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12/ 2020. /V.27./  Tanácsülési határozat:  
 A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Szőlő és Bortermelési Közösségi 

Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolójáról egyhangú 

/7893/ igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza meg: 

 

A Tokaji Szőlő és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének a 2020.04.01. – 2020.05.18. közötti időszakról szóló  beszámolóját 

elfogadja. Az írásos anyag 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  2020.05.27. 

 (Időszak: 2020.04.01. – 2020.05.18.) 

 

 

1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés 

 

A Minisztériumi hiánypótlási felhívás 2020.03.25-én megérkezett, április 9-ig kell elkészíteni 

és megküldeni a kiegészítést/választ. A hiánypótlás/kiegészítés az előírt határidőn belül 

elküldésre került.  

 

2, Tevékenységek  

 

A 2019. évi előzetes eredmény nem változott (adózott eredmény: 24.918 eFt). Fejlesztési 

tartalék képzés – így nincs számottevő TÁNYA.  
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A 2020. I-IV hónap eredménye még pozitív: 1.396 eFt. 

Nettó árbevétel: 129.536 eFt (az időarányos terv 62 %-a) 

Kereskedelem: nettó árbevétel 70.656 eFt (az időarányos terv 57 %-a) 

Borászatok: nettó árbevétel 43.724 eFt (az időarányos terv 67 %-a) 

Szőlő gépiszolg: nettó árbevétel 10.606 eFt (az időarányos terv 123 %-a) 

 

Borászatok:  

Az ügyfelek 75 %-a kivár, nem dönt a palackozásokról, júliusra várható jelentősebb 

palackozási megrendelés, de az éves terv nem érhető el. 

Hercegkút: csak a borkezelési feladatok elvégzése 

Tállya: csak címkézési szolgáltatás (leállított hűtőrendszer). 

Bodrogkisfalud: a megrendelt töltések május 29-ig tartanak, júniusban 4 napi töltés, júliusban 

közel 80 ezer palack degorzsálása. 

A szüreti előregisztrációs felhívás kiküldésre került, június 12-i jelentkezési határidővel. 

Az éves terv elérésére csak a tervezett szüreti kapacitás lekötés esetén van lehetőség.  

 

Kereskedelem: 

Jelentős a forgalomcsökkenés. Üvegben és egyéb csomagolóanyagban a tavalyi szint alatt 

25 %-al.  

 

Mgi. gépi szolg:  

A tervhez képest nagyobb az igénybevétel. Új szolgáltatás a mechanikus törzstisztítás. 

 

Védjegyes Tokaji 0,75-ös palack: május 13-án a próba formák megérkeztek az olasz gyárba. 

Május vége-június eleje 60-60 mintapalack érkezése, 10 napos próbatöltési időszak, Pozitív 

tesztek esetén megrendelés a gyártó felé és termelői felmérés az igényelt 

palackmennyiségről.  Augusztusi szállíthatóság.  

 

Egyéb „fejlesztések” (ajánlatkérési szinten): 
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20/hl óra teljesítményű mustpasztör 

mobil garat (gépi szüret fogadáshoz) 

csavarzárás ellenőrző műszer 

 

 

3, Likviditás, munkaerő helyzet  

 

A számlavezető 40 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret növelést (így 70 millió Ft a 

hitelkeret összege) hagyott jóvá, amennyiben szükséges ingatlan fedezet bevonásával 

további 30 millió Ft emelés kérhető.  

Kezelhető a likviditás, a fizetési készségben és képességben a várt mértékű romlást 

tapasztalunk (10 %-on belüli a késedelem). 

A beadott kérelem alapján május 1-től 3 hónapra. plusz 1 havi tovább-foglalkoztatási 

kötelezettség mellett 1.540 ezer Ft havi összegű munkahely megőrző támogatást kaptunk. 

Május – június – július éves szabadságok kötelező kiadása, augusztus – november 4 

hónapos munkaidőkeret bevezetése.  

 

 

 

 

Tokaj, 2020. 05. 19. 

 

 

 

        Pásztor Péter  

        ügyvezető 

 

 

 


