Egri Borvidék Borminősítő Bizottsága
Szabályzata
Az Egri Borvidék Borminősítő Bizottsága (továbbiakban: EBBB vagy bírálóbizottság), az
Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (továbbiakban: EBHT) által, az Egri Borvidék védett
eredetű borainak minősítésére létrehozott önálló, jogi személyiséggel nem rendelkező állandó
testület. Az EBBB a Debrői Hárslevelű (OEM) Borok Termékleírása, az Egri (OEM) Borok
Termékleírása, valamint a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási
bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba
hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009 (IX.29.) FVM rendelet, az Egri borvidék védett
eredetű borairól szóló 130/2003 (XII.31.) FVM rendelet és az Egri borvidék védett eredetű
borairól szóló 102/2009 (VIII. 5.) FVM rendelet alapján az alábbi szabályok szerint működik.

I. AZ EBBB FELADATAI, TAGSÁGA ÉS SZERVEZETE
I.1. AZ EBBB FELADATAI:


Az Egri borvidék védett eredetű classicus, superior és grand superior borainak a
forgalomba hozatali eljárás előtti érzékszervi minősítése, majd annak eredménye alapján
a származási bizonyítvány kiadásának engedélyezése.



A hegybírók, valamint a hegyközségi tanács által a forgalomból vagy egyéb ellenőrzés
céljából begyűjtött borminták érzékszervi bírálata.

I.2. AZ EBBB TAGSÁGA
I.2.1. Az EBBB tagság
Az EBBB tagjai csak azok lehetnek akik
- az Egri borvidék hegyközségeinek természetes személy tagjai, akik az utolsó öt naptári
évben Egri vagy Debrői Hárslevelű OEM bort állítottak elő, és azt az EBBB-nél
sikeresen minősíttették,
- az Egri borvidék természetes személyei, akiket az Egri borvidék hegyközségeinek olyan
gazdasági társaságai, illetve egyéni vállalkozásai (továbbiakban: borászatok) jelölnek,
melyeknek tevékenységi körébe tartozik a szőlőbor termelése, és az utolsó öt naptári
évben Egri vagy Debrői Hárslevelű OEM bort állítottak elő, amit az EBBB-nél sikeresen
minősíttettek,
- természetes személyek, akiket az EBHT Igazgatóválasztmánya jelöl,
és a 127/2009 (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
Egy borászat maximum 4 főt jelölhet az EBBB tagságra. A tagi státuszt az EBHT
Igazgatóválasztmánya hagyja jóvá vagy szünteti meg.
I.2.2. A tagsági viszony megszűnése:





az EBHT Igazgatóválasztmánya a tagot írásban, indoklás nélkül visszahívja,
a tag írásban bejelenti kilépési szándékát az EBHT-nál,
a borászat megszűnik, illetve az általa jelölt tagot az EBHT-hoz intézett írásbeli
nyilatkozattal visszahívja,
a tagság bármely feltétele nem teljesül.
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I.3. AZ EBBB SZÉKHELYE:
3301 Eger, Kőlyuktető, Pf. 83.

I.4. AZ EBBB KÉPVISELETE
Az EBBB képviselői az elnök és a titkár, akik külön-külön is jogosultak a szervezet nevében
nyilatkozattételre.

I.5. AZ EBBB SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
I.5.1. az EBBB elnöke
A/ Az EBBB a tagjai közül, az EBHT Alapszabályának a választásra vonatkozó 18. pontjában
foglaltak értelemszerű egy tag egy szavazat alkalmazásával, négy évre elnököt választ, aki
független bíráló tagként működik.
B/





Az elnök feladatai:
az EBBB működésének ellenőrzése,
a bírálóbizottság ülésének levezetése,
aláírásával a hatáskörébe utalt döntések hitelesítése,
évente legalább 4 alkalommal az EBBB titkár közreműködésével tréning borbírálat
megszervezése és borainak összeállítása.

