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Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU 

képzésekhez 

Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak: *  

Szőlőfeldolgozó 

építése 

vállalkozói 

mikrohitel 

felvételével 

 

A képzés során mely témakörökhöz használható fel 

(projekttervezés és menedzsment,  innováció-

menedzsment, helyi gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, 

vállalkozásfejlesztés, vidékfejlesztés,  turisztikai fejlesztés, 

üzleti célú beruházás, vállalat környezete) 

 

  

A megvalósítás során alkalmazott eszközök  

Milyen eszközöket használtak a megvalósításban? 

Piacépítés, termékfejlesztés, foglalkoztatás, turizmus 

 

  

I. Alapinformációk  

1. Projektgazda * Szőlőbor Kft. 
1. Ismertető a 

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása *  

Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye?  

A Kft. 2008-ban alakult meg 2 tulajdonossal. A társaság családi 

vállalkozás. A projekt célja az volt, hogy egy olyan szőlőfeldolgozó 

és szervesen hozzá kapcsolódó pince épüljön, ahol a jelen kor 

elvárásainak megfelelő, a tradicionális hagyományokat 

maximálisan szem előtt tartva kiváló minőségű Tokaji borok 

készüljenek. 

 

A vállalkozás két részre oszlik, egyszer a szőlőtermesztésre, 

másodszor pedig a borászatra. A szőlőtermesztéssel állítják elő a 

borászathoz az alapanyagot, ebbe tartozik bele az ültetvény 

gondozása, talajművelés, növényvédelem, szüret. 

Tokaj-Hegyalja egyik értéke a tokaji bor. A rendszerváltás előtti 

időkben inkább a mennyiség volt a lényeges szempont a 

szőlőművelésnél, ami a fő felvásárló, a keleti piac igényeinek 

megfelelt. 

Viszont a felvevőpiac fizetésképtelenné vált, és az akkori bor 

minőséggel nem lehetett új piacot találni. 

Át kellett állítani a szőlőművelési, és bortermelői rendszert 

magasabb minőségű, szélesebb kínálatot produkáló technológiára. 

Ez a folyamat erősen szelektálta a borászattal foglalkozó 

gazdálkodókat.  

A talpon maradáshoz folyamatosan szükség van a vásárlók által 

igényelt minőség fenntartására, amelyhez a legújabb technológiát 

kell követni. 

 

A cég kifejezetten ennek a beruházásnak a megvalósítása 

érdekében lett megalakítva. 

A Kft. minőségi Tokaji borkülönlegességeket kíván előállítani. Az 

értékesítés két egymástól jól elkülöníthető csatornán történik. 

Egyrészt helyben borkóstolásokat tartva, másrészt külföldi és belföldi 

értékesítési hálózaton keresztül. 

A hazai piacon kívül elsősorban olyan országokat céloz meg a Kft., 

 



ahol nincs szőlőtermesztés. 

A cég kiváló minőségű Tokajit készít keleti piacokra (Lengyelország, 

Szlovákia), valamint Amerikába.  

A hazai értékesítés egyedi csatornákon keresztül a „multik” 

kihagyásával kerül megvalósításra. 

 

3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

Profitérdekelt  önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

 civil szervezet  

 vállalkozás  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb:  

  

4. Projektpartnerek - Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak még 

érintettek benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 

A következő vállalkozások részvételével valósították meg a 

beruházást: Építő Kft., Borgép Kft. 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: 

* 

Pl. Észak-

Kelet 

Magyaro

rszág 

Észak-

Magyarország 

Megye * Borsod-Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistérs

ég): * 

Sárospataki Települé

s: * 

Sárospatak  



6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 

2009–2010, két év (mikrohitel)  

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

által működtetett Mikrohitel Program 

keretében igényelhető mikrohitel. 

A Mikrohitel Program általános célja a 

kisvállalkozások támogatása pénzügyi 

segítségnyújtással és tanácsadással, 

elsősorban azon a speciális területen, ahol 

a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi 

bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A 

Program másik célja, hogy a támogatás 

eredményeként ezek a vállalkozások 

mihamarabb a kereskedelmi bankok 

ügyfeleivé váljanak. 

Mikrohitel: 7.000.000 Ft 

Saját forrás: 1.400.000 Ft 

 

Valamint az újonnan alapított vállalkozás 

az elérhető pályázati lehetőségek közül az 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

lehetőségeit kihasználva, pályázatot 

nyújtott be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által 

támogatott, mezőgazdasági termékek 

értéknövelése céljából létre hozott 

program keretein belül a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 

 

 

Mi a megvalósítás forrása, 

amely lehet saját erő, hazai, 

vagy európai uniós 

finanszírozású pályázat, 

nemzetközi program, Norvég 

Civil Támogatási Alap, vagy 

finanszírozási igény nélkül 

megvalósított projekt. 

 

6.3. Költség: * A beruházás összes költsége: 291.250.000 Ft 

 

 

Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 7.000.000 Ft mikrohitel 

145.625.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatás 

 

Mekkora külső támogatást 

vettek igénybe? Ez lehet 

pályázaton nyert pénz, vagy 

más úton külső forrásból a 

projektre fordított pénz. 

 

II. A projektmegvalósítás részletei  

1. Motivációk – Miért kezdtek bele?  

1.1. Kiinduló térségi / ágazati helyzet leírása 4. Térségi 

adatlap 

Sárospataki kistérség:  

- Az iparon belül a feldolgozóipar (faipar, borászat) és a gépipar 

jelentős. 

- A kistérség területén található a megye szőlőterületének közel 

egyharmada, jelentős a borászati tevékenység.  

- A kistérség egy része a Tokaji borvidék, illetve a világörökség 

része. 

- A lakosság gazdasági aktivitása kedvezőtlen, alacsony a 

Feladat: A 

helyzetleírásból 

a problémafa 

megalkotása 



foglalkoztatottak aránya. 

- A kistérségben magas a mezőgazdaság, alacsony a 

szolgáltatások súlya, a régióban alacsony iparosodottságú 

területnek számít. 

- Kevés a vállalkozás, a vállalkozói szerkezet elaprózott, jellemző 

a kevés tőkével létrehozható kisvállalkozások túlsúlya. 

