
33/2018. /X.18./ Tanácsülési határozat: 

A  Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével 

kapcsolatban  

33/2018. /X.18./ Tanácsülési határozat: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /9540/ igen szavazattal a Tokaji 

Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság működésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza meg: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi 

Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018 június 06 és 

2018. szeptember 30  közötti időszak működéséről szóló ügyvezetői beszámolót 

jóváhagyja. 

Melléklet: 

 

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  

2018.10.18. 

Beszámoló  

(2018.06.06. – 2018.09.30) 

 

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

 

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 módosított szerződés elkészült, aláírás a támogatási összeg Agrárminisztériumhoz való 

megérkezést követő 1 héten belül. 



 

2, A beruházások állapota 

 

Hercegkút – borászat:  

 műszaki átadás     2018.08.03. 

 jogerős használatba vételi engedély:  2018.08.13. 

 működési engedély:     2018.08.14. 

 EAR engedély:     2018.08.23. 

 működés kezdete:     2018.08.24. próbaüzem  

       2018.08.25. (szombat) folyamatos üzem

 teljes átadás:      2018.11.30.   

 

Bodrogkisfalud - Beszerzési központ 

 műszaki átadás:  2018.10.01. 

 működés kezdete:  2018.11.01.  

 

Bodrogkisfalud - borászat: 

 műszaki átadás:  2018.11.30. 

 működés kezdete:  2019 (pezsgő/habzóvonal 2018.12.15.) 

 

Tállya- borászat:  

 szerződés kötés:   2018.07.05. 

 munkakezdés:  2018.09.27. (régészeti feltárás) 

 

Tarcal –kutató :  

közbeszerzési kiírás:  2018.09.27. 

 

Borászati üzemek technológiai eszközei, berendezései: 

 szerződött és terv szerint teljesítő  



 

Mobil infrastruktúra:  

 leszállítva  

 helyszíni próbaüzem:  2018.10.15-2018.10.30. 

 

 

Mgi. erő- és munkagépek:  

 99 % ban teljesített  

Targonca park:  

 ütem szerint teljesítve 

Bútorzat: 

 ütem szerint teljesítve 

Informatikai eszközök:  

 ütem szerint teljesítve 

 

Hátralévő eszközbeszerzések: 

• tehergépkocsi és egyéb gépjárművek 

• egyéb kis értékű  eszközök 

• laboreszközök (kutató és borászatok) 

• induló forgóeszköz (palack !!!) 
 

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.) 

1 fő beszerzési vezető  



  1 fő borász technikus 

  2 fő pincemunkás 

  1 fő gyakornok (pincemunkás) 

   

 Tervezett felvétel (2018-ban) 

  1 fő főborász/borászati vezető (2018.10.01.) 

  1 fő jövedéki ügyintéző (2018.11.01.) 

  1 fő palackozási technikus 

  1 fő mgi. gépi szolg. vezető 

  2 fő traktoros (ebből 1 fő thgk vezető is) 

  2 fő takarítónő (1 fő alkalmi fogl.) 

   

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

 

4, Hercegkúti üzem működése  

„100 %” -os kapacitás lekötés 

Ügyfélpanasz nem érkezett, már 2019-re foglalnának 

Közös borkészítési rendszer elfogadtatható, helyi kezdeményezések. 

 

5, Az SZJA tv. és Jöv tv. módosítás kezdeményezése 

A jelenlegi SZJA tv. alapján az őstermelő elveszíti az őstermelői adókedvezményét, ha a 

közösségi infrastruktúra keretin belül készíti el  a bort.  

Javasoljuk, hogy közösségi infrastruktúra központokban történő borkészítés a vonatkoztó 

törvények esetében azonos megítélés alá essen a saját gazdaságban történő borkészítéssel. 

(csatolva 2 db állásfoglalás)  

  

Tokaj, 2018. 10. 17. 

      Pásztor Péter 

      ügyvezető 

 


