
   
 

1/2019. /III.13./ Tanácsülési határozat: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /6516/ igen szavazattal a Tokaji 
Szőlő és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft munkájáról az 
alábbi határozatot hozza meg: 
 
A Tokaji Szőlő és Bortermelési Infrastruktúra Kft. ügyvezetőjének 2018. December 6. 
és 2019. Február 25. közötti időszak munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 
beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 

 

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  
Beszámoló  2019.03.13. 

 (Időszak: 2018.12.06. – 2019.02.25.) 
 
1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés 

 
A program két eleme (Tállya Borászat, Tarcali Kutató Intézet) biztosan nem készül el 
2019.05.15-ig, így határidő módosítást kezdeményezünk a Támogató Hatóságnál. 
A program befejezési határidejét 2019. november 30-ra, az elszámolási határidőt 2019.12.15-
re kérjük módosítani. A módosítással egyidőben a költségtervben is átcsoportosítást 
kezdeményezünk.  
 
2, A beruházások állapota 
 
Hercegkút – borászat: 2018. 08.24-től folyamatosan üzemel, a napelem rendszer bekötése a 
áramszolgáltató rendszerébe megtörtént. 
 
Bodrogkisfalud - Beszerzési központ: a műszaki átadás megtörtént, a napelem rendszer 
bekötése az áramszolgáltató rendszerébe megtörtént.  
 
Bodrogkisfalud - borászat: a műszaki átadás 2018.11.30-án elkezdődött, a leforgató 
próbaüzeme 2018.12-20-án, a degorzsáló töltő vonal próbaüzeme 2019.01.16-án sikeresen 
megtörtént. Az fix palackozó és a szaturáló próbaüzemére 2019. 03.11-én kerül sor. A bejárat 
végleges kialakítása a gázvezeték érintettsége miatt csak 2019.04.15. után történhet meg.  
  
Tállya- borászat: az alapozási munkák befejeződtek, a tartó pillérek készítése zajlik. Az üzem 
várhatóan 2019.07.31-re elkészül.  
 
Tarcal –kutató: a szerződéskötés a munkaterület átadása megtörtént,  a bontás folyamatban 
van. Reális befejezési határidő 2019. 07.31. 
 
Borászati üzemek technológiai eszközei, berendezései: szerződött és terv szerint teljesítő  
 



   
Mobil infrastruktúra: leszállítva, a 2018.11.06-i próbaüzem sikeres volt, a berendezésekkel már 
szolgáltat a társaság. 
 
Mgi. erő- és munkagépek:  teljesített,  szolgáltatások kialakítása, árazása zajlik 
Targonca park, bútorzat, 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  

1 fő vezetői asszisztens/titkárság 
1 fő számviteli vezető  
1 fő jövedéki ügyintéző (4 órás)  
1 fő kereskedelmi vezető  
1 fő beszerzési-értékesítési vezető  
1 fő kereskedelmi adminisztrátor  

  2 fő borász üzemvezető  
  2 fő pincemunkás 
  1 fő gyakornok (pincemunkás) 
  1 fő szőlészeti szolgáltatás vezető  
  1 fő traktoros 
  1 fő takarítónő (alkalmi mv.) 
  
 Tervezett felvétel  
  1 fő borász üzemvezető (2019.07.01.) 
  1 fő borász technikus 
  6 fő pincemunkás (2019.07.01.) 
  2 fő traktoros (2019.03.15.) 
  1 fő takarítónő  
   
(képző intézmények felkeresése, gyakorlati hely biztosítása, képzések szervezése) 
 
4, Szakmai délutánok  
 
JANUÁR  PEZSGŐKÉSZÍTÉS   130 fő 
FEBRUÁR   DERÍTÉS, ÍZHARMOIZÁCIÓ  55 fő 
MÁRCIUS   SZŰRÉS 
ÁPRILIS  NÖVÉNYVÉDELEM 
MÁJUS   KERESKEDELEM - VENDÉGLÁTÁS 
JÚNIUS  SZŐLÉSZET GÉPESÍTÉSE 
JÚLIUS  SZÜRET / ERJESZTÉS 
AUGUSZTUS  PINCEHIGIÉNIA 
SZEPTEMBER ERJESZTÉSI TAPASZTALATOK 
OKTÓBER  - 
NOVEMBER  PALACKOZÁS 
DECEMBER  ADÓZÁS / NYÍLVÁNTARTÁS 
  



   
 
5, A Társaság 2018. évi várható eredménye 
A társaság adózás előtti eredménye pozitív,768.862,- Ft. Főkönyvi kivonat mellékelve. 
 
 
6, Programon belüli átcsoportosítok  
Új elemek: 89,1 millió Ft 
Tartály módosítások (+ 66 millió Ft) 
 7 db nyomásálló tartály (3*50 hl, 4*30 hl)  
 76 db 30 hl tartály módosítása (úszófedeles helyett fix + tartozékok)  
 18 db 10 hl nem hűthető helyett 13 hl-es hűthető mobil tartályok    
Bodrogkisfalud + 50 kw hűtő kiépítése (+10,5 millió Ft) 

csöves hőcserélő +hidegkezelő/nyomásálló szaturáló tartályok) 
Új eszközök (11,5 millió Ft) 
 félautomata BiB töltő borhoz, habosító, vegyes kiegészítők 
Bodrogkisfalud CO2 lefejtő állomás (1,1 millió Ft) 
 
Elmaradó elemek: 94 millió Ft 
Bodrogkisfalud/Tállya páramentesítés, fűtés korrekció (72 millió Ft) 
Bodrogkisfalud/Tállya kocsány kihordó elhagyása (22 millió Ft) 

 
 
  
 
 
 
Tokaj, 2019. 02. 25. 
      Pásztor Péter 
      ügyvezető 
 


