
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.28 13:39:39

05 Miskolci Törvényszék

0 5 0 1 0 0 4 6 3 5 1 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

3 9 1 0 Tokaj

JÓZSEF ATTILA utca

10

    

0 5 0 1 0 0 4 6 3 5 1

1 5 P k 6 0 1 0 8  2 0 1 4 6  

1 8 6 2 3 4 4 8 1 0 5

DEMETER ANETT

TOKAJ 2 0 1 8 0 5 2 5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

4 833 4 860

4 729 4 810

104 50

1 577 8 933

2 287

1 577 6 646

6 10

6 416 13 803

6 416 7 290

200 200

4 605 6 216

1 611 874

4 893

4 893

1 620

6 416 13 803

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

370 5 698 370 5 698

2 272 2 413 2 272 2 413

2 272 2 413 2 272 2 413

1 065 1 065

6 6

2 642 8 117 2 642 8 117

2 642 8 115 2 642 8 115

576 6 666 576 6 666

400 403 400 403

0 0 0 0

54 173 54 173

1 1 1 1

1 031 7 243 1 031 7 243

1 031 7 241 1 031 7 241

1 611 874 1 611 874

0 0 0 0

1 611 874 1 611 874

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 746 1 260 1 746 1 260

88 88

526 1 065 526 1 065

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

3 9 1 0 Tokaj

JÓZSEF ATTILA utca

10

    

1 5 P k 6 0 1 0 8  2 0 1 4 6  

0 5 0 1 0 0 4 6 3 5 1

1 8 6 2 3 4 4 8 1 0 5

DEMETER ANETT

Kulturális tevékenység

1991. évi XX. trv. a helyi önk.

Tokaj város lakossága és látogatói

5000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési támogatás 500 660

Szoboravató 1 246 600

Magánsz. Vál. támogatás 526 1 065

2 272 2 325

2 272 2 413

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NAV 1 % utalás 88

88

2 272 2 413

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2 642 8 117

88

1 746 1 260

896 6 769

1 031 7 243

400 403

1 031 7 241

1 611 874

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Tokaj Alapítvány működési támogatás

Emberi Erőforrás Minisztérium

2017.04.01-2018.03.31

880 000

660 000

660 000

880 000

660 000

660 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Jubileumi szoboravató - Tokaj Borvidék Emlékpark bővítése 2017

Emberi Erőforrás Minisztériuma

2017.04.01-2018.03.31

800 000

600 000

0

800 000

0

0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

"GHYMES - Karácsonyi Koncert - Tokaj"

Emberi Erőforrás Minisztériuma

2017.01.01-2018.03.31

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NAV 1 % folyósítása

NAV

2017

87 711

87 711

87 711

87 711

87 711

87 711

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 16.33.10



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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Tokaj Alapítvány 

3910 Tokaj, József Attila utca 10. 

 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

2017. évi tevékenységről 

 

 

A Tokaj Alapítvány 2014. október 22-én vált jogerősen nyilvántartásba vett civil szervezetté. 

Már rövid tevékenysége során megvalósított többet a létrejöttekor meghirdetett program 

pontjai közül. 

Fő alapító okiratba foglalt céljaink: a Tokaji eredetnév újraépítése és védelme, egységes 

borvidéki térkép szerkesztése, szak- és kulturális kiadványok szerkesztése és kiadása, történeti 

kutatások támogatása, konferenciaszervezés, fesztiválszervezés, kiállítás szervezés, külföldi 

borvidéki kapcsolatok kiépítése, idegenforgalom minőség-fejlesztésének támogatása, 

tanulmányút és oktatás szervezés, épített örökség védelme, környezetvédelem. 

Céljainkat kulturális, és településfejlesztési és nemzetközi tevékenységünkön keresztül 

kívánjuk megvalósítani. 

 

 

A Tokaj Alapítvány létrejöttekor meghirdetett és azóta követett programja 

 

KÉPESLAP 

A borvidéken jelenleg elérhető képeslapok téma és minőség tekintetében nem naprakészek. 

Létezik az a néma közösségi igény, mely ezen a területen is változást szeretne. A turizmust 

működésében fontosnak érző régió nem engedheti meg magának, hogy a világból idelátogató 

vendégek olyan üdvözlőlapokkal szembesüljenek, melyek stílusában olyannak mutatják a 

vidéket vagy települést, amivel az itt élők nem szívesen azonosulnak.  
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Fotópályázat keretében bevonjuk a borvidék iránt érdeklődő vagy elkötelezett amatőr illetve 

profi fotósokat, ezáltal egy érzelmi kötődést alakítunk ki, melynek befolyását a képek 

témájában és hangulatában visszavárunk. Az általuk készített képekből választunk ki egy 

adott településre, témára vonatkoztatva hatot - ezeket díjazzuk -, melyek az alapját adják a 

képeslapok nyomtatásának. Ezt a fotópályázatot évről-évre meghirdetjük.  

