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Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y  

 
Folyóbor értkesítése céljából 

 

A Grand Tokaj Zrt. (3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 36-40. a továbbiakban: Kiíró) egyfordulós 

árverést  hirdet a Kiíró kizárólagos tulajdonát képező per-, igény- és tehermentes, maga termelte, a 

bor eredetét igazoló származási bizonyítvánnyal rendelkező folyóborok értékesítése céljából az 

alábbi bortételek tekintetében: 

 

Fajta megjelölés NÉBIH szám Fajtához 

tartozó 

összmennyiség 

Tétel Minimumár 

Ft/l, 

nettó (bruttó) 

Zempléni száraz 

(1) 

ENZT101száraz CGPR 

                  

372 hl 1 (372 hl) 110 – (139,7) 

Zempléni száraz 

(2) 

ENZT102száraz 

CLHM                 

672 hl 1 (672 hl) 110 – (139,7) 

Zempléni félédes ENZT821 félédes 

CLHL 

2408 hl 5 (4 x 500 

hl, 1 x 408 

hl)1 

110 – (139,7) 

Tokaji szamorodni 

édes 

12SZ202 CBYC 400 hl 2 (2 x 200 

hl)1 

820 – (1041,4) 

 

1. Általános tájékoztatás 

 

Az ajánlatot az ajánlattevő árajánlat megjelölésével, e-mailben köteles megtenni. Egy ajánlattevő 

több bortételre - akár valamennyire is - tehet ajánlatot. Az ár meghatározása történhet fajlagosan 

(Ft/l) illetve összérték (Ft) használatával, minden esetben kötelezően feltüntetendő, hogy az ajánlati 

ár nettó vagy bruttó értékben értendő. 

 

A meghirdetett folyóbor a beérkezett árajánlatok alapján kerül értékesítésre. Az árverést az adott 

tétel vonatkozásában legmagasabb árat ajánló ajánlattevő nyeri. Amennyiben azonos bortételre 

azonos nagyságú árajánlatok érkeznek, az árverést a hamarabb benyújtott ajánlat ajánlattevője nyeri. 

Az árverés benyújtásának időpontát a Kiíró elektronikus levelezőrendszerében való beérkezés 

határozza meg.  

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 27. 12:00 (Ajánlattételi Határidő). 

 

A meghirdetett folyóborok kóstolására 2016. május 25. napján van lehetőség a Kiíró székhelyén. A 

kóstoláson az ajánlattevő személyesen vagy meghatlamazott képviselője útján is részt vehet. 

                                                 
1 A borok kapcsán tételenként külön, a tételhez tartozó mennyiség megjelölésével lehet ajánlatot tenni. (pl.: 

Tokaji szamorodni édes 200 hl vagy Zempléni félédes 408 hl) E borok kapcsán is irányadó, hogy több tételre 

is lehet ajánlatot tenni, mely esetben az ajánlatban kell feltünteni az egyes tételeket és a kapcsolódó árat. 

(lásd 2. pont) 
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Az ajánlatok elbírálása 2016. május 30. 12:00 óráig megtörténtk, a Kiíró az elbírálást követően 

értesíti a nyerteseket. 

 

2. Ajánlatok beküldése, érvényessége 

 

A pályázatokat az Ajánlattételi Határidőben az arveres@grandtokaj.com e-mailcímre, magyar 

nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő köteles a szerződéskötéshez szükséges adatait és telefonos 

elérhetőségét az érvényes ajánlattételhez megadni. 

 

Az e-mail tárgyába beírandó:  

Árverési Ajánlat / bortétel 1. pont szerinti megjelölése, a tétel mennyiségének megjelölésével. 

(pl: Árverési Ajánlat / Zempléni félédes 408 hl vagy Árverési Ajánlat /  Zempléni száraz (2) 672 hl). 

 

Amennyiben az ajánlattevő több bortételre is tesz ajánlatot az e-mail tárgyába kizárólag az Árverési 

Ajánlat / Folyóbor tételek megjelölést tüntesse fel, az ajánlatban pedig külön-külön jelölje meg a 

vásárolni kívánt tételeket a hozzá tartozó árajánlattal. 

