
 
 

8/2019. /IX.19./ Tanácsülési határozat: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa  a Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutató 
Nonprofit Kft. működéséről  egyhangú /10264/ igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 
Az ügyvezető 2019. július 01 és augusztus 31 közötti időszak munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja /A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete 
Az elfogadással egyidejűleg kéri, hogy egy szakmai munkaprogramot készítsen 
és azt terjessze a Tanácsülés elé lehetőleg a következő ülésre. 

 

Melléklet: Ügyvezető Beszámolója  

a Tokaji Kutatóintézetben  2019 július-augusztus hónapokban végzett tevékenységéről 

 

2019 július 1-én vettem át a Tokaji Kutatóintézet ügyvezetői munkakörét dr. Bihari Zoltántól. 

Az első két hétben lezajlott az átadás-átvétel az intézetnél. Megtörtént a teljes körű leltár 

(borkészletek, tárgyi eszközök) , amelynek során mindent rendben talált a leltározó bizottság. A 

különböző hatóságoknál és intézményeknél megtörtént a képviseleti jog módosítása. 

Az elmúlt két hónapban részletesen tájékozódtam az intézeti munkatársak feladatköréről, 

munkájáról. Elmondható hogy a munkatársak kivétel nélkül jól felkészültek, motiváltak, munkájukat 

felelősségteljesen végzik. 

Kutatások: 

Megismerkedtem az öt kutató fő kutatási területeivel, eddig végzett munkáival. A megbeszélések 

során felhívtam a figyelmet, hogy a jövőben elsősorban a regionális szőlészeti-borászati kérdésekre 

kell koncentrálni, „szolgáltató” kutatóintézetté kell válni. Ennek érdekében állandó jelenlét szükséges 

a borvidéken, az eddiginél szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a borvidéken dolgozó szőlészekkel-

borászokkal. Intenzívebbé kell tenni  külföldi kutatóintézetekkel a kapcsolatokat, keresni kell a közös 

kutatási témákban a pályázati lehetőségeket. Pályázni kell rövid intervallumú kutatói ösztöndíjakra, 

lehetőséget teremtve a későbbi együttműködésre. El kell kezdeni illetve folytatni kell a doktori cím 

megszerzésének munkáit. 

Szaktanácsadás: 

Két alkalommal találkoztam dr. Kozári Józseffel, a Szent István Egyetem munkatársával, aki a 

mezőgazdasági szaktanácsadás szakértője. Elkezdjük a szaktanácsadási központ kialakítását, erre 

minden feltételnek megfelelünk. A cél a támogatott szaktanácsadási rendszer kialakítása, ez a 

termelőknek elérhető áru szakmai segítséget, az intézetnek és a kutatóknak kiegészítő anyagi forrást 

jelentene. 



 
A jövőben „információs központot” kell kialakítani a kutatóintézetben, elő kell fizetni külföldi szakmai 

lapokra, a Szőlőlevél nevű hírlevélben rövid összefoglalóval kell felhívni a figyelmet a szőlő- és 

bortermelők számára érdekes cikkekre. 

Oktatás: 

Jelenleg a kutatók nem vesznek részt rendszeres oktató munkában. Meg kell találni a lehetőséget, 

hogy a kutatók a saját szakterületük témakörében előadásokat tartsanak a közép- és felsőfokú 

szakmai képzésben. 

 

 

 

Egyéb: 

Agrárminisztériumi pályázat. 

Aláírásra került a Támogatói Okirat a minisztérium részéről, a támogatás szeptember elején kerül 

átutalásra (73.200.000 Ft). A minisztériumi megbeszélés során a Tudásalapú Agrárgazdaságért Felelős 

Főosztály munkatársai felhívták a figyelmet, hogy a jövőben a Kutatóintézetnek szakítani kellene az 

„intézmény finanszírozású” szemlélettel, a hangsúlyt a jól kidolgozott, szakmailag megalapozott 

projektekre kell helyezni. A 2020-ra szóló pályázatot ennek megfelelően kell elkészíteni. A 

2019.06.01.-2019.12.31. közötti időszakra megítélt támogatás felhasználásáról nem kaptam érdemi 

választ. 

Az új kutató intézet 

Az építési munkák folynak, jelenleg a külső szigetelés, a tetőszerkezet építése valamint a belső 

munkák folynak. A beérkező laborfelszerelések átmenetileg a bodrogkeresztúri közösségi 

infrastruktúra telephelyén kerülnek tárolásra. 

Rákóczi szüretelőház 

Folyamatban van az árajánlatok begyűjtése, a kivitelező kiválasztása rövidesen megtörténik és a 

munkák még ebben az évben elkezdődhetnek. A munkák befejezésének várható ideje 2020. 

december 31. 

 

Tarcal, 2019. szeptember 19. 

        dr. Kovács Tibor sk. 

           ügyvezető 

 



 
 


