
28/2018. /VI.15./ Tanácsülési határozat: 

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

        
28/2018. /VI.15./ Tanácsülési határozat: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /7889/ igen szavazattal a Tokaji 
Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.  munkájáról 
az alábbi határozatot hozza meg: 

 
A Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 2018. 

2018.02.24. – 2018.06.05. közötti időszak munkájáról szóló  beszámolót elfogadja. A 

beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 

A 28/2018. számú határozat melléklete 

 
Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

3910 Tokaj, Dózsa György utca 2. 

Cégjegyzékszám: 05-09-028546                                     Adószám: 25460535-2-05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa - Tanácsülés  

2018.06.15. 

Beszámoló  

(2018.02.24. – 2018.06.05. 

 

1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés módosítása 

 

1198/2018 ( IV.4.)  számú Kormányhatározat a támogatási szerződés módosításáról 

 befejezési határidő:   2019.05.15. 

 elszámolási határidő:  2019.06.30. 

 támogatási összeg:   8,2 milliárd Ft 



Támogatási szerződés módosítás két ütemben, első ütem (határidő módosítás) 05.12-én 

megtörtént), második ütem (támogatási összeg módosítás) az FVM-hez történő megérkezést 

követően. 

 

A Kormány 1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozata 

a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, 
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról 1. A Kormány felhívja  
a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a földművelésügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon a központi költségvetés XII. 
Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 34. Tokaji 
Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára a) a 2018. évre 810 000 000 forint, 

b) a 2019. évre 690 000 000 forint biztosításáról. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

földművelésügyi miniszter 

Határidő: az a) alpont tekintetében 2018. szeptember 30. 

a b) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során 2. A Kormány a  rendkívüli kormányzati 
ntézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban 
foglaltaktól eltérően az  átcsoportosított előirányzat tekintetében az  elszámolási kötelezettség és a  visszatérítési 
kötelezettség teljesítésének határidejét 2019. június 30-ában határozza meg. 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök 

 

2, A beruházások állapota 

 

Hercegkút – borászat:  

 műszaki átadás:  2018.07.09. 

 működés kezdete:  2018.08.15. (60 % feletti előregisztráció) 

 

Bodrogkisfalud - Beszerzési központ 

 műszaki átadás:  2018.07.15. 

 működés kezdete:  2018.09.01. (első 1-2 év viszonteladói státusz) 

 

 

Bodrogkisfalud - borászat: 

 műszaki átadás:  2018.11.30. 

 működés kezdete:  2019 (pezsgővonal 2018) 

 

Tállya- borászat:  



 közbeszerzési döntés: 2018.06.07 

 szerződés kötés:   2018.06.18. 

 munkakezdés:  2018.06.25. 

 

Tarcal –kutató :  

közbeszerzési kiírás:  2018.06.19. 

 

Borászati üzemek technológiai eszközei, berendezései: 

 szerződött és terv szerint teljesít  

 

Mobil infrastruktúra:  

 készre jelentés, gyártói telephelyi próba:  2018.05.29 

 szállítás:     2018.06.30. 

 

Mgi. erő- és munkagépek:  

 80 % ban teljesített, oltvány ültető gép 2018. szeptember 

  

Hátralévő eszközbeszerzések: 

• targonca park 

• bútorzat 

• tehergépkocsi és egyéb gépjárművek 

• informatikai eszközök 

• egyéb kis értékű  eszközök 

• laboreszközök (kutató és borászatok) 

• induló forgóeszköz 
  

 

3, Munkaerő helyzet 

 Jelenlegi  

  1 fő ügyvezető (2016.01.15.) 

  1 fő adminisztrátor (2016.12.06.- 4 órás – palack forgalmazás) 

  1 fő borász üzemvezető gyakornok (2017.02.20.) 



  1 fő kereskedelmi vezető (2017.11.16.) - kingling 

  1 fő vezetői asszisztens (2018.04.09.) 

  1 fő számviteli vezető (megbízási jv- 2018.04.01.) 

 

 Tervezett felvétel (2018-ban) 

  1 fő beszerzési vezető 

  2 fő bolti eladó/raktáros 

  1 fő jövedéki ügyintéző 

  4 fő pincemunkás/borász technikus gyakornok (minimum) 

  1 fő palackozási technikus 

  1 fő mgi. gépi szolg. vezető 

  3 fő traktoros ( ebből 1 fő thgk vezető is) 

  2 fő takarítónő 

   

(képző intézmények felkeresése, gyakorlati hely biztosítása, képzések szervezése) 

 

 

4, Közösségi márka 

 

KINGLING márka (félszáraz/félédes) vásárolt mennyiség 2*100 hl 

töltött palack szám: 26.374 

értékesítés:  

 LIDL:     14.400 palack (2018.06.25.- kampány) 

 USA minta szállítmány:  720 palack 

ProWine megjelenés: 11 folyamatban lévő kereskedelmi kapcsolat 

Hazai hiper – és szupermarketek megkeresése megtörtént.  

Horeca/kisker egységek  a Lidl megjelenést követő héten indul. 

 

 



5, Tanulmány út – Champagne 

 

IOC- Champagne: 100 éves múlt  -  150 fő  -  52 millió Euro/ év nettó árbevétel 

 

Tevékenységek: 

• LABOR és TANÁCSADÁS  

• SEGÉDANYAG-ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS 

• MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK 
 

LABOR: 

 65 ezer minta/év (1+7 borász-mérnök) 

  szőlészetek, borászatok, kereskedő házak 

  országos kereszt ellenőrzés 

 értékelés és szaktanácsadás / rendszeres helyszíni szemle 

 minden esetben érzékszervi „bírálat” is , beavatkozási szint !  

 3 labor mind akkreditált, export akkreditációs jogosultság 

 

 2006-ig CBB – végtermék helyi érzékszervi bírálati engedély !!!,  

 10 borász, minimum 8 igen 

 „NEM” esetén újabb kóstolás 10/8 szabály itt is  

„ ÚJRA NEM” esetén: helyszíni szemle és zárlat, házasítási javaslattól a 

lepárlásig !!! 

 2006-tól már az alapbort is vizsgálják és beavatkoznak !!! 

 

SEGÉDANYAG-ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS 

 komplett technológiai javaslat !!!  

 ültetvény telepítés / pezsgőkészítés/ üzemi eszközök-berendezések 

  

MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK 

 25 mobil palackozó – 50 millió palack/év 

 13 mobil degorzsáló – 23 millió palack/év 



 8 mobil hideg kezelő 

 ! kizárólag labor szolgáltatást is igénybe vevőknek (termék nyomon követés) 

 

6, Bodrogkisfalud 135/9 hrsz - vétel 

 

SW megállapodás alapján a telek megosztási vázrajza elkészült, földhivatali jóváhagyás alatt. 

 

Tokaj, 2018. 06. 05. 

      Pásztor Péter 

      ügyvezető 

 