 

Az Árverési Hirdetményben (fenti táblázat) meghatározott egyes tételek mennyiségétől eltérni nem 

lehet. 

 

A Kiíró az ajánlatok beérkezését követő 24 órán belül e-mailben visszajelezést küld. 

 

Az ajánlat érvényességéhez szükséges jelen Árverési Hirdetémény 1. számú Mellékletét képező 

Vételi Nyilatkozat aláírása és átadása a Kiíró részére a kóstolás napján vagy azt megelőzően. 

 

3. Ajánlati kötöttség 

 

A nyertes köteles az általa érvényesen megtett és az Ajánlattételi Határidő végig fenntartott áron és 

az árverés eredményének közlésétől számított 5 munkanapon belül a jelen Árverési Hirdetmény 

szerinti mintaszerződés (2. számú Melléklet) alapján szerződést kötni a Kiíróval. Amennyiben az 

árverés nyertese a fent rögzített határidőn belül nem köt szerződést a Kiíróval, a Kiíró kártérítésre 

jogosult. Amennyiben a szerződés bármilyen oknál fogva elmarad az ajánlattevő helyébe 

ugyanolyan árat ajánló, de később beérkezett ajánlat ajánlattevője vagy ennek hiányában a 

következő legmagasabb árat meghatározó ajánlattevő lép. 

 

4. Ajánlattételi Határidő 

 

Az ajánlatnak legkésőbb az Ajánlattételi Határidő végéig meg kell érkeznie a Kiíró e-mail címjére. 

Az ajánlattevő a Ajánlattételi Határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja ajánlatát; az 

ezután a benyújtott adatok azonban nem módosíthatóak. 

 

A Kiíró az Ajánlattételi határidőt követően haladéktalan kiértékeli a beérkezett ajánlatokat és értesíti 

az ajánlattevőket az árverés eredményéről. A ajánlattevők egymás ajánlatairól nem értesülnek.  
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5. Korlátozó nyilatkozat 

 

A Kiíró kijelenti, hogy az értékesítési eljárást, annak bármely szakaszában eredménytelennek 

nyilváníthatja, visszavonhatja, az értékesítési szándékától jogkövetkezmény nélkül elállhat. 

 

6. Az ajánlat érvénytelensége 

 

A jelentkezés érvénytelen, ha 

 

a. azt az Árverési Hirdetményben meghatározott Ajánlatételi Határidő lejárta után nyújtották 

be, 

b. az ajánlattevő Árverési Hirdetményben meghatározott minimum árnál alacsonyabb ajánlatot 

tett, 

c. nem felel meg az Árverési Hirdetményben meghatározott egyéb feltételeknek. 

 

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy az érvénytelen ajánlatok javítása érdekében, illetve az ajánlatok 

belső ellentmondásai esetén hiánypótlásra vagy kijavításra hívja fel az ajánlattevőket, azzal, hogy a 

hiánypótlás illetve adatszolgáltatás teljesítése nem haladhatja meg az Ajánlattételi Határidő végét. 

 

 

Az árveréssel kapcsolatban felmerült kérdéseivel a Kiíró részéről Dajkáné Hanyecz Ildikó 

belkereskedelmi asszisztenst keresheti munkaidőben (8:00-16:00) az alábbi  elérhetőségeken: 

 

E-mail: hanyecz.ildiko@grandtokaj.com 

 

Telefon: +36-47-384-734 

 

 

Grand Tokaj Zrt. 

 

Tolcsva, 2016. május 19. 

 

***** 

 

mailto:hanyecz.ildiko@grandtokaj.com
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1. számú Melléklet 

 

VÉTELI NYILATKOZAT 

 

 

Az ajánlattevő neve:  ………………………………………. 

Székhely:   ………………………………………. 

Cégjegyzékszám:  ………………………………………. 

Képviselő:   ………………………………………. 

a továbbiakban Ajánlattevő, 

 

Az ajánlat címzettje:  Grand Tokaj Zrt. 

