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Megállapodás  

mely létrejött egyrészről 

[___________________] 

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseli:  

 

mint eladó, a továbbiakban „Eladó” vagy „Termelő” 

másrészről 

[_____________________] 

anyja neve:  

születési hely és idő:  

lakcím:  

személyi igazolvány szám/ útlevélszám:  

 

mint vevő, a továbbiakban „Vevő” 

a továbbiakban „Termelő” és „Vevő” együttesen, mint Szerződő Felek között , az alulírott napon, az 

alábbi feltételek mellett. 

I. Preambulum, a jelen megállapodás célja 

 

1. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy Termelő a Tokaj-hegyaljai borvidéken, 

[_______________] településen szőlőtermesztéssel, borkészítéssel és borgazdálkodással 

foglalkozó gazdasági társaság/őstermelő. 

2. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy a Tokaj-hegyaljai zárt borvidék (a továbbiakban: 

„Borvidék”) olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási területére 

kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajta összetételű és 

művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, és 

amelyről sajátos jellegű borászati termékek, és tokaji borkülönlegességek származnak. 

 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tokaji Borlovagrend Egyesület- mely a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Bíróság által 65.125 szám alatt nyilvántartásba vett egyesület (a 

továbbiakban: „Borlovagrend”)  – a Borvidéken készített borok népszerűsítését, a tokaji 

hagyományok és és borkultúra megőrzését és fejlesztését tűzte célul. Céljainak megvalósítása 

során, annak mintegy állomásaként a Borlovagrend lebonyolításában került megrendezésre a 

Tokaji Borárverés a Tokaji Tavasz elnevezésű rendezvény keretében.Az árverés 

jellegzetessége, hogy az árverésen befolyt összeg 40 %-át a Termelők a Borlovagrend javára 

ajánlják fel; a felajánlott összeg meghatározott részét a Borlovagrend a Borvidék, mint a 

világörökség részét képező kultúrtáj megőrzésére fordítja. 
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4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő a 3. pontban körülírt árverésen, a Termelő által készítendő  

tételre licitált, mely palackozást követően  [____db____] palack, [____évjárat___],  

[_______fajta_____]bornak felel meg.  

 

 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja, hogy a Termelő és a Vevő közti 

jogviszony elemeit, a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit rögzítse. Szerződő Felek 

rögzítik, hogy jelen megállapodás az árverés szabályait és menetét részletesen szabályozó 

„Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű dokumentummal együttesen érvényes és 

együttesen értelmezendő.  

 

II. Adásvétel, Vételár, a tulajdonjog átszállása 

 

6. Termelő eladja, Vevő megveszi a Termelő által készítendő/készített [___db___] palack [tétel 

leírása] bort. Az adásvétel tárgyát kész, forgalomba hozatalra alkalmas, oltalom alatt álló eredet 

megjelöléssel ellátott, a jogszabály által megkövetelt hatósági 

engedélyekkel/bizonyítványokkal rendelkező felcímkézett, palackozott bor képezi. 

 

7. Alt 1 .Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy az  árverés időpontjában, 2014. április 26. napján 

a Vevő által megvásárolt bortétel félkész állapotban van. Vevő a bortételt, kóstolást követően, 

a szőlő feldolgozása és a bor készítése során alkalmazott technológia, borászati eljárások és a 

tétel aktuális analitikai eredményeinek ismeretében vásárolja meg. Vevő a jelen megállapodás 

aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt tétel a Vételár megfizetését 

követően jellegében (illatában, ízében, beltartalmában) és analitikájában is változik. 

 

Alt 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az árverés időpontjában  2014. április 26. napján a Vevő 

által megvásárolt bortétel kész, forgalomba hozatalra alkalmas – palackozott - állapotban van, a 

tétel oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott, a jogszabály által megkövetelt hatósági 

engedélyekkel/bizonyítványokkal rendelkezik. 

 

8. Szerződő Felek rögzítik és Termelő kifejezetten jótáll azért, hogy a Vevő által megvásárolt 

bortétel egyedi, Alt 1. kizárólag Vevő részére készített, Alt 2. kizárólag Vevő részére 

értékesített,  az harmadik személy részére sem kereskedelmi forgalomban, sem azon kívül nem 

hozzáférhető, azzal, hogy Vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 

a bortételből [___] palack a Tokaji Borlovagrend részére kerüljön palackozásra. Tokaji 

Borlovagrend a rendelkezésére bocsátott palackokat kizárólag marketing célokra jogosult 

felhasználni. 

 

9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 6. pontban megjelölt [___] palack bor vételára 

[________________] Ft, mely a 3. pontban megjelölt árverésen elért legmagasabb licitnek 

megfelelő leütési ár (a továbbiakban: „Vételár”). 