 

Ágazati helyzet: 

Az országban jelenleg 70 ezer hektár szőlőültetvény van, mely 

folyamatosan csökken. Az előállított bor éves mennyisége 3,2-3,5 

millió hl, mely az EU termelésének nem egész 2%-át adja. 

A borágazat jelentős eszköz lekötéssel jár és a jövedelemtermelő 

képessége meglehetősen alacsony. 

A Tokaji borvidék Magyarország egyik leghíresebb borvidéke, mely 

egyedülálló adottságokkal rendelkezik. A borvidék szőlőterülete 

6.100 ha körüli. A szőlőtermelők száma 8-9 ezer fő, de a szőlő- és 

bortermelés 50-60 ezer fő életminőségére van ráhatással. Az 

átlagos birtokméret 1 ha alatti. Az átlagos termésmennyiség 65-70 

q/ha. 

A borvidéken közel 200 társaság foglalkozik borászati 

tevékenységgel, melyek közül 60-80 db rendszeresen forgalmaz 

borkülönlegességeket is. A borvidéken megtermelt szőlő felét a 

helyi kis-közepes méretű birtokok saját ültetvényeiken állítják elő és 

dolgozzák fel, a szőlő 30%-át a Tokaj Kereskedőház Zrt. – az egyetlen 

állami tulajdonban lévő hegyaljai borászat – vásárolja fel, míg a 

fennmaradó 20%-ot más borvidékek vállalkozói vásárolnak meg. 

Innen eredeztethetőek a borpiacon jelen lévő „tokaji” néven 

értékesített kétes eredetű, gyenge minőségű, irreálisan alacsony 

árú termékek. 

 

Ágazati támogatások:  

A hazai szőlészeti-, borászati ágazat támogatása kiemelt szerepet 

kap Magyarország Nemzeti Programján belül. A versenyképességet 

javító borászati technológiai fejlesztések és beruházások 

finanszírozására, a nemzeti programból igényelhető támogatás. Az 

Uniós források lehetőséget biztosítanak az ültetvények 

korszerűsítésére is. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

olyan vidékfejlesztési programokhoz nyújt támogatást, amely a 

közösségi agrárium versenyképességét javítva az Európai Unió által 

prioritásként kezelt gazdasági és társadalmi fejlődést is biztosítja.  

A tagországok nemzeti vidékfejlesztési stratégiai tervei alapján, a 

felhasználható források meghatározott rendszerben és módon 

juthatnak el a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozásokhoz, 

azonban a támogatott célok megvalósítása jellemzően 

utófinanszírozásos rendszerben történik, ezért sok vállalkozás nem 

képes igénybe venni ezt a lehetőséget, mert hiányzik az önerő. 

 

A borászat Magyarországi helyzete 

Magyarországon a szőlővel telepített terület nagysága az elmúlt tíz 

évben folyamatosan csökkent. Az átlagos terület-nagyság 0,6 ha, 

amely azt jelenti, hogy az ültetvények száma mintegy 115 ezer, 

amely egy rendkívül elaprózott birtokszerkezetre utal.     

Az egységnyi területen megtermelt szőlő mennyisége – amelyet a 

szőlő fajtája, a földrajzi-geológiai adottságok, a művelési 



technológia és annak betartása, valamint az időjárás egyaránt 

befolyásol – ebben az időszakban 5,5-9,4 t/év értékek között 

változott. 

Az előállított bor mennyisége a 2005-2007 közötti három évben 3,22-

3,5 millió hl között változott, amely az EU tagállamok által termelt 

mennyiség kevesebb, mint 2%-a. Az egy hektáron megtermelt 

szőlőből előállított bor mennyisége, a 2005-2007 közötti időszakban 

45,6 hl/ha volt. 

A Magyarországon 2007-ben az előállított bor 21%-a külföldi 

értékesítésre került, amely az elmúlt egy évtizedre általánosan is 

jellemző volt. Mindeközben az import, a 2000. évi 33 ezer hl-ről 2007-

re 460 ezer hl-re növekedett. 

 

 Az egy évben előállított bortermés mennyisége az EU 

termeléséhez viszonyítva elhanyagolható, ezért egyetlen 

racionális út létezik: a minőség irányába történő elmozdulás. 

 Magyarország kicsi területe ellenére, az éghajlati viszonyok 

sokszínűsége tapasztalható, amely a kedvező ökológiai 

adottságokkal szinergiát alkotva, különleges minőségek 

előállítását teszi lehetővé. 

 Az elmúlt 10-15 évben a magyarországi borászati technológia 

jelentősen fejlődött és átlagában elérte az európai 

színvonalat, miközben a szőlőtermesztés szinten maradt, 

előrelépés nem tapasztalható e területen.  

 Az országban számos magas szakmai felkészültségű és 

innovatív szakember dolgozik a borágazatban. 

 Az ültetvények elaprózottak, a szőlőállomány kedvezőtlen, 

nem piac konform struktúrájú, a borászatok üzemmérete az 

optimálisnál lényegesen kedvezőtlenebb, a technológiai 

színvonal heterogén.  

 

A Tokaji borvidék borászati helyzete 

A Tokaji borvidék Magyarország legrangosabb és egyben 

nemzetközileg is legismertebb és leghíresebb borvidéke. E rangját a 

természetes édes boroknak, ill. azok készítésének egyedi jellege 

alapozta meg. Az ehhez szükséges alapanyagot az a speciális őszi 

mikroklíma hozza létre, melynek eredménye az az aszúbogyó, 

amely ilyen tömegben és minőségben sehol a világon nem fordul 

elő. Mivel ennek képződése erősen időjárás – és ezáltal évjárat – 

függő, ehhez  különleges  borkészítési technológiát igényel, amely 

ma már közel 400 éves hagyományra tekint vissza. A 

borkülönlegességek az itt termelt boroknak csak kb. 15 %-át jelentik, 

azonban ezek aránya egy-egy birtokon belül – a termesztési 

technológia célzott irányításával – jelentősen növelhető.   

 

A borvidék szőlőterülete 6.100 ha. Ez az utóbbi időszakban 

meglehetősen stabilnak mutatkozik. A telepítések növekedésének 

akadálya, a jelentős tőkeigény, ill. az ennek finanszírozásához 

szükséges pénzügyi források hiánya. Az Európai Uniós forrásból 



támogatott kivágások, és az ültetvény elhagyások mértéke – az 

ország más borvidékeihez képest – ezen a tájon kismértékű, mert a 

szőlőterületek más növényi kultúrával történő hasznosítása nem 

lehetséges. Az itt élő emberek a magas munkanélküliség miatt – az 

alacsony felvásárlási árakból fakadó gyenge jövedelmezőség 

ellenére – erősen ragaszkodnak szőlőterületeikhez, mint fontos 

jövedelemforráshoz.  

