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Beszámoló az Etyeki Borút Egyesület 

2013-ban végzett közhasznú tevékenységéről 
 

 

 

Az Etyeki Borút Egyesület 2003. február 19-én alakult  

A Bíróság Pk.63.629/2003/7. számú végzés alapján nyilvántartásba vette és közhasznúvá minősítette. 

Alapító tagjainak száma: 21 

Jelenlegi taglétszám:             39, ebből  

- Önkormányzat: 1 (Etyek) 

- Civil szervezet:  

- Vállalkozás:            37 

- Magánszemély:           

- Egyéb:   1 (Etyeki Hegyközség) 

Pártolótag:   3 

Tiszteletbeli tag  1 
 

Székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4. (Polgármesteri Hivatal) 
 

Munkaviszonyban, vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott dolgozója 1 fő. 

Ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, állóeszközei: információs és útbaigazító tábla, védjegytáblák, 

számítógép, mobil telefon, készletei nincsenek, saját irodahelyiséggel nem rendelkezik. 

Tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában látják el. 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az 

alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja. 

Az egyesület pénzügyi tevékenységeiről kettős könyvvitelt vezet. 

Az Egyesület működésének célja az Etyek-Budai borvidék kulturális örökségének megóvása és a 

történelmi borvidék kultúrájának megóvása az alábbi célok megvalósítása révén: 

Az Egyesület létrehozásának és működésének célja az Etyek-budai borvidék központjában, Etyeken borút 

létrehozása, a község sajátos arculatának és egységes tájegységi képének kialakítása, erősítése, a 

borturizmus fellendítése, a 300 éves borkultúrában rejlő fejlesztési lehetőségek kibontakoztatása. 

Az Egyesület feltárja a fejlesztési célok és programok finanszírozási lehetőségeit, különös tekintettel a 

kormányzati pénzalapok és egyéb pályázati lehetőségek bevonására. 

Az Egyesület különös hangsúlyt fektet a borút létrehozására, a minőségi bortermelés előmozdítására, a 

borturizmus, falusi turizmus fejlesztésére, Etyek szőlőültetvényeinek, ökológiai arculatának 

megóvására, a helyi minőségi borok piacának és keresletének növelésére, a művészeti, kulturális, 

műemlék és népi építészeti értékek védelmére, a fentiekhez főződő érdekek megfogalmazására és 

képviseletére. 

Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében közhasznú szolgáltatásait nem csupán tagjai részére nyújtja, 

hanem a tagságán kívüli jogi és természetes személyek részére is lehetővé teszi közhasznú szolgáltatásai 

igénybe vételét. 

Az Egyesület fent részletezett célja alapján az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c.) pontjában felsorolt közhasznú 

tevékenységek közül a 6. pontban nevesített kulturális örökség megóvása megjelölésű közhasznú 

tevékenység folytatására jött létre. 
 

Az Egyesület közhasznú tevékenységei a 2013 évben: 

Fesztiválturizmus, borturizmus: 

A településeken létrejövő, nagy tömegeket megmozgató rendezvények szervezésében való 

részvétel: 
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2013. május – Etyeki Borangoló rendezvény (minden évben májusban): A rendezvényen fő 

szerepet kap Etyek és az Etyek-Budai Borvidék borkultúrája, épített öröksége (pincék). 

A rendezvényen Etyek és környékének kézművesei, helyi termelői ingyenes megjelenési 

lehetőséget kaptak. 

2013. szeptember - Etyeki Szüreti Borangoló rendezvény (minden évben szeptemberben): A 

gasztronómiai fesztiválon a bor és borkultúra mellett fő szerepet játszanak a szüreti hagyományok 

(helyi gasztronómia, népzene, néptánc). A rendezvényen Etyek és környékének kézművesei, helyi 

termelői ingyenes megjelenési lehetőséget kaptak. 

Borbálanapi Újborkóstoló szervezése 2013. december. A programon való részvétel ingyenes és 

nyilvános. 

Minősített borút szervezése. A Borút szolgáltatóinak folyamatos minősítése, a szolgáltatásainak 

ellenőrzése, az állandó nyitva tartás ösztönzése. Jelenleg 40 minősített szolgáltatás. 

Az Etyek-Budai borvidék kulturális örökségének, a történelmi borvidék kultúrájának megóvása és 

bemutatása: 

Útbaigazító információs táblarendszer folyamatos karbantartása. Etyek település történelmi 

értékeinek bemutatása az információs táblarendszeren. Védjegytáblák készíttetése (minősített 

szolgáltatók részére). 

Etyek település rendezvényeinek szponzorálása (Majális, Szüreti felvonulás és bál, „Falu 

Karácsonyfája”). 

A borút szolgáltatóit, programjait bemutató internetes honlapok (www.etyekiborut.hu, 

www.etyekiborangolo.hu),  facebook oldalak frissítése.  

A minőségi bortermelés előmozdítása, szakmai képzések: 

Az Etyeki Borút Egyesület Prémium borversenyének szervezése (2013. június). 

Pályázatok, együttműködések: 

Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése (működési költségre, marketing célú lehetőségekre stb.) 

Együttműködés más szervezetekkel (Önkormányzat, hegyközségi és civil szervezetek). 

Tagsági viszony: Völgy Vidék közösség, Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület. 

 

 

 

 

 

Etyek, 2014.05.20.      

 

 

 Fetzer Csaba 

                     elnök 
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