
 

 

 

 

 
 

 

Tisztelt Termelő! 
 

Ezúton értesítjük, hogy A Grand Tokaj Zrt. lehetőséget biztosít az alábbiakban megjelölt céltermék 

kategória szerinti rendkívüli felvásárlási szerződés megkötésére, aminek az alapját az üzleti terven 

felüli Zemplén OFJ must értékesítése adja. 

E célzott felvásárlás keretében a Grand Tokaj Zrt. Zemplén OFJ eredet megjelölésű szőlőtermést tud 

átvenni, bruttó 80 Ft/kg felvásárlási áron, 2017. október 9-ig, korlátozott mennyiségben, a 

jelentkezések sorrendjében. 

 

A céltermék szerződések feltételeit, valamint a szőlőtermés átvételi árát az alábbiakban foglaltuk össze: 
 
Zemplén OFJ 2: 

- Termőfajta: Furmint, Hárslevelű 

- A termés minőségére és mennyiségére vonatkozó feltételek: 

o a leszüretelt és beszállított termés minimális cukortartalmának 15,0 MM°-ot el kell érnie; 

o a leszüretelt és beszállított szőlőnek növényi gombás betegségektől: lisztharmattól, és 

különösen ecetes rothadástól, mechanikai károsodástól, zúzástól és taposástól 

mentesnek kell lennie, a termés botrytiszes fertőzést tartalmazhat; amennyiben a termés az 

adott kritériumoknak nem felel meg, a társaság nem veszi át a termést 

o az ültetvényről leszüretelt és arról leadható termés nem haladhatja meg a 120 mázsa/ hektár 

termésmennyiséget; 

o a maximálisan szüretelhető termés mennyiség a termelési célnak megfelelő szerződött 

területenként, helyrajzi számonként értendő; több, egyforma termelési célú szerződött terület 

esetén a termés mennyiség nem átlagolható; 

o a területről aszútermést nem vásárol fel a Társaság; 

Szüreti időszakra vonatkozó általános feltételek: 
o A szőlőfelvásárlás a Grand Tokaj Zrt. központi Tolcsvai telephelyén történik, a Társaság által 

meghatározott időpontokban 

o A beszállításokat minden esetben irategyeztetés előzi meg. 

o Az irategyeztetés helyére a szüreti napon legkésőbb 21 óráig meg kell érkeznie a termésnek. 

o Amennyiben a szükséges iratok hiányoznak vagy nem megfelelő a tartalmuk, úgy a termést a 

Társaság nem veszi át. 

o Ládás beszállítás esetén a Termelő köteles gondoskodni a ládák rakodásáról és gyors kiürítéséről 

A szőlőtermés felvásárlási ára a 2017. évi szüret során: 
 

Termelési cél Minőségi követelmény 
Mustfok 

(MMo) 

Felvásárlási ár (Ft/kg)  Termelhető és leadható 

maximális 

termésmennyiség (q/ha) 
Nettó 

Kompen-

zációs 

felárral1 

Zemplén OFJ 2 

(Furmint, Hárslevelű) 
Egészséges szőlő, lisztharmattól 

és ecetes rothadástól mentes 
15,0o-tól 71,- 80,- 120 

1Az ár a 12%-os kompenzációs felárat tartalmazza, ez az Őstermelőknek kifizetendő ár. 



 

 

 

 

 

A Zemplén OFJ 2 szerződések megkötésére 2017. október 4-től van lehetőség előre rögzített 
időpontban! 

Szőlőtermés leadása, szüreti igazolólap kézhezvétele kizárólag legkésőbb a beszállítást megelőző 
napon megkötött, érvényes szerződés birtokában lehetséges! 

Az időpont foglalást kérjük a +36 47-322-803 telefonszámon tegyék meg. 

 

Szüreti időpont foglalás csak érvényes szerződéssel lehetséges, amit akár 
szerződéskötéssel egy menetben, vagy azt követően telefonon lehet megtenni! 

 

Szüreti időszakok 

Zemplén OFJ 2 2017. október 5 -től 2017. október 9-ig Furmint és Hárslevelű fajták 
 

Szüreti időpont foglalás 8 és 17 óra között a +36 47-322-803 telefonszámon. 

Szüretre jelentkezés a szüretet megelőző nap 17 óráig lehetséges. 
Szőlőátvétel időpontja: naponta 10:00-21:00 óra között. 

 
 

A termésértékesítési szerződés megkötéséhez mindenképpen szükséges a Hegyközség által 
2017. évre kiállított ’Igazolás szőlő felvásárlásról’ vagy ’Szőlő származási bizonyítvány 

kérelem’ dokumentum! 
 

SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES EREDETI IRATOK, DOKUMENTUMOK, ADATOK 

 
A szerződni kívánó fél személyes ügyintézése esetén a szerződést, eredeti dokumentumok bemutatása esetén tudjuk csak megkötni.  