2014 – A borvidék fővárosa: TOKAJ címmel meghirdetve és sikeresen lezárva 

http://tokajfoundation.com/fotopalyazat-2014_a-borvidek-fovarosa-tokaj/ 

2015 – A borvidék folyója a BODROG címmel meghirdetve és sikeresen lezárva 

http://tokajfoundation.com/fotopalyazat-2015_a-borvidek-folyoja-a-bodrog/ 

2016 – TOKAJ és a TÉL címmel meghirdetve és sikeresen lezárva 

http://tokajfoundation.com/fotopalyazat/ 

 

PLAKÁT 

A fotópályázat során legjobbnak ítélt, az adott települést leginkább szimbolizáló, 

megfogalmazó fotót kiemeljük és külön díjazzuk. Ebből a képből plakátot készítünk, mely a 

település emblematikus képi megjelenésének, egyfajta címerének ajánljuk. Az így elkészülő 

sorozat segíti a borvidékről történő egységes képalkotást, illetve egy stílusos kommunikációt 

alakít ki belföldön és külföldön egyaránt. 

 

DŰLŐTÉRKÉP 

Komoly borvidékek, különösen valóságos terroir-gondolkodás alapját hordozók, rendelkeznek 

dűlőtérképpel. A legkifinomultabbak klasszifikációs térképpel is. A Tokaj Alapítvány 

szeretné ezt a tokaji borvidék esetében kézzel fogható formába önteni és az idelátogatóknak 

segítségül átadni. Ilyen módon klasszifikáció nélkül ugyan, de beazonosíthatóvá válnak azok 

a szőlőterületek, ahol az egyre inkább terjedő és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 

dűlőszelektált borok születnek. Mindazonáltal azt is szükségesnek tartjuk, hogy egységes 

térképi megjelenéssel rendelkezzen a Tokaji borvidék. Az egységes megjelenést egyediséggel 

színezzük - figyelembe véve az egyéni érdekeltségeket - és mind a pincészetek, mind a 

hegyaljai önkormányzatok számára megadjuk a lehetőséget saját logójuk, címerük 

elhelyezésére a kizárólag részükre nyomtatott térképen. 

A 2015. évben elkészült a Tokaj Alapítvány logójával a saját dűlőtérképünk, mely felkeltette 

a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának érdeklődését és nagy örömmel készíttettük el 

számunkra egyedi logózású térképüket. A 2016-os évben folytattuk a dűlőtérkép 

népszerűsítését. 
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DŰLŐKAPU 

Ha dűlőtérképről beszélünk, akkor a dűlők valóságban történő megjelölését is fontosnak 

érezzük. A Tokaj Alapítvány megbíz egy a borvidéken építészeti tervezésben már bizonyított 

építészirodát, hogy a hagyományok feltérképezése után és az európai irányokat megvizsgálva 

dolgozzon ki egy, a helyszíni dűlőjelölésre alkalmas műtárgy tervet, melyet a borvidéki 

elterjedés szándékával a szőlőtermelőket képviselő hegyközségek részére megvalósításra 

felajánlunk. Egyeztetések folynak neves építésszel a dűlőkapu mihamarabbi megtervezése 

érdekében. 

 

GEOLÓGIAI TÉRKÉP 

Szabó József a magyar geológia, azon belül is az ásvány- és kőzettan világhírű professzora 

volt. Egyik fő kutatási területét jelentette a vulkáni tevékenység tanulmányozása a Kárpát-

medencében. Szabó József ennek a tudományos érdeklődésnek köszönhetően került közelebbi 

kapcsolatba a tokaji borvidékkel és a tokaji borokkal. Az általa készített térkép az első nagy 

alaposságú geológiai térkép Tokaj-Hegyaljáról, mely 2015-ben lett 150 éves. Ennek a 

megünneplése alkalmából a Tokaj Alapítvány újra kiadta a térképet a legnagyobb pontosságú 

másolat elkészítésének igényével. A geológiai térkép nagy példányszámú újranyomtatását a 

Tokaj Alapítvány Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott és nyertesként elbírált 

pályázata tette lehetővé. 