 

10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő a Vételárat, azaz [___] Ft összeget jelen 

megállapodás aláírását, azaz az árverés napját követő 10 banki napon belül átutalással egyenlíti 

ki a Termelő______Banknál vezetett _______számú bankszámlájára. 
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11. Szerződő Felek rögzítik és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát 

képező bortétel tulajdonjoga azzal egyidejűleg száll Vevőre, hogy a bortételt a Termelő 

adóraktárából (egyszerűsített adóraktár vagy bor adóraktár) a jelen szerződés 6. pontjában 

körülírt állapotban (palackozva, címkézve, hatósági engedélyek birtokában) kiszállítja. A 

kiszállítás napjáig a bortétel a Termelő által vezetett szőlőbor-pincekönyvben és 

készletjelentésekben kerül nyilvántartásra a borászati termékek egységes bizonylatolási, 

nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendeletben foglaltak 

szerint, az ott megjelölt szabályok betartásával.  

 

 

III. A Termelő és Vevő kötelezettségei  és jogai a Vételár kiegyenlítését követően 

 

12. Szerződő Felek – tekintettel arra a tényre, hogy az adásvétel tárgyát az elkészített, palackozott 

állapotba hozott bortétel képezi -  megállapodnak abban, hogy a bortételt Termelő a Vevő általi 

elszállításig megfelelő körülmények között tárolja. Szerződő Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben az adásvétel tárgya nem kész bortétel, úgy a Termelő a jelen megállapodás 

aláírását követően  - szabad belátása szerint, de a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett, 

szakmai tudásának legjavát alkalmazva - elvégzi  a szükséges borászati műveleteket és 

kezeléseket. Szerződő Felek e körben rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező bortétel a jelen 

megállapodás aláírásának napján hordóban van és a palackozásig hordós érlelést kap. 

 

13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az adásvétel tárgya nem kész bortétel, úgy 

az árverést követően – amennyiben Vevő ezt igényli - a Termelő és Vevő konzultálnak a  

bortételt érintően végzett és végzendő borászati műveletekről és kezelésekről. Vevő jogosult a 

bortétel állapotáról és az elvégzett borászati műveletekről és kezelésekről meghatározott 

időközönként tájékoztatást kérni. Vevő jogosult a Termelővel a bortétel kezelése kapcsán 

konzultációt folytatni, elképzeléseit, véleményét Termelővel megosztani, azzal, hogy Termelőt 

a Vevő utasítani nem jogosult, Termelő a Vevő elképzeléseinek értékelését követően kizárólag 

szakmai szempontok alapján dönt. Szerződő Felek e körben kifejezetten rögzítik, hogy a 

közöttük a bor készítése kapcsán létrejövő jogviszony kifejezetten bizalmi jellegű, s így a 

Szerződő Felek teljes körű együttműködését követeli meg. 

 

14. Alt 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az adásvétel tárgyát képező bortétel legkésőbb 

2014. [_______] napjáig palackozásra kerül, a palackozásról Termelő gondoskodik, azt saját 

költségén maga palackozza vagy palackoztatja. 

 

 

Alt. 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező bortétel a jelen 

megállapodás aláírásának napján palackozott állapotban van. 

 

15. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a palackokat címkével a Termelő látja el. Vevő 

tudomásul veszi és jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

palackokon – csakúgy, mint valamennyi azárverés keretében értékesített bor palackjain - a 

Tokaji Borlovagrend által terveztetett – a Termelőhöz és a bortételhez igazított - egyedi címke 

kerüljön elhelyezésre. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Termelő köteles gondoskodni 

arról, hogy a címke megfeleljen valamennyi olyan jogszabályi követelménynek, mely ahhoz 

szükséges, hogy Vevő a bortételt az általa tervezett célországba szállíthassa, illetve ott 

kereskedelmi forgalomba hozhassa. Szerződő Felek e körben együttműködni kötelesek, Vevő a 
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Termelő részére e körben szükséges tájékoztatást kellő időben megadja, Termelőt az általa 

megvásárolt bortétel tervezett sorsáról (belföldi, külföldi értékesítés, magáncélú felhasználás 

stb.) tájékoztatja. Abban a nem várt esetben, ha Vevő a Termelő tájékoztatását elmulasztja és 

Termelő írásbeli felhívására sem nyilatkozik, Termelő a címkézés vonatkozásában az EU 

vonatkozó rendeleteinek és a hazai jogszabályoknak megfelelő címkét köteles alkalmazni, 

 

16. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Termelő a palackozás megkezdése előtt eljár a NÉBIH 

Borászati Igazgatósága előtt és a bortétel forgalomba hozatalához, szükség esetén a bortétel 3. 

országba (EU-n kívüli országba) történő szállításához szükséges engedélyezési eljárást saját 

költségén lefolytatja. Termelő vállalja, hogy valamennyi a bortétel Vevő általi adóraktárból 

történő elszállításhoz, a borvidékről és Magyarország területéről történő kiszállításához, 

belföldön és külföldön történő forgalomba hozatalához szükséges engedélyt, igazolást, 

bizonyítványt saját költségén beszerez. Szerződő Felek e körben megállapodnak, hogy Vevő 

legkésőbb 2014._____ napjáig írásban tájékoztatja Termelőt az általa megvásárolt bortétel 

tervezett sorsáról (belföldi, külföldi értékesítés, magáncélú felhasználás stb.) annak érdekében, 

hogy Termelő a jelen pontban körülírt kötelezettségeinek megfelelő időben eleget tudjon tenni. 

