
 
9/2019. /IX.19./ Tanácsülési határozat: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa  a Tokaji Szőlő- és Bortermelési 
Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos 
feladatok beszámolójáról egyhangú /10264/ igen szavazattal  az alábbi 
határozatot hozza meg: 
 
A 2019.05.21. – 2019.08.31 közötti időszak munkájáról szóló beszámolót 
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  2019.09.19. 

 (Időszak: 2019.05.11. – 2019.08.24.) 

 

1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés 

 

A támogatási szerződés módosítása a határidő, valamint a 2018-as forrás terhére történő 

összeg módosítás megtörtént, a 2019-es forrás terhére történő módosítás (690 millió Ft)  

előkészítés alatt van.    

 

2, A beruházások állapota 

 

Bodrogkisfalud - borászat: az üzem fogadókész, a használatba vételi engedélyezési folyamat 

elindult. A használatbavételi engedélyezési eljárást az FGSZ Zrt „egyeztetési” folyamata 

lelassította, így az üzem legkésőbb szeptember 15-én rendelkezik a szükséges 

engedélyekkel.  

 



 
Tállya- borászat: az üzem szeptember első hetére éri el a működésre alkalmas szintet, 

szeptember végére teljesen kész. 

 

Tarcal –kutató: október 15. a végleges átadási határidő, többszöri újra tervezés történt részben 

a végleges laboreszközök, részben a külső parkolók kialakítása miatt  

 

Megtörtént a laboreszközök pályáztatása és szerződéskötése, a borlaboreszközök leszállítása 

megkezdődött.  

 

Megtörtént a laborépület normál és laborberendezésének pályáztatása és szerződéskötése.  

A labor teljes felszereltsége november 15-re valósul meg. 

 

Megtörtént a tehergépkocsik pályáztatása és megrendelése: 1 db 18 tonnás emelőhátfalas 

IVECO thgk, 1 db 9 személyes OPEL VIVARO minibusz, 2 db OPEL Combo kisárúszállító, 1 

ISUZU D Max terepjáró. 

 

Hátralévő eszközbeszerzések: 

• egyéb kis értékű  eszközök 

• induló forgóeszköz  
 

3, Kapacitás lekötés  

 

Borászati üzemek (78 ügyfél), májushoz képest 5 ügyfél lemondta az igénylést, 42 ügyfél 

jelentkezett. 

Tartály kapacitás:  Hercegkút  98,9 % 

Bodrogkisfalud 75,9 % 

Tállya    7,1 % 

(Tállya kapacitás lekötése átszervezhető Bodrogkisfaludra, megnyitása ezen a kapacitás 

szinten megfontolandó) .  

 
must - palack:  7.000 
must – BiB:  3.100 



 
pezsgő:  47.000 palack 
 
A szerződéskötések augusztus 15-én megkezdődtek, a lekötött kapacitás 80 %-a már 
leszerződött állapotú. 
 
A szüret 2019.08.26-án a hercegkúti üzemben megkezdődött.  

 
4, Munkaerő helyzet 

Jelenlegi (20) : 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  / 3 fő borász üzemvezető 

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

3 fő traktoros / 1 fő takarítónő /1 fő „kontroller-min.bizt” / 1 fő termelési 

koordinátor 

 

Tervezett felvétel (11,5):1 fő borász technikus  / 1 fő palackozási techn / 4 fő pincemunkás / 4 

fő palackozási smunkás / 0,5 fő takarító / 1 fő számviteli-jöv üi /  

 

 

 

Tokaj, 2019. 08.24. 

 

 

 

 

 

      Pásztor Péter 

      ügyvezető 

 