 

TOKAJ-HEGYALJAI ALBUM 

Az album korának legnagyobb formájú tájleíró alkotása volt: klasszifikációs besorolásokkal, a 

geológiai különbözőségek bemutatásával, kivételes szépségű Keleti Gusztáv kőnyomatokkal. 

Fontos megemlíteni, hogy megjelenése óta nem készült másik, négynyelvű, leíró-bemutató 

könyv a borvidékről. A gyűjtők igazi ritkaságként tartják számon eredeti példányait. A Tokaj 

Alapítvány megvalósította 2017-ben a 150 éves jubileumát ünneplő album fakszimile 

kiadását. Az időben történő megvalósítás érdekében a 2015. évben folytatódtak a nyomdai 

tervezések, egyeztetések, illetve finanszírozási tervek készítése, melyek áthúzódnak a 2016-os 

és 2017-es évekre is. Végül teljes mértékben önerőből, állami vagy egyéb támogatás nélkül 

készíttettük el 200 példányban a jubileumi Tokaj-Hegyaljai Album (THA) tökéletes 

másolatát. 

Az album bemutatója 2017. november 24-én volt a Tokaji Világörökségi Bormúzeumban, 

ahol a könyvbemutatót követően átadtuk a múzeum egy részünkre rendelkezésre bocsátott 

helységét. A szobában bemutatásra kerül az összes eddigi THA reprint és nagy örömünkre 
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egy eredeti példányt is megtekinthetnek a látogatók. A bemutatótér installációját és 

berendezését részben NEA Szakmai Programot támogató pályázati pénzből, részben önerőből 

fedeztük, mely munkák tartalmaztak: grafikai tervezést és kivitelezést, faldekorációt, 

diavetítés programozását, asztalos, villanyszerelési és üvegezési munkálatokat. 

 

magánBESZÉLGETÉSEK TOKAJÉRT 

Beszélgetés-sorozat, mely Tokaj-Hegyalja aktuális kérdéseit igyekszik körüljárni minden 

évben az adott témában érintett szereplőkkel, életszerű megközelítésben. A 

magánBESZÉLGETÉSt minden esetben követi egy a borvidéki települések szerinti tematikát 

követő borkóstoló, ahol lehetőséget adunk a résztvevőknek a kötetlen beszélgetésre, 

eszmecserére és az adott település borainak megismerésére. Lehetőségeinkhez mérten 

tervezzük a 2018-as évben egy neves külföldi szakember meghívását a beszélgetésre. 

 

EMLÉKPARK 

Borvidékünk több mint 500 éves. Történelmébe számos iránymutató, értékformáló 

személyiség fonódott. Tokaj-Hegyalján a mai napig nincs egy hely és nincs egy szobor-

együttes, ahol a borvidék egykori szakmai nagyságai előtt a kortársi környezet 

megemlékezhetne. Ezt a hiányt számolja fel a Tokaj Alapítvány Tokaj Város 

Önkormányzatával karöltve és teremti meg ennek az emlékhelynek az alapjait. A 2015. évben 

felavattuk az első, Dr. Szabó Józsefet megformáló szobrot, az önkormányzat pedig elindította 

gőzerővel a parkosítás folyamatát. A 2016-os évben felavattuk a Paracelsust megformáló 

szobrot és Tokaj Város Önkormányzata nevesített támogatást kapott az Emlékpark 

burkolatának felújítására. 

A Tokaj Alapítvány folytatja az elkezdett munkát és évről évre szeretne felavatni egy-egy 

szobrot, mely alkalmat teremthetne az utókornak a tiszteletadásra elődei felé. 

Mivel sajnálatos módon nem sikerült a 2017-es évben kivitelezni az önkormányzatnak a 

felújítási munkálatokat bürokratikus és finanszírozási akadályok miatt, nem volt lehetőségünk 

a terveink szerinti domborművet felavatni. Reményeink szerint a munkálatok sikeres 

előrehaladásával elkészülhet a Kossuth-díjas Melocco Miklós, Bél Mátyást ábrázoló 

domborműve, melyet az új kialakítású süttői mészkő sztélékbe helyezhetünk el. 
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A 2017. évben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

 
A Tokaj Alapítvány 2014. október 22-én vált jogerősen bejegyzett civil szervezetté. Rövid 

fennállása alatt már több lépést tett az alapító okiratban lefektetett céljainak megvalósítása 

érdekében. 

A 2017-es év folyamán alapítványunk közhasznú státuszt nyert el kulturális tevékenység és 

épített örökség védelme témakörökben. 