Székhely:   3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 36-40. 

Cégjegyzékszám:  Cg. 05-10-000121 

Képviselő:   Szappanos Péter, vezérigazgató 

a továbbiakban Kiíró. 

 

1. Alulírott Ajánlattevő, az eladó által 2016. május 19. napján különböző bortételek kapcsán 

Árverési Hirdetményben meghirdetett árverési eljárása során vételi ajánlatot teszek az alábbi  

bortételre/bortételekre vonatkozóan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

 

 

2. A vételárat a Kiíró e-mailcímére az Árverési Hirdetményben meghatározott módon eljutattott 

ajánlat tartalmazza. 

 

 

3. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a az Árverési Hirdetmény szerint tett vételi ajánlatához kötve 

van és nyertes ajánlattétel esetén köteles a Kiíróval adásvételi szerződést kötni az általa 

meghatározott minta szerint. 

 

 

Kelt:………………………………, ……………év ………………hó ………nap 

 

……………………………………………. 

Ajánlattevő 
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2. számú Melléklet 

 

A D Á S V É T E L I   S Z E R Z Ő D É S  

 

 

amely létrejött  

- egyrészről:  cégnév:   Grand Tokaj Zrt. 

  székhelye:    3934 Tolcsva, Petőfi út 36-40. 

  adószáma:    11069296-2-05 

  cégjegyzék száma:  Cg. 05-10-000121 

  engedélyszáma:  HU40108504014 

  bankszámla száma:  10700086-04211109-51100005 

  aláírásra jog. képv.:   Szappanos Péter, vezérigazgató 

  

  a továbbiakban:   eladó 

 

- másrészről: cégnév:   ____________________________  

  székhely:     ____________________________ 

  adószám:    ____________________________ 

  cégjegyzék szám:  ____________________________ 

 engedélyszám:  ____________________________ 

bankszámla szám:  ____________________________ 

  aláírásra jog. képv.:   ____________________________ 

  kapcsolattartási adatok: ____________________________  

  a továbbiakban:  vevő 

 

között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 

 

1./  AZ ADÁSVÉTEL TÁRGYA ÉS AZ ÁTRUHÁZÁSRA IRÁNYULÓ 

JOGNYILATKOZATOK: 

 

1.1. Az eladó 2016. május 19-én árverést hirdetett kizárólagos tulajdonát képező, per-, igény- és 

tehermentes, maga termelte, a bor eredetét igazoló származási bizonyítvánnyal rendelkező hordós 

bor (folyóbor) készletének értékesítése céljából. A vevő, mint az árverés nyertese a felek által 

közösen vett két db borminta alapján beazonosítható módon megjelölt alábbi bortételeket vásárolja 

meg: 

 

Tételszám Mennyiség  Fajta     Egységár: HUF/liter + áfa 

 

1./_____________________________________________________________________________ 

2./_____________________________________________________________________________ 

3./_____________________________________________________________________________ 

   

1.2. A vevő az 1.1. pontban tételesen megjelölt, a rendelkezésére bocsátott mennyiség 

tekintetében általa megvizsgált, továbbá a közösen vett mintával azonos minőségűnek elfogadott, a 

kitűzött szerződési célnak mindenben megfelelő hordós bortételt e szerződés aláírásával 

megvásárolja.  
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2./  A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA, MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA, ESEDÉKESSÉGE: 

 

2.1. Felek az adásvétel tárgyát képező 1.1. pontban megjelölt tokaji borok teljes ellenértékét a 

2016. május 25-én lezárult árverés során meghatározott ár alkalmazása mellett, közös megegyezés 

alapján _______________________________________,-Ft + áfa (azaz 

_______________________________________,- plusz általános forgalmi adó) összegben 

határozzák meg. A vételár megfizetésére a vevő az eladó által kiállított külön előleg számla/számlák 

szerint, átutalással, az egyes előlegszámlák vevő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül 

köteles. 