   

A borvidék szőlőtermelőinek száma 8-9 ezer fő, de a szőlő- és 

bortermelés helyzete mintegy 50-60 ezer fő életminőségére van 

kihatással. Az egy tulajdonos által birtokolt ültetvény nagysága – 

hasonlóan az országos átlaghoz – alig haladja meg a 0,5 ha-t. A 

borforgalmazók száma a rendszerváltozás óta jelentősen 

emelkedett. Ma kb. 200 fő, ill. cég foglakozik borászati 

tevékenységgel, melyek közül kb. 60-80 rendszeresen forgalmaz 

borkülönlegességeket is. 

Az átlagos termés mennyiségek kb. 65-70 q/ha, de jelentős a 

szóródás mértéke, amely 40 és 140 q közötti. Az utóbbi években a 

borvidéken megtermelt szőlő mintegy 50%-át a helyi kis- és közepes 

méretű borászatok saját ültetvényeken állították elő és 

pincészetükben fel is dolgozták, mintegy 30%-át a Tokaj 

Kereskedőház Zrt. vásárolta meg, míg a további 20%-ot más 

borvidékek vállalkozói vettek meg. 

 

1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 5. Vonatkozó 

stratégia 

Hosszú távú elképzelésük, hogy tokaji borkülönlegességeket is 

értékesítsenek. 

A tokaji borkülönlegességek sajátosságaiból, illetve a tokaji borokra 

vonatkozó szigorú törvényi szabályozás miatt ezek előállítása 

hosszabb (min. 3 évet) időt igényel. Amikor a termelés már 

folyamatos, akkor a borkülönlegességek tárolására alkalmas hordók 

kerülnek beszerzésre. Hosszú távú elképzeléseik között szerepel a 

pincék bővítése, valamint az értékesítés fellendülésekor még egy 

palackozó gépsor beszerzése, illetve az ezekhez szükséges 

munkaerő alkalmazása. 

 

1.3. Programhoz kapcsolódás 6. Pályázati kiírás 

1. A MIKROHITEL PROGRAM CÉLJA 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti 

hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a 

kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük 

támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot. 

 

A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása 

pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a 

speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi 

bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, 

hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások 

mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak. 

 

 

 



2. A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG 

A Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és 

vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A 

pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a 

Helyi Vállalkozói Központok biztosítják.  

 

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek: 

 

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint 

vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a 

cége bármilyen korlátlan felelősségû formában mûködik, a 

következő feltételeket kell teljesítenie: 

 nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői 

múlttal kell rendelkeznie;  

 rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi 

készséggel és képesítéssel;  

 rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz 

százalékát kitevő saját erővel.  

 

Az alkalmas vállalkozás 

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi 

területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi 

Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a 

tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi 

segítségnyújtás elnyerésében. 

 

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az 

törvénybe ütköző módon működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy 

a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, 

illetve, ha várhatóan rontja a HVK vagy a Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét. 

 

Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség 

lehetőségével. A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a 

következő feltételeknek kell megfelelnie: 

 a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult 

vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy 

arra jogosult vagy egyéb vállalkozásra alkalmas 

jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;  

 a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem 

haladhatja meg a kilenc főt;  

 a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft 

lehet;  

 a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi 

részarány nem haladhatja meg a 25%-ot;  

 olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban 

meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem 

birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy 

szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;  

 a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé 

teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem 

társadalombiztosítási járulék tartozása;  

 a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt 



hiteltartozása.  

 a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem 

végelszámolás alatt.  

 

 

3. A HITEL KONDÍCIÓIA  

A hitelek célja: A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és 

más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon 

vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a 

beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A 

beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz 

finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtől függően a 

folyósított hitel 50%-a lehet.  

 

A hitel összege: A mikrohitel felső összeghatára 7.000.000 Ft 

 

A hitel futamideje: A hitel futamideje beruházási hitel esetén 

maximum 8 évig terjedhet.  

 

A hitel folyósítása: A hitel 50 %-a a későbbi elszámolás 

kötelezettsége mellett előfinanszírozható, a fennmaradó rész 

folyósítására az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés 

megkezdésének igazolása után kerül sor, amelynek alapja a 

vásárlás igazolását bizonyító számla, illetve egyéb bizonylat 

(szerződés, számlát helyettesítő okmány, stb.). Az Üzleti Tervben 

vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolására a 

hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és 

egyéb bizonylatok fogadhatók el.  

Saját erő: Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját 

forrásaiból is hozzájáruljon a befektetéshez. A hozzájárulás nem 

lehet kevesebb, mint az igényelt hitel összegének húsz százaléka. 

 

A hitel felhasználásának határideje: A hitelt a hiteligénylés 

jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. 

Ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK 

meg nem hosszabbítja. 

 

Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet 

több, mint hat hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő. 

 

Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra.  

Kamat: A hitel kamata a jegybanki alapkamathoz igazodik, 

jelenleg: évi 4,9%. A kamat havonta fizetendő. Késedelmes fizetés 

esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti 

kamaton felül évi 6% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.  

 

Második és harmadik hitel felvétele: Ugyanaz a vállalkozás 

legfeljebb háromszor kaphat hitelt a Mikrohitel Program keretében. 

A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a 

vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek és az 

előző hitel első folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt.  

 

Az első folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második 



és harmadik mikrohitel, ha a vállalkozás korábbi tartozását 

maradéktalanul megfizette. 

 

Az első hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második 

vagy harmadik hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan 

jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a 

7.000.000 forintot. 

 

Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló 

hiteltartozása. 

 

4. A MIKROHITEL SZERZŐDÉS TÁMOGATÁS TARTALMA 

A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön. 

 

A támogatás kategóriája: a Mikrohitel Program a kedvezményes 

kamatozás miatt támogatásnak minősül a vonatkozó EK rendeletek 

alapján. A támogatás kategóriája: „D”, azaz csekély összegű (de 

minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EK- Szerződés 87. és 88. 

