
 
Tisztelt Termelő! 
  
Értesítjük, hogy a Grand Tokaj Zrt. termékértékesítési szerződés kötésének lehetőségét kínálja fel a 2017-
es évre az Ön szőlőterületére. 
  
A Sárgamuskotály céltermék szerződések feltételeit, valamint a szőlőtermés átvételi árát az 
alábbiakban foglaljuk össze: 
  
Tokaj OEM Sárgamuskotály szőlő 

-          Termőfajta: Sárgamuskotály 

-          A termés minőségére és mennyiségére vonatkozó feltételek: 

o a leszüretelt és beszállított termés cukortartalmának minimálisan el kell érnie a 17,0 MM°-ot; 
o a leszüretelt és beszállított szőlőnek növényi gombás betegségektől: lisztharmattól, és 

különösen ecetes rothadástól, mechanikai károsodástól, zúzástól és taposástól mentesnek kell 
lennie, a termés legfeljebb 10% botrytiszes fertőzést tartalmazhat; 

o az ültetvényen termelt és arról leszüretelt, leadható termés nem haladja meg a 135 
mázsa/hektár termésmennyiséget; (21 MMo felett 100 mázsa/hektár termésmennyiséget) 

o a maximálisan szüretelhető termésmennyiség a termelési célnak megfelelő szerződött 
területenként, helyrajzi számonként értendő; több, egyforma termelési célú szerződött területek 
esetén a termés mennyisége nem átlagolható; 

o a felvásárló által meghatározott szüreti időszakban Termelőnek teljes egészében le kell 
szüretelnie és be kell szállítania a terület termését a borászati felvásárló telephelyére; 

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 a leadás helyén kijelölt telephelyen. 
o Az irategyeztetésre 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 árai 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 

Tokaj 
OEM2 Sárgamuskotály 

Egészséges 
szőlő, 
Botrytiszes 
fertőzés 
mértéke max. 
10% 

17,0o-
18,9 o 

89,- 100,- 2 

1353 

19,0o-tól 125,- 140,- 2 

1Az árak a 12%-os kompenzációs felárat tartalmazzák, ez az Őstermelőknek kifizetendő ár. 
2 Kizárólag a „Tokaj OEM” Termékleírásnak megfelelő szőlőtermés. Amennyiben a termés 
cukortartalma nem éri el a Tokaj OEM fehérborra vonatkozó 17,0 MMo -os minimális értéket, de 



meghaladja a 15 MMo–ot, úgy a termést Zemplén OFJ kategóriájú szőlőtermésként veszi meg a 
Társaság, melynek ára 80 Ft/kg. A 15,0 MMo  alatti termést a Társaság 10 Ft/kg technikai áron 
vásárolja fel. 
3 Amennyiben a must cukortartalma 21MM feletti, úgy a hatályos „Tokaj OEM” Termékleírásban szereplő 
100 mázsa/hektár termésmennyiség szüretelhető 
  
Levelünk mellékletében felsoroltuk az Ön szerződéskötésre kiválasztott parcelláit, és 
a parcellánként behozható maximális termésmennyiségét. 
  
Amennyiben élni kíván a szőlőtermés eladásának lehetőségével a Grand Tokaj Zrt. felé, úgy kérjük, 
jelentse be parcelláját a kategóriának megfelelő szüreti időpontra, valamint legyen szíves bejelentkezni 
szerződéskötésre. 
  
A szerződések megkötésére 2017. szeptember 14-től van lehetőség előre rögzített időpontban! 
Az időpont foglalást kérjük a +36 47-322-803 telefonszámon tegyék meg. 
  

Szüreti időszak 

Tokaj 
OEMSárgamuskotály 

2017. szeptember 16-tól 2017. szeptember 21-ig 

  
  
Szüreti időpont foglalás 8 és 17 óra között a +36 47-322-803 telefonszámon történik. 
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’! 
  
A további szükséges iratok és dokumentumok listája itt letölthető. 
  
Letölthető formanyomtatványok: 

·         Meghatalmazás 

·         Adatkezelési nyilatkozat 

·         Permetezési napló 

A 2017-es sikeres szüretben és együttműködésünkben bízva! 
  
Üdvözlettel: 
  
Tolcsva, 2017. 09. 13. 
  
             Balassa István                                               Goreczky Gergely 
                    Szőlészti igatgató                                                 Vezérigazgató 
 

 
  
Melléklet: 
Parcella lista 

Termelési cél Település Dűlő HRSZ Terület Fajta 

Termelhető és 
leadható 
maximális termés 
mennyiség 

 

tel:+36%2047%20322%20803
tel:+36%2047%20322%20803
http://szoleszet.grandtokaj.com/Szerzodeskoteshez_szukseges_eredeti_iratok_dokumentumok_adatok.pdf
http://szoleszet.grandtokaj.com/Meghatalmaz%C3%A1s.pdf
http://szoleszet.grandtokaj.com/Adatkezel%C3%A9si%20nyilatkozat.pdf
http://szoleszet.grandtokaj.com/Permetetzesi_naplo.pdf