 

2.2. Fizetési késedelem esetén a késedelemmel érintett vételár-rész után a számlában 

szerepeltetett végső fizetési határidő napját követő naptól számítottan a vevő késedelmi kamat 

megfizetésére is köteles az eladó felé, amelynek mértéke a felek megállapodása szerint a pénzpiaci 

kamat nyolc százalékponttal növelt értéke. 

 

3./  AZ ÁTRUHÁZÁSRA KERÜLŐ BORTÉTEL BIRTOKBA ADÁSÁNAK SZABÁLYAI: 

 

3.1. Az adásvétel tárgyát képező 1.1. pontban megjelölt bortételek átadására e szerződés 

létrejöttét követően, az eladó székhelyén (pincészetében, feldolgozó üzemében), a felek által előre 

egyeztetett konkrét időpontban vagy időpontokban, mennyiségi és érzékszervi vizsgálat, illetve 

mintavétel (ld. 4.2. alább) elvégzése mellett kerül sor. Az átadás-átvételre az előlegszámlák szerinti 

vételár megfizetését vagy megfelelő biztosíték (pl.: bankgarancia) nyújtását követően kerülhet sor.  

 

Az átadást követően a vevő viseli az általa átvett bortétellel kapcsolatos kárveszélyt.  

 

3.2. A szerződés tárgyát képező árutétel elszállítása, (a fuvarozás megszervezése, megfelelő 

fuvareszköz kiállítása) a vevő költségére és kockázatára történik, amely kötelezettségének a felek 

megállapodása szerint a vevő köteles legkésőbb 2016. évi június hó 15. napján 14:00 óráig eleget 

tenni.  

 

A megadott időponton túli szállítás esetén az eladó a vevő rendelkezésére tartott bortételt a 

megbízás nélküli ügyvitel vonatkozó szabályai szerint kezeli, a késedelemmel egy időben a 

kárveszély a vevőre száll át. 

 

3.3. Amennyiben a vevő jelzésétől számított egy naptári héten belül, vagy az előre egyeztetett 

időpontban eladó nem áll készen az érintett bortétel átadására megfelelő mennyiségben és 

minőségben, vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden 

megkezdett naptári napjára nézve a késedelemmel érintett bortétel ÁFA-t is tartalmazó eladási 

árának 0,5%-a. 

 

3.4. A bortétel kiszolgáltatásakor az eladó a vevőnek szállítólevelet valamint a bor eredetét 

igazoló származási bizonyítványt tartozik átadni.  

 

A szállítólevélnek tartalmaznia kell mindkét szerződő fél átadás - átvétellel megbízott 

képviselőjének aláírását is.  
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A felek által elfogadottan a borkísérő okmányon szerepeltetett mennyiségi adatok képezik az 

elszámolás alapját, amely okiratban rögzült mennyiségi értékekkel szemben (pl. a szállítás során 

felmerülő veszteség-kálóra is figyelemmel) a felek utólagos kifogással nem élnek, e jogukról 

kifejezetten lemondanak. 

 

3.5. A szerződés tárgyát képező bortétel birtokbaadása során a felek átadás-átvételi eljárás 

lefolytatására és az ennek keretében elhangzó jognyilatkozatok megtételére jogosult képviselője: 

 

Az eladó részéről   név: Áts Károly   beosztás: Főborász 

A vevő részéről  név: ______________  beosztás: _____________ 

 

4./  KELLÉK- ÉS JOGSZAVATOSSÁG, A MINŐSÉGI KIFOGÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK 

RENDJE: 

 

4.1. Az eladó vállalja, hogy olyan bort ad el a vevő részére melynek eredetét származási 

bizonyítvánnyal tudja igazolni. Az eladó kellék- és jogszavatosságot vállal az adásvétel tárgyát 

képező bortétel átadás időpontjában fennálló, a felek által közösen vett mintával azonos 

minőségéért, az arra irányadó jogszabályi előírásoknak és hatósági engedélyeknek való 

megfelelőségéért, továbbá az általa átruházott árutétel per-, teher-, igény- és korlátozás 

mentességéért, kijelenti, hogy arra eső köztartozása nem áll fenn.  