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló 1998/2006/ EK bizottsági rendelettel összhangban lehet 

nyújtani. 

A programtervezetben szereplő támogatás csekély összegű (de 

minimis) támogatásnak minősül, és csak abban az esetben 

egyeztethető össze az EK. Szerződés 87. cikk (1) bekezdésével, 

amennyiben az hozzájárul az adott térség fejlődéséhez, arányos a 

megoldani kívánt hátránnyal, valamint időben korlátozott és 

csökkenő mértékű. 

Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha 

egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási 

jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három 

pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 

eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő 

forint összeget.  

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati 

és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a 

Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek 

elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen 

termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő 

vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges 

termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 

rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő 

teljes vagy részleges továbbítástól függ; (d) a szénágazatban 

tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető 

igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó 

tevékenységekhez, (f) az import áruk helyett hazai áru 

használatától függő támogatások esetében, (g) a kereskedelmi 

fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek 

megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások 

megmentésére. 

 

A mezőgazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére 

folyósított támogatásokat az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a 



csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a 

mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK 

bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. 

 

Támogatás ezen ágazatoknál csak abban az esetben nyújtható, 

ha bármely hároméves időszakban bármely vállalkozás részére 

folyósított de minimis támogatás összege nem haladja meg a 3000 

eurót. 

 

 

1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként) 

 

A vállalkozásnak két tulajdonosa van, ebből az egyik az ügyvezető. 

A projektet finanszírozó intézmények: Zempléni Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal. 

A projektet kivitelező vállalkozások. 

Költségvetési kapcsolatok. 

Feladat : Stake-

holder elemzés 

2. Idenifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

A vállalkozás fő tevékenysége szőlőbor termelése. A Kft. Tokaj-

Hegyaljára jellemző minőségi borokat és borkülönlegességeket kínál 

vevői számára. Természetesen minél szélesebb vevői kört szeretne 

kiszolgálni a társaság, ezért különböző minőségű, csomagolású és 

árfekvésű termékekkel jelennek meg, igazodva a piaci igényekhez. 

 

A Kft. rendkívül fontosnak tartja, hogy a vásárlók igényeit a lehető 

legmagasabb színvonalon tudja kielégíteni. A piac folyamatos 

figyelése és a vevői igények ismerése mind azt a cél szolgálják, 

hogy a vásárlók elégedettek legyenek. 

A piac által megkövetelt igényekhez csak folyamatos fejlesztés és 

magas szintű szolgáltatások nyújtása mellett lehet alkalmazkodni. 

A vállalkozó ezen igényeket minél magasabb színvonalon kívánja 

kielégíteni, amelyre garanciát jelent szakmai tapasztalata. 

 

A hazai borkereslet nagysága viszonylag állandó, 2009-ben 24 liter 

körül volt. 

Az elmúlt 8-10 évben a borfogyasztási szokások pozitív irányba 

változtak, egyre növekvő tendenciát mutat az igényes, egyre 

tudatosabb bor – választás. 

Divatossá váltak a szervezett borkóstolók, amelyek a bor kultúra 

fejlesztését összekötik a társadalmi és üzleti kapcsolatok építésének 

lehetőségével is. 

A nemzetközi trendek is a lassú növekedés irányába mutatnak, az 

Európai Unió tagországai klasszikus borfogyasztó nemzeteknek 

számítanak, de dinamikusabb növekedésre jelenleg csak Ázsiában 

lehet számítani a társadalmi és gazdasági változások hatására. 

 

Feladat: további 

információforrás

ok keresése 

2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények  

Minden ingatlanfejlesztés szerves része a településfejlesztésnek. 

A meglévő értékek, a helyi érdek, a helyi anyagok, termékek 

Feladat. Más 

területekkel való 



bevonása. 

Az identitás fokozása, elérése rendkívül fontos, törekedni egyfajta 

helyi tudat kialakítására. 

kapcsolódási 

pontok 

felrajzolása 

2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 

Hasonló beruházás Mádon 2009-ben és Sátoraljaújhelyben valósult 

meg 2010-ben. 

8. Korábbi 

kezdeményezés

ek ezen a 

területen 

(projektlista rövid 

összefoglalókkal) 

  

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 

 
9. 

Kezdeményező 

bemutatása 

A Szőlőbor Kft.-t két magánszemély alapította 2008. évben azzal a 

céllal, hogy a meglévő, saját szőlőterületükről betakarítható termést 

ne alapanyagként kelljen értékesíteniük, kitéve magukat az erősen 

ingadozó piaci felvásárlási áraknak, hanem jóval magasabb 

hozzáadott értéket képviselő termékeket, minőségi borokat 

legyenek képesek előállítani a jövőben. 

 

 

2.5. Kialakított célrendszer  

Fő cél: A vállalkozást a beruházás megvalósítására hozták létre. 

Részcélok: szőlőfeldolgozó építése, pincebővítés, borászati gépek, 

berendezések beszerzése. 

Részcélok: költségminimalizálás, útépítés, tereprendezés, hordók 

vásárlása, közművesítés, korszerűsítés, környezetvédelmi előírások 

betartása, üzemeltetési költségek minimalizálása, építési költség 

minimalizálása. 

 

Feladat: Célfa és 

problémafa 

összehasonlítása 

2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 10. Logikai 

keretmátrix 

Kockázati tényezőt jelentett a beruházás megvalósítása során 

többek között az erőforrások rendelkezésre állása, és az időjárás. 

Feladat: logikai 

keretmátrix 

értékelése 

3. A terv kidolgozása  

3.1. A tervező csoport – Külsők vagy belső szakemberek? Milyen 

szakemberekből állt a csoport?  

 

A tervezést külső szakemberek végezték.  

3.2. A tervezés feladatai és időigénye – Milyen feladatokat végeztek el, 

feladatonként és összességében mennyi idő alatt? Ki kell térni a közösségi tervezési 

feladatokra és az  egyeztetésekre is. 

 

A mikrohitel rendelkezésre tartási ideje 2 hónap, melyet a mikrohitel 

menedzser saját hatáskörben meghosszabbíthat 4 hónappal. 

Az Alapítvány a rendelkezésre tartási idő letelte után a mikrohitelt 

nem folyósítja. 

