
 
 

4/2019. /V.20./ Tanácsülési határozat: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /6732 igen szavazattal/  a Tokaji 

Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság munkájáról az alábbi határozatot hozza meg: 

A Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetője beszámolóját elfogadja. A beszámoló a jelen 

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 – Tanácsülés 

Beszámoló  2019.05.20. 

 (Időszak: 2019.02.26. – 2019.05.10.) 

 

1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés 

 

A támogatási szerződés módosítása (határidők, költségösszetétel) folyamatban van.  

 

2, A beruházások állapota 

 

Bodrogkisfalud-Beszerzési központ: a bolt működési engedélyei teljes körűen rendelkezésre 

állnak, az árúfeltöltés május 16-ig befejeződik, az ügyviteli rendszer pozitív tesztjét követőn a 

bolt várhatóan május 20-én nyit.  

 



 
Bodrogkisfalud - borászat: a használatba vételi eljárás elindult. A parkosítás és a külső 

homlokzat javítási munkái még folyamatban vannak. A tartályok június első hetében teljes 

körűen leszállításra és elhelyezésre kerülnek.  

A végleges bejárást biztosító körforgalmi leágazás tervezése elkezdődött. 

  

Tállya- borászat: a munkák megfelelő ütemben zajlanak, a tartálytér a készárú raktár fedése 

május végéig befejeződik, a tartályok behelyezés július 1-én elkezdődhet. Az üzem augusztus 

3. hetére éri el a működésre alkalmas szintet.  

 

Tarcal –kutató: az alapozási munkáknál felhalmozódott 2 hetes csúszás a kivitelező a 

következő időszakban be tudja hozni, így a július 31-i befejezési határidő tartható.  

 

Hátralévő eszközbeszerzések: 

• laboreszközök (kutató és borászatok) 

• tehergépkocsi és egyéb gépjárművek 

• egyéb kis értékű  eszközök 

• induló forgóeszköz (palack !!!) 
 

3, Kapacitás lekötés  

A május 10-ig beérkezett előregisztrációk alapján. 

Szőlészeti gépimunka szolgáltatás: 

Szőlő: teljes gépi munka -  9,1 ha,  eseti munkák – 6,3 ha 

Oltvány telepítés: tavasz – 8,2 (3,2+5) ha,  őszi – 5,5 ha  

Egyéb kultúrák: gyümölcsös növ.védelem és mulcsozás – 39 ha 

 

Borászati üzemek (41 ügyfél ) 

Tartály kapacitás:  Hercegkút  67,3 % 

Bodrogkisfalud 74,8 % 

Tállya    68,2 % 

Teljes:   70,6 % 

 



 
must - palack:  3.600 
must – BiB:  2.066 
pezsgő:  45.000 palack 
 
4, Munkaerő helyzet 

Jelenlegi (17) : 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 

/  4 fő pincemunkás / 1 fő szőlészeti szolgáltatás vezető (4 órás) 

  2 fő traktoros / 1 fő takarítónő 

Tervezett felvétel (14,5): 1 fő borász üzemvezető /  1 fő borász technikus  / 1 fő palackozási 

techn / 4 fő pincemunkás / 4 fő palackozási smunkás / 0,5 fő takarító / 1 fő 

traktoros / 1 fő számviteli-jöv üi / 1 fő „kontroller” / 1 fő laboráns /  

Javaslat: 1 fő informatikus   

Szakmai gyakornok: 1-3 fő 

 

Javasolt dolgozói kedvezményrendszer: 

Saját név, vagy cégtulajdon minimum 25% (további 50% családi tulajdon) 

Maximum 5ha/év, maximum 300 hl/év 

20 % kedvezmény, maximum önköltségi árig 

Tárolási és adminisztratív díjak nincsenek 

Halasztott és részletfizetés lehetősége  

 

5, Szakmai délutánok  

 

MÁJUS   KERESKEDELEM - VENDÉGLÁTÁS 

JÚNIUS  SZŐLÉSZET GÉPESÍTÉSE 

JÚLIUS  SZÜRET / ERJESZTÉS 

AUGUSZTUS  PINCEHIGIÉNIA 

SZEPTEMBER ERJESZTÉSI TAPASZTALATOK 



 
OKTÓBER  - 

NOVEMBER  PALACKOZÁS 

DECEMBER  ADÓZÁS / NYÍLVÁNTARTÁS 

  

 

 

Tokaj, 2019. 05. 16. 

      Pásztor Péter 

      ügyvezető 

 


