
 
 

 

27/2019. /XII.13./ Tanácsülési határozat: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és 

Borászati Kutató Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének beszámolójáról egyhangú 7788 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozza meg: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati 

Kutató Nonprofit Kft. Ügyvezetője által előterjesztett középtávú terveket jóváhagyja. 

 

Melléklet:  

Tokaji    Kutatóintézet Nonprofit Kft. 

középtávú kutatói program terv 2020-2024 

 A kutatóintézet minden évben feladat tervet kell ,hogy készítsen az Agrárminisztérium 

részére a támogatás  elnyerésére. A  2020 évi feladatterv 17 fejezetből áll, ezek zöme több 

éve folyó kutatásokat foglal magába, de van néhány új fejezet is. Ezekre az alábbiakban nem 

térek ki. 

2020 

2020 januárjától az új épületben folyik a Kutatóintézet munkája. 

 A jól felszerelt laboratóriumban a kutatásokhoz kapcsolódó analíziseken kívül lehetőség 

nyílik az eddigieknél nagyobb számú   borászati és mikrobiológiai vizsgálatokra külső 

megbízók számára. Január elején új árlistát bocsátunk ki, figyelembe véve a más 

laboratóriumok árszintjét, felvesszük a kapcsolatot minden bort előállító termelővel. 

A kutatók agrárkamarai regisztrációja után szaktanácsadói szervezete hozunk létre, 

megpályázva a támogatott szaktanácsadói forrásokat. 

A tulajdonviszonyok rendezése után kivágnánk a Kutatóintézet felett található , mintegy 4 

hektárnyi területről az elöregedett szőlőültetvényt és bozótos területet, három év 

pihentetés után, 2023 tavaszán újratelepítve a területet. Itt kapna helyet a Furmint és 

Hárslevelű fajta konzervatóriuma, összegyűjtve a három év alatt a meglévő és időközben 

megfigyelt és kiemelt tőkéket. Ez a jövőbeni fajtafenntartás és szelekció alapját jelentené.  

Bár nem tartozik szorosan a kutatói tevékenységhez, 2020 elején elkezdődik a Kutatóintézet 

tulajdonában lévő Rákóczi szüretelőház felújítása, amely az év végére el is készül. A kivitelező 

jelölt folyamatosan méri fel az elvégzendő munkákat, a napokban ad végleges árajánlatot 

javaslatokkal kiegészítve.  

A felújításra kerülő épületben a kiállító termek mellett egy 40-50 főt befogadó konferencia 

terem is helyet kap, ahol lehetőség lenne téli felnőttoktatásokra , 30-30 órás 

szőlőtermesztési és borászati témakörökben. Ez elsősorban azoknak a szőlőtermesztéssel-



 
borászattal foglalkozó termelőknek adna alapvető szakmai ismereteket, akik nem 

rendelkeznek szakirányú végzettséggel. 

 

2021 

A szőlőterületek felújítása és az új laboratóriumok által biztosított háttér mellett a 

legfontosabb feladat  a már terv szintjén létező mikrovinifikációs épület létrehozása. Mivel 

ez saját beruházásként nem valósítható meg, pályázati források felkutatása szükséges. 

2021 január-februárjában elindulna a szőlészeti-borászati szakmai felnőttképzés a saját 

kutatókkal és meghívott előadókkal. 

2022 

A Rákóczi szüretelőház feújításának befejezése után végleges felújításra kerülne a 

kutatóintézet parkja. Mivel az új kutatóintézet építése és a Rákóczi szüretelőház felújítása is 

tartalmaz parképítési munkákat, és ezek folyamatosan megvalósulnak , itt a véglegesítésről 

van szó. 

  

2023 

A 2024 tavaszára tervezett telepítés előtt el kell végezni a meliorációs munkákat. Le kell 

oltani a több éve megfigyelt és vírustesztelt tőkéket a következő évi telepítésre. 

2024 

Az új szőlőültetvény létrehozása. Meg kell határozni a terület beosztását, hová milyen 

telepítés kerül. A Furmint és Hárslevelű fajta konzervatórium mellett itt kapna helyet egy 

400-500 m2-es növényház, amelyben 100-100 tőke Furmint és Hárslevelű tőkén vizsgálnánk 

a mesterségesen kialakított klíma hatását a szőlőre és a borra. Helyet kapna egy 

tőkeművelésmód bemutató szőlőtábla is, ami helyszínéül szolgálna a felnőttoktatás 

keretében gyakorlati bemutatókhoz . A szőlőterületen kezdetektől fogva bioművelés folyna, 

bemutatva az ökológiai szőlőművelés gyakorlatát. 

 

 

 

 

 