Feladat: a 

tervezés 

tervének 

rekonstruálása 



3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Készült-e? Kötelező volt 

készíteni?  Milyen útmutatás alapján dolgozták ki? Később segített-e a 

megvalósításban?  

11. 

Megvalósíthatós

ági tanulmány 

A mikrohitel pályázathoz nem előírt csatolandó dokumentum a 

megvalósíthatósági tanulmány. 

Feladat: ex-ante 

értékelés 

3.4. A költségvetés megalapozása –Mire alapozták a költségvetést, mivel 

támasztották alá a pénzügyi  tervezést?  
12. Példa 

árajánlatra 

A vállalkozás határozott gazdasági és pénzügyi múlttal rendelkezik. 

A kulcsemberek szakmai háttere szintén igazoltan nagyon erős és 

több éves múltra tekint vissza. 

Az értékesítés két egymástól jól elkülöníthető csatornán történik, 

egyrészt helyben borkóstolásokat tartva, másrészt külföldi és belföldi 

értékesítési hálózaton keresztül. 

A hazai piacon kívül elsősorban olyan országokat céloz meg, ahol 

nincs szőlőtermesztés, ezáltal borkészítés, így nem jelent 

konkurenciát a hazai piacnak.  

A cég követni kívánja a Rákócziak, és Mátyás által felállított 

kereskedelmi útvonalakat. 

 

 

3.5. Szakmai és társadalmi egyeztetések – Kikkel egyeztettek? Hozott-e 

valami változást a tervben? Hogyan építették be a partnerek elképzeléseit? 

Mikrohitel Program keretében nem értelmezhető. 

13. Mikrohitel 

Bizottság 

jegyzőkönyvi 

kivonat és 

szerződéskötési 

meghatalmazás. 

14. Írásban 

leadott 

vélemények a 

tervhez 

 Feladat: 

vélemény 

készítése 

4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást 

miből biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

15. Forrástábla 

Mikrohitel 

Pályázat 

Tagi kölcsön 

Saját forrás 

 

4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a pályázat 

útját a beadás után? Volt-e hiánypótlás?  Ha igen, milyen 

témákban?  

16. Pályázati 

adatlap 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 

Mikrohitel pályázatot minden hónap közepééig lehet beadni, és 

minden hónap utolsó keddjén van bírálat, ahol a Mikrohitel 

Bizottság elbírálja az adott hónapban beérkezett pályázatokat. 

A cégnek az alábbi dokumentumokat kellett pótolnia, melyek 

benyújtását követően kerülhetett sor a Mikrohitel szerződéskötésre. 

Hiánypótolandó dokumentumok:  

 Pénzügyi beszámoló 

 NAV igazolás 

 Helyi adó igazolás 

Feladat: a 

pályázat 

értékelése 

pontozással 



 Banki igazolás 

 Saját erő igazolás 

 Értékbecslés 

 

 

4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?  Mi 

volt a legkeményebb feltétel? 

18. Mikrohitel 

szerződés 

Mikrohitel esetében hat hónapig határidőre történő 

kamattörlesztés, a türelmi idő lejártát követően határidőre történő 

tőke- és kamattörlesztés. 

 

A másik pályázattal kapcsolatban, a támogatási szerződésben 

rögzített kritérium szerint a borászatot minimum 5 évig üzemeltetni 

kell, ellenkező esetben a támogatás arányos részét vissza kell fizetni 

a folyósító szervezetnek. 

Amennyiben a szerződés szerinti feltételek teljesülnek, a támogatás 

összege a saját tőke részévé válik. 

 

 

5. Megvalósítás  

5.1. Projektirányítás – Milyen döntéshozó testület irányította a 

megvalósítást? Hogyan biztosították a partnerek és a célcsoport 

részvételét? Gondoltak-e a nemek esélyegyenlőségére? Merültek-e 

fel menetközben konfliktusok?  

19. 

Projektirányító 

szervezet tagjai, 

működési 

szabályzata 

A vállalkozás taggyűlési határozatban fogadta el a projekt 

megvalósítását. A projektirányító az ügyvezető. Konfliktusok nem 

merültek fel. 

 

 

5.2. Menedzsment – Milyen szervezeti formában, hányan, milyen 

szakmai összetételben végezték az operatív feladatokat? Alkalmi 

vagy folyamatos munkatársak? Részt vettek az előkészítésben? 

Maradtak a projekt zárása után? 

20. Munkaköri 

leírások 

Az operatív feladatokat az ügyvezető végezte. Tanácsadók és 

alkalmi szakembereket nem alkalmaztak a megvalósítás ideje alatt. 

 

 

5.3. Célcsoport bevonása – Hogyan érték el és választották ki a 

célcsoport tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

21. Felhívás 

részvételre 

  

5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok alapján 

szereztek be? 

22. 

Eszközspecifikáci

ó 

Eszözlista: 

- Hordók    

- Bortartályok          

- Szivattyú, szőlőprés, mikrőszűrő, félautómata parafadugózó, 

cimkéző, lapmérleg, szőlő-zúzó, szőlőbogyozó 

- Borászati hűtőfűtő, tartály     

 

 



5.5. Kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés – Kellett-e 

közbeszerzést kiírni?  Milyen szempontok döntöttek a 

kiválasztásban? Hogyan szabályozták a szerződésben a határidők 

betartását, a garanciavállalást, az ellenőrzést, a fizetési 

feltételeket? 

23. Kivitelezői 

szerződés 

A legalacsonyabb árajánlatot adó kivitelező lett kiválasztva a 

szőlőfeldolgozó építési munkáira. 

 

 

5.6. Foglalkoztatás – Hány főt foglalkoztattak, milyen munkakörben, 

mennyi időre, milyen fizetéssel? 

Milyen további juttatásokat biztosítottak (utazás, munkaruha, 

munkaorvos, étkezés, természetbeni, képzés? Kiket vontak be a 

foglalkoztatásba munkavezetőként, képzőként, mentorként, …?) 

 

 

5.7. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított feladatok  

A beruházás megvalósításával a vállalkozásnak lehetősége nyílt 

tokaji borkülönlegességek előállítására és megfelelő érlelési idő 

után lepalackozására.  

 

Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 

5.8. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó nehézségek és 

azok megoldása 

24. Likviditási 

tábla 

Az MVA a mikrohitelt legfeljebb 3 részletben folyósítja. 

