Tokaj OEM – Termékleírásban meghatározott 2013-as évjáratú aszú bor kategória esetén: 

- pincei átadási ár: nettó 2.500.- Ft, vagy annak megfelelő egyéb deviza/palack- 0,5 l-es 
kiszerelés 

- fogyasztói ár: bruttó – 27 %-os áfa tartalommal -3.990.- Ft, vagy annak megfelelő 
egyéb deviza/palack – 0,5 l-es kiszerelés  

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borászatok és forgalmazókat felkéri, hogy az ajánlott 
minimál ártól alacsonyabb áron  ne történjen értékesítés. 

 
A fenti döntést a Titkárság írásban közli az alábbiakkal: 

- minden ismert áruház lánccal 
- minden ismert 1000 hl-t meghaladó borászati céggel /TBB lista alapján 

 
Szavazás után: A jelenlévők 7180 igen, 640 nem szavazattal a javaslatot elfogadták. 
 

5/2016. /III.23./ Tanácsülési határozat a 2016 évre a  borok ajánlott minimál áráról: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 2016 évre, a belföldi és export piacokon 
forgalomba kerülő tokaji borok minimál áráról-  7180 igen, 640 nem- többségi igen 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 



A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 2016 évben a belföldi és az export piacokon 
forgalomba kerülő tokaji borok ajánlott minimál árát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Tokaj OEM – Termékleírásban meghatározott 2015-ös évjáratú fehér bor kategória esetén: 
- pincei átadási ár: nettó 500.- Ft,  

vagy annak megfelelő egyéb deviza/palack- 0,75 l-es kiszerelés 
 

- fogyasztói ár: bruttó – 27 %-os áfa tartalommal - 990.- Ft,  
vagy annak megfelelő egyéb  deviza/palack – 0,75 l-es kiszerelés  

 
Tokaj OEM – Termékleírásban meghatározott 2013-as évjáratú aszú bor kategória esetén: 
- pincei átadási ár: nettó 2.500.- Ft,  

vagy annak megfelelő egyéb deviza/palack- 0,5 l-es kiszerelés 
 

- fogyasztói ár: bruttó – 27 %-os áfa tartalommal -3.990.- Ft,  
vagy annak megfelelő egyéb deviza/palack – 0,5 l-es kiszerelés  

 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borászatok és forgalmazókat felkéri, hogy az 
ajánlott minimál ártól alacsonyabb áron  ne történjen értékesítés. 

 
A fenti döntést a Titkárság írásban közli az alábbiakkal: 

- minden ismert áruház lánccal 
- minden ismert 1000 hl-t meghaladó borászati céggel /TBB lista alapján 

 
Szavazás után:  a jelenlévők egyhangú /7820 igen/ szavazattal a tájékoztatót elfogadták. 
 
 

6/2016. /III. 23./ Tanácsülési határozat: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /7820 igen/ szavazattal a Tokaji Szőlő és 
Bortermelési Közösség Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Közbeszerzési Bírálóbizottságának tagjairól az alábbi határozatot hozza meg: 

 
A TOKAJ KIAP alapján lefolytatandó ,,Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,, közbeszerzési 
eljárás során a bíráló  bizottság tagjai: 

 

- Takács László (a közbeszerzés tárgyának szakmai szakértelemmel rendelkező személy) 

- Pásztor Péter ( pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy) 

- dr. Barati Béla (jogi szakértelemmel rendelkező személy) 

- dr. Sztankó Molnár Kármen (közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy) 

 
Szavazás után: a jelenlévők egyhangú /7820 igen/ szavazattal az elhangzott javaslatot 

elfogadták. 
 

6/2016. /III. 23./ Tanácsülési határozat: 



A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /7820 igen/ szavazattal a Tokaji Szőlő és 
Bortermelési Közösség Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Közbeszerzési Döntéshozó bizottságának tagjairól az alábbi határozatot hozza meg: 
 
A bizottság tagjának  a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmányának tagjait 
választotta meg. 

 
Tagok az alábbi személyek:  

Molnár Péter dr. 
szőlészeti 
küldött  Bodrogkeresztúr 

Kalocsai László 
borászati 
küldött Sárospatak 

ifj Szepsy István 
borászati 
küldött Mád 

Árvay János László 
borászati 
küldött Rátka 

Kovács Adorján 
Zoltán 

szőlészeti 
küldött  Tállya 

Prácser Miklós 
szőlészeti 
küldött  Tokaj 

 
 

7/2016. /III.23./ Tanácsülési határozat: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a vadkárok csökkentésére az alábbi határozatot hozza 
meg: 
 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa nevében meg kell keresni azokat a vadásztársaságokat, 
amelyek területe a Tokaji Borvidék szőlőterületéhez tartozik, hogy közösen találják meg azokat 
a pályázati lehetőségeket, amelyek vadháló kihelyezésével csökkenthetik a szőlőkben okozott 
vadkárokat. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

       Prácser Miklós 
               elnök 

 
 
Hitelesítők: 
 
 Árvay János     Mizsák József 
   tanácstagok 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
   Szolyák Szilvia   