 

4.2. A szerződő felek az átruházásra szánt bortételek esetében átadáskor tételenként négy palack 

bormintát vesznek, amelyet a felek képviselőinek együttes jelenlétében megfelelő módon lezárnak 

és az érintetlenség biztosítása végett bélyegző lenyomatukkal is ellátnak, majd a minta-tételből két 

palack az eladónál marad, kettő palack pedig a vevőhöz kerül. 

 

4.3. Amennyiben a vevő a részére átadott bortétel esetén minőségi hibát észlel, úgy köteles azt 

jegyzőkönyv felvétele mellett, valamint a hiba mibenlétének és az általa érvényesíteni kívánt 

szavatossági igénynek a megjelölésével az eladó felé késlekedés nélkül (legkésőbb 3 naptári napon 

belül) írásban jelezni. 

 

4.4. Ha a minőségi hiba tényét, vagy annak felelősségére eső jellegét az eladó nem ismerné el és a 

felmerült nézetkülönbség a felek között egyeztetéses úton sem rendezhető, úgy a szerződő felek a 

bírósági eljárás lehetőség szerinti elkerülése érdekében a peren kívüli rendezéshez elfogadják a 

NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága átadáskor vett borminta, valamint a hibával 

érintett tételből származó minta alapján kialakított szakmai álláspontját. 

 

4.4. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben megjelölt bor értékesítéséhez 

szükséges NÉBIH engedéllyel rendelkezik, melyet a szállítás napján a vevőnek átad. 

 

5./ A TULAJDON ÁTRUHÁZÁS ÉS TULAJDONSZERZÉS AKADÁLYMENTESSÉGÉRE 

IRÁNYADÓ NYILATKOZATOK:  

 

A szerződő felek képviselői kijelentik: cégük a magyar jog szabályai szerint létrejött gazdasági 

társaság, amely végelszámolási-, vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, a bortétel feletti 

tulajdonjog átruházását és feldolgozását, forgalmazását gátló-, vagy akadályozó körülmény-, illetve 

jogszabályi tilalom esetükben nem áll fenn. 
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6./  A JOGÜGYLETTEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK ÉS KÖZTERHEK 

VISELÉSE: 

 

A szerződéskötési költségeket és az értékesítés árbevétele után felmerülő adó terheket a hozzá 

befolyt vételárhoz igazodó arányban az eladó viseli, a fuvarozás-, továbbfeldolgozás és 

továbbértékesítés pedig egészében a vevőre hárulnak. 

 

7./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

 

 7.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e szerződés tartalmát, valamint a jogviszonnyal 

összefüggésben egymás cégéről, tevékenységéről tudomásukra jutott/hozott adatokat, 

információkat, mint üzleti titkot büntető jogi- és kártérítési felelősség terhe mellett megőrzik, azt 

más jogügylethez kapcsolódóan nem használják föl, harmadik személy-, vagy szervezet részére 

időbeli kötöttség nélkül nem szolgáltatják ki. 

 

 7.2. E szerződés csak a létrejöttével azonos alakszerűségek mellett, írásba foglalt közös 

megegyezés alapján módosítható, vagy egészíthető ki, szóban közölt-, vagy ráutaló magatartással 

végrehajtott szerződésmódosításra alapos okkal egyik fél sem hivatkozhat.  

 

 7.3. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekre mögöttes jogként egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény adásvételre vonatkozó rendelkezései és a magyar jog 

szabályai irányadóak.  

 

 7.4. A szerződő felek között e jogviszony alapján támadt, egyeztetéses úton nem rendezhető 

esetleges jogviták elbírálására a felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Szerencsi Járási 

Bíróság, illetőleg értékhatártól függően az Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

* * * 

 

A felek e teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó 

jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon cégszerűen és 

helybenhagyólag négy példányban aláírták. 1-1 példány illeti eladót és vevőt. 

 

Kelt.: ________________________ 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 

Grand Tokaj Zrt. __________________________ 

Szappanos Péter, vezérigazgató __________________________ 

eladó vevő 

 