A mikrohitel folyósításának feltétele: 

 

 A mikrohitel szerződés közokiratba foglalása és egy eredeti 

példányának - a HVK útján - az MVA részére történő 

megküldése. 

 a Készfizető kezesi szerződések közokiratba foglalása vagy a 

készfizető kezes által a készfizető kezesség vállalásra vonatkozó 

nyilatkozat egyoldalú közokiratba foglalása és azok egy eredeti 

példányának - a HVK útján - az MVA részére történő 

megküldése. 

 jelzálogjog bejegyzés megtörténtének (ingatlannál a tulajdoni 

lapon széljegyként történő feltüntetés) a - HVK útján - MVA felé 

történő megküldése. 

 a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére vonatkozó, 

az MVA-ra engedményezett biztosítási szerződés (kötvény) - HVK 

útján - MVA részére történő megküldése. 

 az Adósnak a számlavezető bankjai által nyilvántartásba vett, az 

MVA javára szóló - az azonnali inkasszóra vonatkozó - 

Felhatalmazó Levél egy eredeti példányának - a HVK útján - az 

MVA részére történő megküldése. 

 a Kezes(ek) számlavezető bankja által  nyilvántartásba vett,  az 

MVA javára szóló - az azonnali inkasszóra vonatkozó - 

Felhatalmazó Levél egy eredeti példányának - a HVK útján - az 

MVA részére történő megküldése. 

 a HVK igazolása, hogy e Szerződésben meghatározott 

eszközvásárlásról kiállított számlákat, (ill. számlát helyettesítő 

bizonylatokat) teljesítési nyilatkozatot formailag ellenőrizte, s ezt 

követően kiadta a folyósítást engedélyező nyilatkozatát, (a hitel 

felhasználásának igazolására a hiteligénylés beadásának 

dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok 

fogadhatók el), 

 abban az esetben, ha az Adós a hitelösszeg 50%-ig terjedően 

 



előfinanszírozásban részesül, akkor a HVK folyósítást engedélyező 

nyilatkozatának kiállítása. A hitelösszeg fennmaradó részének 

folyósításához a HVK igazolása, hogy e Szerződésben 

meghatározott eszközvásárlásról kiállított számlákat, illetve 

számlát helyettesítő bizonylatokat, teljesítési nyilatkozatot 

formailag ellenőrizte, s ezt követően kiadta a folyósítást 

engedélyező nyilatkozatát,(a hitel felhasználásának igazolására 

a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett 

számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el). Az Adós 

tudomással bír arról, hogy az MVA jogosult a folyósítást 

felfüggeszteni, és a szerződéstől elállni, amennyiben az Adós 

által jelen pontban hivatkozott számlák, számlákat helyettesítő 

bizonylatok nem felelnek meg a Mikrohitel Kézikönyvben 

rögzített feltételeknek. 

 A kedvezményezett vállalkozás az 1998/2006/EK rendelet 

alapján csekély összegű támogatásnak minősülő hitelt nem 

használhatja mezőgazdasági termékek termelésére, valamint a 

kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak 

teherszállító járművek megvásárlására. 

 

A folyósításhoz szükséges dokumentumokat a cég határidőre 

beszerezte, ennek következtében a mikrohitel egy részletben 

lehívásra került. 



5.9. Változtatások – milyen változások következtek be a tervekhez 

képest a feladatokban, szereplőkben, költségvetésben? 

A mikrohitel pályázattal kapcsolatban nem történt változás, és 

szerződésmódosítás. 

 

A cég a másik pályázati anyagát 2008. év júniusában nyújtotta be 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, a kedvező 

elbírálásról szóló határozat, azonban csak december végén 

érkezett meg. 

Tekintettel arra, hogy a 2009. év első három hónapja az 

adminisztratív ügyek intézésével telt, így az első félévre tervezett 

építési munkálatok alapvető csúszásba kerültek. 

 

A késedelmes kezdés után tovább fokozta az időbeli eltolódást, 

hogy az építési tervek szerint kalkulált földmunka mértéke 

nagyságrendekkel meghaladta a tervezett mennyiséget és 

időigényt. 

A domborzati viszonyok pontatlan felmérése miatt, a tervezett 2 000 

köbméternyi földkitermelés helyett, 6 000 köbméter talajt kellett 

megmozgatni, így az alapozás csak a nyár végén kezdődhetett el.  

További problémát jelentett, a 2010. évi időjárás kedvezőtlen 

alakulása, a rengeteg eső miatt az építkezés üteme meg sem 

közelíthette a tervezett mértéket.  

 

Alapvető problémát jelentett, hogy a 2009. év végére nem készült 

el az épület, így a gépek beszerzését is csúsztatni kellett, csak a 

saválló tartályok beszerzése valósult meg 2010-ben. 

További fennakadást okozott, hogy kikerült az MVH által összeállított 

gépkatalógusból néhány eszköz, amelyeket az új lista szerinti, 

megfelelő eszközzel kellett helyettesíteni. 

Az új eszköznek nem csak a műszaki paramétereiben kellett 

azonosnak lennie az eredeti elképzeléssel, hanem a beszerzési árak 

tekintetében sem lehetett differencia. 

 

25. 

Változásbejelent

ő 

26. 

Szerződésmódosí

tás 

  

5.10. Kommunikáció – Kiknek, milyen csatornákon adtak 

tájékoztatást a projekt megvalósításáról? Volt-e lehetőség 

véleményt nyilvánítani menetközben a célcsoport, a partnerek, 

más érintettek, vagy kívülállók részéről? 

27. 

Sajtóközlemény 

28. Információs 

kiadvány 

Mikrohitel Program keretében nem került rá sor.  

5.11. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva 

történt? Volt-e valami gond? 

29. Időközi 

jelentés 

A céggel kapcsolatban nem merült fel gond, fizetési 

kötelezettségét az Alapítvány felé mindig határidőre teljesíti. 

 

 



6. Értékelés   

6.1. Az értékelés módja, nyilvánossága – ki végezte, milyen módon, 

partnereket hogyan vonták be 

30. Zárókiadvány 

A Mikrohitel Program keretében nem értelmezhető.  

