
1. sz. előterjesztés:  

Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: Dévald István, a munkaszervezet vezetője 

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény 15. §-ában, a Tanács számára megállapított feladatokat, amelyeket a Tokaj 

Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft-n keresztül látja el.  A kitűzött feladatokat a 2019. évre 

vonatkozóan Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. elvégezte, amely elszámoláshoz az elkészített 

szakmai beszámoló jóváhagyása szükséges a Tanács részéről. 

A Fejlesztési Tanács és munkaszervezete feladatellátása összhangban áll a kormányzat 

célkitűzéseivel, Tokaj Borvidék kiemelt térség nemzeti értékeinek megőrzésének és fejlesztésének 

stratégiai céljaival, valamint a kormány nemzetgazdasági érdekeit erősítő térségi 

gazdaságfejlesztési és társadalmi megújulási stratégiai irányainak megvalósításával. 

Meggyőződésünk, hogy a megkezdett munka további támogatásával a Fejlesztési Tanács és 

munkaszervezete rövid időn belül jelentős és mérhető eredményekről tud beszámolni, mind 

térségi, mind országos, mind pedig nemzetközi szinten, ezzel erősítve Tokaj Borvidék kiemelt 

térség hírnevét és értékeit, valamint eddig elért eredményeit, hozzájárulva a borvidék és 

Magyarország gazdasági és társadalmi megújulásához. 

1. sz. melléklet:  

 

 A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolója 

 

Határozati javaslat:  

1/2020 (04.14.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:  

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 1. sz. mellékletként csatolt –Tokaj Borvidék 

Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és jóváhagyja azt 

 

 

2. sz. előterjesztés: Határozathozatal a GINOP-1.3.4-17-2018-00005  számú, „Tokaj, 

Felső-Tisza, Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása” című 

pályázat helyi termékek integrálása a turizmusba szakértői feladatok ellátásához 

kapcsolódó szerződés megkötésének jóváhagyása tárgyában 

Előterjesztő: Dévald István, a munkaszervezet vezetője 

Előzmények:  

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft konzorciumi tagként, mint kedvezményezett, 

támogatást nyert a GINOP-1.3.4-17-2018-00005 számú, „Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség kiemelt 

turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása” című pályázat megvalósítása kapcsán. A 

munkaszervezet feladata egyrészt Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség térségben készíttetni egy olyan 

felmérést, melyben szerepelnek azok a helyi termelők, melyek bevonhatók a turisztikai 

kínálatfejlesztésbe. Másrészt felmérés készül a térség tradicionális gasztronómiai kultúrájáról, az 



elérhető specifikus ételekről. A felmérések alapján egyrészt készül egy olyan ajánló, mely a 

térségben található éttermeknek jelent útmutatást arra vonatkozóan mivel tudnak hozzájárulni a 

hagyományos gasztronómiai kínálat fejlesztéséhez, továbbá egy ajánlás számukra, hol tudják 

beszerezni az ételekhez szükséges minőségi helyi alapanyagokat. A turisták számára a fentiek 

alapján készül egy receptgyűjtemény, mely segít nekik "hazavinni" a helyi ízeket.  

Az előterjesztés szükségessége:  

A GINOP-1.3.4-17-2018-00005 számú, „Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség kiemelt turisztikai 

térség fejlesztése és pozicionálása” című projekt megvalósítása során a helyi termékek 

integrálása a turizmusba feladat ellátása vált szükségessé. Ennek okán a Tokaj Borvidék 

Fejlődéséért Nonprofit Kft. egyszerű beszerzési eljárást folytatott le „Helyi termékek integrálása 

a turizmusba” feladatok ellátása tárgyában. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a 

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő a MEGAKOM Stratégiai 

Tanácsadó Iroda Kft. nyertes ajánlatát fogadta el a beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok 

ellátására. 

2. sz. melléklet: Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és 

pozicionálása 

 Ajánlattételi felhívás 

 Beérkezett ajánlatok 

 Vállalkozási szerződés tervezet 

 Összegzés ajánlatokról 

 

Határozati javaslat:  

2/2020 (04.14.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:  

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 2. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-1.3.4-

17-2018-00005 számú, „Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és 

pozicionálása” című projekthez kapcsolódó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és 

az MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. között létrejövő vállalkozási szerződés 

tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére. 
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