
 
 

27/2020. /IX.24./ Tanácsülési határozat:  
 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Szőlő és Bortermelési Közösségi 
Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolójáról egyhangú 
/7287 jelenlévő és 619 online/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozza meg: 

 
A Tokaji Szőlő és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének a 2020.05.19. – 2020.09.21. 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  2020.09.24. 

 (Időszak: 2020.05.19. – 2020.09.21.) 

 

 

1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés 

 

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján a záró beszámoló, így a program elszámolása 

részükről elfogadásra került, a hivatalos értesítést a Miniszterelnökség jóváhagyását követően 

tudják kiadni.  

 

2, Tevékenységek  

 

Borászatok:  



 
Jelentős a kapacitás visszaesés. 

2019-es szürethez kapcsolódó 2020-ra  tervezett szolgáltatás csak 58 %-ban valósult meg  

(árbevételben : -28 millió Ft). 

2020-a szüreti regisztráció:  

tartály lekötés csak 34 %, a terv: 60 %.a . (Hercegkút: 1.079 hl- 25 %, Bkisfalud: 3.857 hl-44 

%, Tállya: 2.686 hl- 30 % )  

lédig bor: 3.544 hl a terv 65 %-a 

Palackozott bor: 310.288 palack, a terv 43 %-a 

Habzó, gyöngyöző: 25.630 palack, a terv 128 %-a 

Must palackban: 24.41 palack, a terv 153 %-a 

Must BiB-ben: 10.129, a terv 127 %-a 

Pezsgő: 72.203 palack, a terv  144 %-a 

(a regisztráció alapján a kieső árbevétel 32 millió Ft) 

A szüret elején tartunk, novemberre pontosabb adatok. 

 

Kereskedelem: 

Növényvédőszer terv szerinti, minden más jelentősen terv alatt, 35-55 %.  

 

Mgi. gépi szolg:  

A tervet meghaladó tényadatok, új szolgáltatások (szőlő kihordás és szállítás), 

 

Védjegyes Tokaji 0,75-ös palack: a minta palackokat nem fogadtuk el, újra gyártást kértünk. 

Többszöri egyeztetés alapján az UVAG szín gyárthatósága biztosított. 

 

Borpromóciós pályázat:  

Elindult a munka, végleges árajánlat kérések szakaszában van a projekt.  

 



 
Könyvelési szolgáltatás: Az adatvédelmi szabályzat és a szükséges szerződések jogi 

véleményezése, engedélyezése megtörtént. A kutatóintézet könyvelését már a Közösségi 

Infra végzi.  

 

 

 

 

3, Likviditás, munkaerő helyzet  

 

Továbbra is kezelhető a likviditás. 

A tervben szereplő árbevétel és eredmény szint nem tartható. Az éves eredmény várhatóan 

negatív lesz, mértékét tekintve nem fogja meghaladni a 2019-es pozitív eredményt. 

Üzemi átszervezés és jelentős (10 %-ot meghaladó) létszámleépítés a szüretet követően 

november és január hónapokban.  

Az alacsony szüreti kapacitáskihasználtság a 2012-es jövedelmezőségi szintet is negatívan 

érinti.  

Újra gondolásra javasolt a termékfejlesztés és a jelentősebb és állandó kapacitást lekötni 

képes ügyfelek szolgáltatói körbe történő bevonása. 

 

 

 

Tokaj, 2020.09.21. 

 

 

 

        

 

        Pásztor Péter  

        ügyvezető 