6.2. Az értékelés tartalma – mit állapítottak meg, miben értek el 

javulást (eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás 

növekedése, kapacitások bővülése 

 

A magyar borexport közel 92 %-a az EU tagországokban kerül 

értékesítésre. 

A piaci verseny folyamatos erősödésének következtében nyilván 

való, hogy a jövőben csak a kiváló minőségű palackozott borok 

lesznek eladhatóak a nemzetközi piacon, valamint a hazai igények 

változása is a minőségi, magasabb hozzáadott értéket képviselő 

termékek előállítására kényszeríti a termelőket. 

31. 

Engedélyezési 

okirat 

32. Folyósítási 

meghatalmazás, 

kísérőjegyzék 

  

6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, 

szervezeti változások, megőrzött vagy megváltoztatott módszerek 

 

A hazai borkereslet viszonylag állandó, a minőségi borok iránti igény 

enyhén növekvő tendenciát mutat. A magyar termékek iránt a 

külpiaci kereslet eleve mérsékelt, így a kockázati kitettség is átlag 

alattinak ítélhető. 

A piacban rejlő növekedési lehetőségek Európán belül 

korlátozottak, a világ bortermelését tartós többlet jellemzi, ezért a 

kockázatok az átlagosnál valamivel magasabbak. 

 

 

7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

7.1. Továbbra is biztosított termék, szolgáltatás – mit, milyen 

minőségben és nagyságrendben állítanak elő 

 

2012. évre tervezett kellékanyag költségek várható alakulása: 

0,7 l kiszerelés aránya 70% = 19 600 liter = 28 000 palack 

0,5 l kiszerelés aránya 30% =   6 000 liter = 12 000 palack 

 

2013. évre tervezett kellékanyag költségek várható alakulása: 

0,7 l kiszerelés aránya 70% = 39 200 liter = 56 000 palack 

0,5 l kiszerelés aránya 30% = 12 000 liter = 24 000 palack 

0,5 l kiszerelésű 3 puttonyos Aszú = 250 liter = 500 palack 

0,5 l kiszerelésű 6 puttonyos Aszú = 250 liter = 500 palack 

 

2014. évre tervezett kellékanyag költségek várható alakulása: 

0,7 l kiszerelés aránya 70% = 58 800 liter = 84 000 palack 

0,5 l kiszerelés aránya 30% = 18 000 liter = 36 000 palack 

0,5 l kiszerelésű 3 puttonyos Aszú = 250 liter = 500 palack 

0,5 l kiszerelésű 6 puttonyos Aszú = 250 liter = 500 palack 

 

 

7.2. Szervezeti keretek  

A szervezeti keretek a projekt megvalósulásával nem változtak. 

Nem történt változás a tulajdonos és a tagok személyében sem. 

 



7.3. Technikai, műszaki feltételek  

Az üzemépület és a hozzá kapcsolódó pince értéke közel 170 millió 

forint, a műszaki berendezések és gépek értéke pedig közel 90 millió 

forintot tesz ki. 

A korszerű eszközök biztosítani fogják a kiváló minőségű termékek 

előállításának lehetőségét és a költséghatékony üzemeltetést. 

 

 

7.4. Foglalkoztatás – Kik, milyen munkakörben, mennyi időt, mennyi 

fizetésért dolgoznak? Hogyan történik a bérezés? Milyen további 

juttatások vannak? Vannak e önkéntese, ha igen, milyen arányban, 

milyen formában? 

 

 

7.5. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 

Egy vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélése többféle 

szempont figyelembe vételével kell, hogy történjen. Fontos a 

likviditás, a szolvencia, és a saját tőke mértékének változása.  

A Szőlőbor Kft. esetében a pénzügyi mutatók kiszámítása jelen 

pillanatban nem lehetséges, mivel a vállalkozás árbevételt még 

nem realizált. 

 

33. Működés 

pénzügyi adatai 

  

7.6. Közvetett pénzügyi haszon  

Turizmusból származó idegenforgalmi adó fizetése.  

7.7. Társadalmi haszon  

A tulajdonosok elkötelezett hívei a környezet védelemnek, így 

kiemelt feladatként kezelik a hazai és Európai Uniós 

környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést. 

 

Olyan technológiai megoldásokat választottak már a tervezés 

folyamán, amelyek a lehető legkisebb környezeti terhelést okozzák. 

A feldolgozó üzemnek légszennyező-anyag kibocsátása nem lesz, a 

bor kezeléséhez szükséges anyagok légtérbe jutását a technológia 

nem teszi lehetővé. 

 

A technológiai víz fűtését korszerű, alacsony emissziós hatású 

gázkazánnal oldják meg. 

A létesítmény működése a talajra és a felszín alatti vizekre 

üzemszerű működés során nincs hatással. 

 

A szükséges vízmennyiséget a közüzemi vízhálózatról biztosítják, 

technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kommunális szennyvizet 

ideiglenesen zárt rendszerű szennyvíztárolóban gyűjtik, majd a 

szennyvíztisztító telepen kerül megtisztításra. 

 

A tulajdonosok célja tehát egy olyan gazdasági vállalkozás 

létrehozása, ahol hosszú távon biztosított a társadalmi- és környezeti 

érdekek figyelembe vétele, valamint a vállalati nyereség célok 

összhangja. 

 

 



III. A projekt értékelése  

1. A kezdeményezés eredményei *  

Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb pozitív 

hatásokról tud beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, stb.)? 
 

A termést korábban a cég a Tokaj Kereskedőháznak értékesítette. 

A jelenlegi beruházás célja, hogy a megtermelt szőlő 

feldolgozására és minőségi bor előállítására alkalmas, saját 

tulajdonú szőlőfeldolgozó kisüzemet és borospincét létesítsenek, 

valamint a tevékenységhez szükséges korszerű gépeket és 

eszközöket vásároljanak, így biztosítva, hogy magasabb hozzáadott 

értéket képviselő termékek előállításával és értékesítésével javítsák 

saját versenyképességüket és piaci pozíciójukat. 

A saját márka kialakítása és a minőség javítása elsődleges 

prioritásként szerepel terveik között. 

A környékbeli ültetvényekről további szőlőt tudnak évente 

felvásárolni, így az üzem megépítése után a környékbeli gazdák 

termény értékesítési problémái is csökkeni fognak. 