 

A Tokaji eredetnév újraépítésének és védelmének támogatása, kulturális tevékenység 

(közhasznú) 

� Kiemelkedő fontosságú kulturális tevékenységnek értékeljük a 150 éves jubileumát 

ünneplő, 1867-ben megjelent Tokaj-Hegyaljai Album tökéletes másolatának kiadását 

limitált, 200 darabos példányszámban. A kiadást teljes mértékben önerőből 

valósítottuk meg. 

� Kulturális tevékenységünk egy másik kiemelkedő fontosságú mozzanata volt a 

GHYMES együttes karácsonyi koncertje a tokaji római katolikus templomban 2017. 

december 27-én. A koncert nagyon sikeres, teltházas volt. A tokaji általános iskola 

lelkes tanulói adták a Kossuth-díjas együttes mögött a kórust. Azok számára, akik nem 

tudtak bent helyet kapni, a tokaji főtéren kivetítőn keresztül biztosítottuk a 

koncertélményt. A koncertről kisfilmet készítettünk 

(https://www.youtube.com/watch?v=ESxhkMHxMRU ), továbbá egy DVD is tervezés 

alatt áll. A koncert üzenetéhez kapcsolódóan a tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola alapítványának 100 000 Ft-os célzott, zenei nevelést középpontba helyező 

támogatást adunk 2018. januárjában. 

� Tovább dolgozunk a képeslapok terveinek finomításán és azok kiadásán. 

 

Egységes borvidéki térkép készítése 

� Elkészült a Demeter Zoltán Pincészet által felajánlott dűlőtérkép alapján a Tokaj 

Alapítvány logójával ellátott tokaji borvidéki dűlőtérkép, amely a legnaprakészebben 

mutatja meg Hegyalja dűlőit és útjait. Folytattuk a 2017-es évben ennek 

kommunikációját. 

 

Épített örökség védelme (közhasznú) 

� A Tokaji Borvidéki Emlékpark második, Paracelsust megformáló szobrát avattuk fel 

2016. szeptember 16-án Tokaj városában. A szobor felállítását a Nemzeti 

Együttműködési Alap forrásából és magánszemélyek, vállalkozások adományaiból 
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finanszírozta az alapítvány. Minden évben terveink között szerepel egy-egy újabb 

szobor vagy emléktábla avatása, ezáltal is az emlékpark bővítése, gazdagítása. A 

2017-es évben a Tokaj-Hegyaljai Album társszerkesztőjének, Török Istvánnak 

mellszobrát terveztük felavatni, viszont sajnálatos módon a Tokaj Város 

Önkormányzatának folyósított célzott támogatást nem sikerült az avató időpontjáig 

felhasználni, az emlékparkot felújítani, a tervezett sztéléket kialakítani. Sztélék nélkül 

nem tudjuk elhelyezni a domborműveket, így az avatást és az emlékpark bővítését el 

kellett halasztanunk egy évvel. Ellenben a 2017-es év folyamán rendszeresen részt 

vettünk az önkormányzati egyeztetéseken az emlékpark felújítására vonatkozóan. 

Egyéb 

� A Tokaj Alapítvány a 2017. év során további két sikeres pályázatot is magáénak 

tudhat. A forrást a Nemzeti Együttműködési Alap biztosítja előfinanszírozási 

formában. Alapítványunk mind működési költségeit, mind szakmai programját 

tekintve támogatásban részesült. 

A működési költségekre vonatkozó keret 1 fő bérköltségét fedezi megközelítőleg két 

hónapon keresztül, továbbá alaptevékenységéhez szükséges marketing költséget fedez 

Tokaj térkép nyomtatását finanszírozva – mely térképet jelenlegi és potenciális 

támogatóinknak ajándékozzuk. 

A szakmai program támogatására irányuló pályázati keretünk nagyban hozzájárult, 

ahhoz, hogy elkészíthessük a Világörökségi Bormúzeumban a Tokaj Alapítvány és 

Tokaj-Hegyaljai Album szobát. 

 

� A 2017. évben megtettük az előkészületeket a 2018. évben benyújtott Nemzeti 

Együttműködési Alap pályázatai kapcsán. 

 

 

 

 

 

 

Tokaj, 2018. április 10. 

 

 

 

      Demeter Anett 

      kuratórium elnöke 


	PK-342
	PK-342-02 Szöveges beszámoló(Tokaj Alapítvány Szöveges beszámoló 2017.pdf)