Abban a nem várt esetben, ha Vevő Termelő tájékoztatását elmulasztja és Termelő írásbeli 

felhívására sem nyilatkozik, Termelő kizárólag a belföldi forgalomba hozatalra irányuló 

engedélyezési eljárás lefolytatására köteles. 

 

17. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a palackozást és a címkézést, valamint a 16. 

pontban megjelölt dokumentumok beszerzését követően Termelő tájékoztatja Vevőt arról, 

hogy az általa vásárolt bortétel, a megfelelő kiszerelésben, elszállításra alkalmas állapotban 

van. Vevő – a tájékoztatást követően, a Termelővel előre egyeztetett időpontban – köteles a 

palackozott bort birtokba venni és a Termelő adóraktárából saját költségén elszállítani. 

Termelő köteles az adóraktárból történő kitároláshoz és a szállításhoz, esetleges 

határátlépéshez szükséges okmányokat (különösen borkísérő okmány, szállítólevél) Vevőnek 

átadni. Szerződő Felek rögzítik, hogy a bortétel szállításra történő előkészítése, csomagolása 

Termelő feladata és költsége. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az adásvétel tárgyát 

képező bortételt Vevő legkésőbb 2015. április 01. napjáig átveszi. 

 

 

IV. Szavatossági kérdések, felelősség, biztosítás 

 

18. Szerződő Felek rögzítik és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Termelő és Vevő közt 

fennálló jogviszony természeténél fogva kvázi eredménykötelem, melynek keretében Termelő 

arra vállal kötelezettséget, hogy Vevő részére - legmagasabb szakmai tudása szerint – a 

Borvidékre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Tokaji termékleírásban foglaltaknak 

megfelelő bort készít.  

 

19. Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a bortétel készítése során valamennyi hazai és 

Magyarországon alkalmazandó európai uniós rendelkezést megtart, tiltott borászati eljárást, 

vagy tiltott borászati segédanyagot nem használ.  

 

20. Szerződő Felek  - tekintettel a 18. pontban foglaltakra -  rögzítik, hogy Termelő felelősségét a 

bortétel érzékszervi és analitikai tulajdonságainak vonatkozásában kifejezetten kizárják. 
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21. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő kizárólag abban az esetben jogosult arra, hogy 

jelen szerződéstől elálljon és az eredeti állapot helyreállítását, azaz a Vételár visszatérítését 

követelje, ha (i) a Termelő által hibás vagy beteg bor kerül palackozásra, vagy (ii) a Vevő által 

megvásárolt bortétel a Termelőnek felróható okból megsemmisül, vagy mennyisége olyan 

mértékben csökken, mely Vevő oldalán egyértelműen érdekmúlást eredményez 

 

22. Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, ha közöttük vita merül fel a 

Termelő által elkészített bortétel minősége (hibája, betegsége) kapcsán, úgy együttesen és 

közös költségen a NÉBIH Borászati Igazgatóságának , mint szakértői intézetnek állásfoglalását 

kérik és az állásfoglalást magukra nézve kötelezően elfogadják. [ 

 

23. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 22. pontban megjelölt szakértői intézet 

megállapítja, hogy a bortétel hibás/beteg és ez a Termelőnek felróható okra vezethető vissza, 

úgy Termelő köteles a Vételárat Vevőnek visszatéríteni, vagy a Szerződő Felek erre irányuló 

külön megállapodása alapján a Vevő részére azonos mennyiségben más bortételt felajánlani. 

 

 

V. Vegyes és Záró Rendelkezések 

 

24. Szerződő Felek kötelesek a jelen megállapodás teljesítése során együttműködni, ennek 

érdekében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen 

megállapodásra kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.  

 

25. Jelen megállapodás vonatkozásában Szerződő Felek a kapcsolatot a jelen pontban megjelölt 

kapcsolattartóik útján tartják: 

 

Termelő oldalán kapcsolattartásra jogosult: 

 

Név: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Fax: 

 

Vevő oldalán kapcsolattartásra jogosult: 

 

Név: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Fax: 

 

26. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás hatálya alatt közöttük esetleg 

felmerülő vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket tárgyalásos egyeztetések formájában 

rendezik. Amennyiben Szerződő Felek nem tudják tárgyalásos úton megoldani vitás 

kérdéseiket, a megállapodásból eredő, vagy azzal összefüggésben keletkezett jogviták 

eldöntése céljából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességének vetik alá 

magukat. 
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27. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás  módosításai és kiegészítései csak 

írásba foglalva és mindkét fél aláírásával ellátva érvényesek. 

 

28. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás két nyelven, magyar és angol nyelven 

készült, értelmezési vita esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó. 

 

29. Szerződő Felek megállapodnak és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen 

megállapodás minden vonatkozásában a magyar jog irányadó. 

 

30. Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték és azt mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, mindennemű befolyástól mentesen, aláírásra jogosult képviselőik 

útján írták alá. 

 

 

[ ], 2014. ................................................... 

 

 

 

 

 .................................................................. .................................................................... 

   eladó      vevő 