Amennyiben Ön Meghatalmazottként jár el a szerződni kívánó Partnerünk/Partnereink helyett és nevében, kérjük, hozza magával:  
1. Személyigazolványát,  

2. Lakcímkártyáját  

3. a szerződni kívánó fél/felek, az egyes adóalany típusoknál az alábbiakban felsorolt dokumentumainak a szerződni kívánó fél által 
olvashatóan kiírt nevével illetve aláírásával ellátott fénymásolt példányát, (A fénymásolatnak tartalmaznia kell az alábbi szövegrészt: „A 

másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”) valamint  

4. a levelünk mellékleteként csatolt, Meghatalmazott nevére kiállított és kitöltött „Meghatalmazást”, melyet a szerződni szándékozó 
Partner/Meghatalmazó, két Tanú ellenjegyzése mellett saját kezűleg aláír.  

 

Gazdasági Társaság szerződéskötése esetén a Társaság Aláírási Címpéldányán feltüntetett képviselőjének, be kell mutatnia 

a Gazdaság Társaságnál, alábbiakban részletezett dokumentumokon kívül:  

1. Személyi igazolványát  

2. Lakcímkártyáját  

 

Amennyiben Ön:   Őstermelő  

 
- adózási mód választását igazoló okirat  

- 2017 évre hitelesített kártya alapú Őstermelői igazolvány  

- 2017 évre hitelesített Értékesítési Betétlap  

- személyi igazolvány  

- lakcímkártya  

- adókártya  

- TB kártya (TAJ kártya)  

- bankszámlaszám igazolására szolgáló banki kivonat  

- a szerződő nevére szóló, kitöltött, aláírt ’Adatkezelési 

nyilatkozat’  

Közös őstermelői státusz esetén 

 
- a FŐ őstermelő nevén szereplő 2017 évre hitelesített kártya 

alapú Közös Őstermelői Igazolvány  

- 2017 évre hitelesített Értékesítési Betétlap;  

- a Kataszteri Lapon szereplő földhasználó, egyben szerződő fél:  

o személyi igazolványa  

o lakcímkártya  

o adókártya  

o TB kártya (TAJ kártya)  

o a szerződő nevére szóló, kitöltött, aláírt ’Adatkezelési 

nyilatkozat’  

- azonos adózási mód választásáról szóló okirat;  

- a saját néven szereplő bankszámlaszám igazolására szolgáló 

banki kivonat  

 

  



 

 

 

 

Amennyiben Ön egy Családi Gazdaság tagja, azaz Családi gazdálkodó 

 
- a Családi Gazdálkodó 2017 évre hitelesített kártya alapú 

Őstermelői Igazolványa,  

- 2017 évre hitelesített Értékesítési Betétlap;  

- a Családi gazdaságba tartozás igazolására szolgáló 

dokumentum (Alapító okirat)  

- a Kataszteri Lapon szereplő földhasználó, egyben szerződő fél:  

o személyi igazolványa  

o lakcímkártya  

o adókártya  

o TB kártya (TAJ kártya) 

 

o a szerződő nevére szóló, kitöltött, aláírt ’Adatkezelési 

nyilatkozat’  

- a Családi Gazdálkodó adószámának igazolására szóló 

dokumentum;  

- a Családi Gazdaság vezetőjének nevén futó bankszámlaszám 

igazolására szolgáló banki kivonat;  

- a Családi Gazdaság Nyilvántartási (azonosító) számát 

igazoló dokumentum;  

- a Családi Gazdaság választott adózási módjának 

igazolására szolgáló dokumentum (adómentességet vagy 

adókedvezményt biztosító adózási forma esetén Nyilatkozat);  

 

Amennyiben Ön Egyéni vállalkozó 

 
- személyi igazolvány;  

- lakcímkártya;  

- TB kártya (TAJ kártya);  

- a szerződő nevére szóló kitöltött ’Adatkezelési nyilatkozat’;  

- Egyéni Vállalkozói Igazolvány;  

- a KEKKH (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatal) által kiadott hatósági bizonyítvány, vagy  

- „Egyéni vállalkozó törzsadat lekérdezés” fejlécű 

dokumentum  

- vállalkozói bankszámlaszám igazolására szolgáló banki kivonat  

 

Gazdasági Társaság szerződéskötése esetén 

 
- eredeti, hitelesített Cégkivonat  

- az Ügyfélkapun keresztül leválogatott „Szervezet törzsadat 

lekérdezés” fejlécű dokumentum;  

- a Gazdasági Társaság nevére szóló kitöltött ’Adatkezelési 

nyilatkozat’;  

- hivatalos cégbélyegző  

- Szerződés kötésre jogosult személy Aláírási Címpéldánya  

 
A 2017-es sikeres szüretben és együttműködésünkben bízva! 
 

Üdvözlettel: 
 

Tolcsva, 2017. 10. 04. 
 
 

 Balassa István Goreczky Gergely 
 Szőlészeti igazgató Vezérigazgató 

 