A tulajdonosok tervei között szerepel, hogy egyfajta integrátor 

szerepet töltsenek be a velük szerződéses jogviszonyba lépő 

termelők között, így az egységesített növényvédelmi és művelési 

technológia hatására, már az évközi munkálatok során 

biztosíthatóvá válik a fokozott minőség-ellenőrzés. 

 

 

2. Kapcsolódás, térségi, helyi hatás  

2.1. Programszerűség  

A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló programot 

alkot, netán egyedi projekt-e? 
 

A beruházás mikrohitelből, pályázati forrásból, valamint tagi 

kölcsön, és saját forrás biztosításával valósult meg. 

A cég mikrohitel pályázatot nyújtott be a Zempléni Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz, amelyet meg is nyert. 

 

Valamint az újonnan alapított vállalkozás az elérhető pályázati 

lehetőségek közül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

lehetőségeit kihasználva, pályázatot nyújtott be az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által támogatott, 

mezőgazdasági termékek értéknövelése céljából létre hozott 

program keretein belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalhoz (MVH). 

 

 

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan 

kapcsolódik a térség fejlesztésébe? 
 

A turizmus kapcsán Zemplénbe látogató turistáknak, vendégeknek 

nyitott pincenapok, borkóstolás szervezése. 

 

 

2.3. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás - Milyen hatással volt a 

projekt a térség fejlődésére? 
 

Minden ingatlanfejlesztés szerves része a településfejlesztésnek. 

A meglévő értékek, a helyi érdek, a helyi anyagok, termékek 

bevonása. 

 

Feladat: költség-

haszon elemzés 



2.4. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? - A jó gyakorlatok mintaként 

szolgálnak más gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a 

projektet? 

 

Az üzem megépítése után a környékbeli gazdák termény 

értékesítési problémái csökkentek. 

 

 

3. Szervezeti hatás  

3.1. Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az 

elvégzett munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy mi 

okozta a legnagyobb elégedettséget a projekt során! 

 

A projekt során a pince megépülése volt a legörömtelibb pillanat.  

3.2. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán - Mi okozta a 

legnagyobb fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? Mit 

tennének másképp, ha a projekt most indulna? 

 

A hazai forrás elosztási rendszer sokat fejlődött az elmúlt két-három 

évben, azonban a rendszer működése továbbra sem mondható 

„tökéletesnek”. 

Az egész beruházás során érezhető pénzügyi feszültség oka, hogy 

azok a fejlesztések, amelyek valamilyen nemzetközi- vagy nemzeti 

támogatás segítségével valósulnak meg, nagyban függnek a 

támogatás folyósításának ütemétől. 

A kifizetések változatlanul sok esetben csúsznak, amely megnehezíti 

a szerződésben vállalt határidők betartását és megnehezíti a 

vállalkozásoknál a likviditás kezelését. 

 

 

3.3. Mire kell figyelni hasonló projekt megvalósítása során? - Itt a 

hasonló projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük 

feltüntetni. 

 

Mikrohitel pályázattal kapcsolatban a legfontosabb, a pályázat 

határidőre történő benyújtása, valamint a kötelezően csatolandó 

dokumentumok megléte. 

Továbbá a megfelelő ingatlan fedezet biztosítása. 

Feladat: 

javaslatok 

megfogalmazás

a a támogatók 

számára 

IV. További tervek, fejlesztési igények   

4.1. További tervek, a fejlesztés jövője - Hogyan folytatódik a projekt a 

továbbiakban? Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó 

projekteket terveznek még (ami nyilvános)? 

 

További tervek között szerepel a szőlőterület bővítése. Feladat: ötletek 

és javaslatok a 

folytatásra 

4.2. Mire van most leginkább szüksége a projekttel kapcsolatban? - 
Mi hiányzik most leginkább a projekt fenntarthatóságának biztosításához, 

továbbfejlesztéséhez? 

 

A pénz, mint eszköz az esetek túlnyomó többségében szűkös jószág. 

A beruházásokhoz és a vállalat későbbi működéséhez is 

alapvetően szükséges. 

A tőke ellátottság mértéke, illetve a bevonható források nagysága 

alapvetően determinálja a vállalkozás fejlesztési lehetőségeit, és 

biztonságos működőképességét. 

 



V. Ajánlott további ismeretforrások  

1. További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok 

(akár határon túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb 

nemzetköziek is) - Ha van olyan kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, itt 

tüntessék fel! 

 

  

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, 

tanulmányok, kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön 

szerint ajánlani érdemes a „helyi gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

www.mva.hu 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

www.umvp.hu 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

http://www.mvh.gov.hu/ 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

http://www.nfu.hu/ 

 

Kapcsolati adatok  

Elérhetőségek: * 

Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy 

megjelenhet-e az adott személyes adat honlapunkon. Amennyiben kipipálja, azzal 

hozzájárulását adja a megjelenéshez. 

 

Szervezet: 

* 

 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület  

Kapcsola

ttartó: * 

 Ogár Zoltán  

Cím:  3980 

Sátoraljaújhely, 

Rákóczi u. 18. 

Pf.: 71. 

Tel

ef

on

: 

 06-47/523-087  

Honlap:  www.zemplenitaj

ak.hu 

E-

m

ail: 

 zemplenitajak@gmail.com  

  
Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 

Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

34. Fotók 

  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az itt megadott adatokat a fentebb megadott 

engedélyeim alapján a CROSSEDU távoktatási projekt teljes egészében, vagy 

részleteiben felhasználja felsőfokú oktatás céljára 

 

    

Adatszolgáltató aláírása  Kelt  

 

http://www.nfu.hu/


VIDEO-film 

 

1. A térségről / ágazatról: értékek, problémák 2,5 perc 

2. A pályázóról és partnereiről: mióta, kik, hol mit csinálnak 2,5 perc 

3. Célok: térségi, szervezeti, közösségi, egyéni célok, 

célcsoportok 1 perc 

4. Projektmegvalósítás: hol, mit, kik, ki támogatta 6 perc 

5. Eredmények: látható eredmények, célcsoport haszna, 

szervezeti kapacitások bővülése, térségi előnyök, hogyan 

működik tovább 5 perc 

6. Értékelés, továbblépés: visszajelzések, leszűrt 

tapasztalatok, ötletek, javaslatok 3 perc 

 

Összesen 20 perc 

 

 


