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       KGF/1290-1/2011. 
 
 

A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben 
foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet alapító okiratát az alábbiak 
szerint adom ki: 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati 

Kutatóintézet 
A költségvetési szerv rövidített neve: TSzBK 
A költségvetési szerv neve és rövidített neve angolul: Research Institute for 
Viticulture and Oenology, Tokaj (RIVOT) 

 
2. A költségvetési szerv székhelye és levelezési címe:  3915 Tarcal, Könyves 

Kálmán u. 54. 
 
3. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatai: 

Biológiai alapok fenntartása, fejlesztése, génbank, génbanki tételek leírása 
molekuláris markerekkel, hagyományos keresztezéses nemesítés (biotikus és 
abiotikus stresszel szembeni rezisztenciára), törzsültetvények létesítése, fenntartása 
vírusmentesítéssel. 
Hungaricum jellegű fajták fajtaérték kutatása, klónszelektálása, fajtaspecifikus 
termesztés-, ill. borászati technológiák kifejlesztése. 
Környezetbarát szőlőtermesztési technológiák fejlesztését célzó, illetve a 
klímaváltozást hatásait elemző tartamkísérletek végzése (erózióvédelmi, 
növényvédelmi, trágyázási kísérletek az agrár-környezetgazdálkodási 
programokhoz, víztakarékos termesztés-technológiák). 
Borok származás és eredetiségvédelmi rendszerének kialakítása, fejlesztése, 
működtetése, borok nyomon-követhetőségét célzó analitikai vizsgálatok. 
Szakmai Szaktanácsadói Központ működtetése. 
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4. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet működési köre: 
országos 

 
5. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet irányítását ellátó 

szerv neve és székhelye: 
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11. 

 
6. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 

Gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő (meghatározott pénzügyi-
gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet látja el). 

 
7. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet működésének rendje: 

A TSzBK szervezeti és működési rendjére, valamint a munkáltatói jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályokat az igazgató által elkészített és a 
vidékfejlesztési miniszter által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 

 
8. A költségvetési szerv telephelye: 

− Tolcsva 
3934 Tolcsva, Konstantin-pince hrsz. 24/A. 

 
9. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet vezetőinek kinevezési 

rendje, valamint a kinevezés időtartama:  
A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatóját a 
vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés öt év határozott 
időtartamra szól. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter 
gyakorolja.  

 
10. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: 
A TSzBK dolgozóinak munkaviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtására kiadott 84/2011. (V.26.) 
Korm. rendelet, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A TSzBK dolgozói felett a 
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, amelynek részletes szabályait a 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

 
11. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet alaptevékenysége: 

A Tokaji Borvidék termőhelyek (dűlők) adatainak feltérképezése, lajstromozása. 
Éghajlati, meteorológiai megfigyelések (mező- és mikroklíma vizsgálatok) 
végzése, különös tekintettel a várható éghajlat változási folyamatokra. 
Kőzettani, talajtani adatok térségi felvételezése. A talajok és termőterületek 
megóvása, a talajok erodálásának, a talajeróziónak a megakadályozása. 
Szőlészeti kutatások: tőkeművelés módok vizsgálata, szőlőalany kutatások, fajta 
és klón vizsgálatok, termesztéstechnikai vizsgálatok (metszés, zöldmunkák, 
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növényvédelem, terhelés stb. hatásai a minőségre). Borászati kutatások: 
erjesztési kutatások (élesztők, hőmérséklet, erjesztő edények), almasav-bontás, 
seprőn-tartás szerepe, hatása a borok érlelésére, a borok érlelésének vizsgálata, a 
kén szerepe, a száraz fehérborok érési, öregedési problémái, az aszúborok 
stabilizálása, szűrése, fejtések szerepe, a tokaji fajták aromaprofiljának 
meghatározása, borminősítés. Gazdasági kutatások, statisztikák készítése. 
Borászati marketing kutatások végzése. A gazdálkodást segítő szaktanácsadási 
tevékenység és annak fejlesztése– különös tekintettel a kistermelőkre, valamint a 
kis- és közepes méretű szőlészeti és borászati vállalkozásokra. Tudományos 
rendezvények szervezésével, a hazai és a külföldi tudományos kapcsolatok 
kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában a 
tudományos értékű tevékenységek megvalósításának elősegítése. Az intézményi 
infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (laboratóriumi mérés és –
szolgáltatás, mintavizsgálat, eszközök bérbeadása, mezőgazdasági szolgáltatás). 
Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Stratégiához kapcsolódó 
kutatások végzése. 
 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:  
 
721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

 
Alaptevékenység besorolása: 
 

 012100 Szőlőtermesztés 
 721931 Agrártudományi alapkutatás 
 721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás 
 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés 

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721952 Kémiai alkalmazott kutatás 
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 
749040 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
854221 Alapképzés 
854222 Mesterképzés 
854223 Doktori képzés 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és 

fenntartása 
 

12. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet vállalkozási 
tevékenysége: 
A TSzBK szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem 
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veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését. 
A TSzBK vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja 
meg a költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át. 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait 
az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és 
elszámolni. 

 
13. A költségvetési szerv igazgatójának beszámolási kötelezettsége: 

Az igazgató a költségvetési szerv működéséről és gazdálkodásáról szükség 
szerint, de legalább évente egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 
 

14. Vagyonkezelés: 
A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet kezeli a feladatainak 
ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan és ingó 
vagyont. A vagyonkezelői jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
és a TSzBK közötti vagyonkezelői szerződés rögzíti. A TSzBK a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik.  

 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a TSzBK Szervezeti és 
Működési Szabályzata szabályozza. 
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba. 
 
 
Budapest, 2011. július „19 „ 
 
 
 
 dr. Fazekas Sándor 
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