I.5.2. az EBBB titkára
A/ Ezt a posztot az EBHT mindenkori titkára tölti be.
B/










A titkár feladatai:
a bírálóbizottság tagjainak kijelölése és a bírálóbizottság ülésének összehívása,
az EBBB működésének biztosítása,
a rendszeres és az alkalmi borminősítések megszervezése,
a borminősítések technikai lebonyolítása,
a határozatok kiadása,
aláírásával a hatáskörébe utalt döntések hitelesítése,
gondoskodik a bírálat titkosságáról, a minták szakszerű tárolásáról, a bírálati lapokról, a
jegyzőkönyv elkészítéséről és a helyszínről,
a titkár a bírálati munkában nem vesz részt,
rendkívüli EBBB ülés elrendelése.

I.5.3. A bírálóbizottság
A/ A bírálóbizottság a benyújtott borminták minősítésére létrehozott eseti bizottság.
B/ A bírálóbizottság a titkár által előre kijelölt tizenegy, és maximum öt tartalékként
megjelölt tagból áll. A kijelölt tizenegy tagot az elnök, hat állandó és négy további tag
alkotja. Tartaléknak bármelyik tag jelölhető. A bírálóbizottság összetétele ülésenként
változik. A bírálati napon bíráló tagok közül maximum két tag jelölhető csak a következő
bírálati napra, beleértve a rendkívüli EBBB ülést is. Egy borászattól a bírálatra csak egy
személy jelölhető ki. Superior és grand superior borok bírálata esetén azokat a tagokat
kell kijelölni, akik, vagy az őket küldő borászatok már állítottak elő ilyen típusú bort.
Az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kell a bírálóbizottság tagjait kijelölni.
Erről levélben és vagy e-mailben kell értesítést küldeni az érintett tagok részére legalább
6 nappal az ülést megelőzően. A tartalékbírálók kiértesítése csak valamely kijelölt bíráló
akadályoztatása esetén lehetséges, mely telefonon is megtehető. A kijelölésről feljegyzés
készül.
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Az elnök akadályoztatása esetén a titkár a bírálóbizottságból jelöl ki elnököt, aki a
bírálatot vezeti.
A bírálóbizottság minimum 5 fő részvétele esetén határozatképes.
C/ Rendkívüli ülés kérése esetén a titkár az ülést elektronikus levélben, szóban és telefonon
is összehívhatja.
D/ Minden ülésre meg kell hívni a borászati hatóság képviselőjét, és az Országos
Borszakértő Bizottság egy tagját, akik az ülésen megfigyelőként vesznek részt.
E/ A megjelent bírálók alkalmanként díjazásban részesülnek, melynek mértékét az EBHT
határozza meg évente.
F/ Az EBBB tagjai kötelesek nyilatkozatot tenni arról, hogy a bírálat során tudomásukra
jutott adatokat a nyilatkozat tartalmának megfelelően megőrzik.
I.5.4. A bírálóbizottság állandó tagjai
Az EBBB a tagjai közül tizenhat fő állandó bírálóbizottsági tagot választ az EBHT
Alapszabályának a választásra vonatkozó 18. pontjában leírt eljárás egy tag egy szavazat
értelemszerű alkalmazásával. A megbízatás az elnöki megbízatással egyező idejű. A választás
során egy borászattól csak egy állandó tag választható.
Az állandó tagok feladata a folytonosság, az azonos engedélyezési színvonal biztosítása.
Az állandó tagok kötelesek minden évben a megtartott borbíráló tréningek legalább felén
részt venni

II. AZ EBBB MŰKÖDÉSE
II.1. A MINTAVÉTEL ÉS A MINTÁK BENYÚJTÁSA
A mintavételezés és a minták benyújtása során a védett eredetű borok minősítés előtti
mintavételi, mintaadási és mintatárolási szabályainak I. és II. fejezeteiben foglaltak szerint
kell eljárni. Ugyanazon tétel bírálatát legfeljebb két alkalommal lehet kérelmezni ugyanazzal
a származási bizonyítvánnyal.

II.2. AZ ELJÁRÁS DÍJA
A mintát benyújtó a minta benyújtásakor, bortételenként, az EBHT által évente elfogadott
minősítési díjat köteles előre befizetni az EBHT pénztárába.

II.3. AZ ÁTVETT MINTÁK KEZELÉSE ÉS ŐRZÉSE
II.3.1. Az átvett minták kezelése
A minősítésre átvett mintákat az EBHT a bor jellegének megfelelő hőmérsékleten tartja, a
minősítés előtt legalább egy napig.
II.3.2. Az átvett minták őrzése
A minősítésre átvett mintákat az EBHT a „megfelelt” minősítés borok esetében 8 napig, míg a
„nem megfelelt” boroknál a soron következő minősítésig őrzi meg, amennyiben ez idő alatt a
minta benyújtója nem rendelkezik másképp.
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II.4. A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
II.4.1. A bírálóbizottság üléseinek időpontja
A bírálóbizottság minden hónap második és negyedik szerdáján ülésezik, ezen kívül igény
szerint bármelyik napra összehívható, amennyiben azt a termelők írásban kérték és a titkár
engedélyezte. Amennyiben valamilyen akadály merül fel a kitűzött bírálat megtartásával
kapcsolatosan, egy naptári héten belül a titkár jelöli ki a bírálat új időpontját. Az ülésen
superior és grand superior minősítésre a titkár döntése alapján kerül sor, illetve ha valamely
termelő legalább nyolc nappal az ülést megelőzően írásban jelezte a titkár felé, hogy ilyen
bort szeretne minősíttetni.
II.4.2 A bírálóbizottság üléseinek helyszíne, körülményei
A/ A bírálóbizottság ülésének helyszínét a titkár jelöli ki.
B/ A minősítés tiszta, illat-, és szagmentes, jól megvilágított helyiségben, fehér színű terítő
felett vagy fehér színű asztallapon kell, hogy történjen. A bírálóbizottsági tagok olyan
módon legyenek szétválasztva egymástól, hogy ne láthassák egymást, és kommunikálni se
tudjanak. A minősítéshez minden bírálóbizottsági tagnak minden esetben biztosítani kell a
következő kellékeket:
 fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter űrtartalmú talpas
kóstolópohár,
 semleges illatú és ízű pékáru,
 kiöntőedény,
 semleges illatú és ízű ivóvíz (nem ásványvíz, nem szénsavas),
 superior és grand superior borok bírálatnál legalább 340 ml-es „Egri” poharat kell
biztosítani,
 üres borminősítő lap (az EBBB szabályzat melléklete szerint classicus és superior).
C/ A vörösborokat a bírálat előtt egy órával ki kell dugózni. Minden mintának és palacknak
kódszámot kell adni. A bor típusának megfelelő hőmérsékleten tartott mintából a pohárba
0,5 – 0,6 dl bort kell tölteni a kódszám mellékelésével. A superior és grand superior
minősítésre átadott borokat a termelő kérésére dekantálni kell.
II.4.3. A minták besorolása
A minták sorrendjét a minta átvételekor megállapított kódszámok alapján, a beérkezés
időrendi sorrendjében, borfajtánkként és évjáratonként a cukortartalomnak megfelelően kell
megállapítani, úgy hogy először a fehér borok majd a rozé ezután a vörös borok kerüljenek
minősítésre.
II.4.4. A bor minősítése
A classicus bírálaton a kóstolást a fehér borok előtt a korábbi minősítésen megfelelt borokból,
a tagság által kiválasztott Egri Csillag classicus, vörös borok előtt Egri Bikavér classicus
standard borral kell kezdeni, melyet kóstolás után a bírálóbizottság közösen megbeszélhet. A
standard bort nem kell a bírálólapra felvezetni.
A superior borok minősítése esetén minden bortípus minősítését ugyanolyan bortípus
classicus szabályozási szintű borának kóstolásával, úgynevezett kontrollal kell kezdeni.
Amennyiben ilyen bortípus a termékleírásban nem létezik, kontrollként a már korábban
elfogadott superior bor kerül bemutatásra.
A minősítés az érzékszervi bírálat után, a borminősítő lap értelemszerű kitöltésével történik.
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A „megfelelt” vagy „nem felelt meg” választ egyértelmű aláhúzással vagy bekarikázással kell
jelölni. Indoklást minden minősítőnek pár szóban írnia kell. A borminősítő lapot alá kell írni.
Az elnöknek kötelessége felhívni a figyelmet a bor technikai és vagy technológiai hibájára, és
ha szükségesnek ítéli a mintából azonos sorszámon új palackot bíráltatni.
Legalább a 20. minta után szünetet kell tartani.
II.4.5. A bor értékelése
Az értékelést a bírálóbizottság titkára végzi egy összesítő lapon. Az összesítő lap
jegyzőkönyvnek, a minősítés eredménye határozatnak minősül, melyet aláír a bírálóbizottság
elnöke és titkára, valamint a bírálóbizottság, titkár által erre felkért, két hitelesítő tagja.
Az a bor kapja meg az engedélyt a bor származási bizonyítvány kiadására, melyre a
bírálóbizottság tagjainak több mint fele „megfelelt” minősítést adott.
II.4.6. A határozatok közlése
Az összesítő lapon meghozott határozatot írásban kell közölni a minta benyújtójával. A titkár
az érzékszervi bírálat eredményét („megfelelt” illetve „nem felelt meg”) a származási
bizonyítványra minden minősítés után záradékként rájegyzi. A második bírálat után elutasított
tételek tekintetében, a borszármazási bizonyítványt, amennyiben a kérelmező nem él a rendes
jogorvoslattal, be kell vonni.

II.5. VEGYES RENDELKEZÉSEK
II.5.1. Előminősítés
Kérésre a bírálóbizottságok „előminősítést” is végezhetnek a teljes minősítési díj felének
befizetése mellett, melynek eredménye nem hivatalos.
II.5.2. Új minta benyújtásának szabályai
Az EBBB által elutasított bor, a tétel összetételének megváltoztatása esetén új borszármazási
bizonyítvánnyal újra minősíthető. Új minta ugyanazzal a borszármazási bizonyítvánnyal csak
abban az esetben nyújtható be minősítésre, ha a minta benyújtója - büntetőjogi felelősségének
tudatában – nyilatkozott, hogy a bor összetétele nem változott, a bortétel csak borászati
kezelésen esett át.
II.5.3. Az ellenőrzési mintákkal kapcsolatos külön eljárás
A kereskedelemből vásárolt ellenőrzési minta bírálata után, annak „nem felelt meg”
minősítése esetén, az EBHT titkára eljár a bor hatósági vizsgálatával kapcsolatban. A
bírálóbizottsági határozatok visszavonására akkor kerül sor, ha a szabálytalanság kiderül a
bírálattal bezárólag.
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III. JOGORVOSLATOK
III.1. RENDES JOGORVOSLAT
A „nem felelt meg” minősítést kapott tétel forgalomba hozója a szőlészeti és a borászati
adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a
borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009
(IX.29.) FVM rendelet 34.§ (4) bekezdése szerint az Országos Borszakértő Bizottságnál
kérelmezheti a bor újabb érzékszervi vizsgálatának elvégzését. Ez esetben írásban kérnie kell
a záradékkal ellátott bor származási bizonyítvány kiadását az EBHT-tól.

III.2. RENDKÍVÜLI JOGORVOSLAT
A bírálóbizottság első „nem felelt meg” minősítése esetén a szőlészeti és a borászati
adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a
borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009
(IX.29.) FVM rendelet 34.§ (6) bekezdése szerint az, akivel a határozatot közölték, a bor
újbóli minősítését kérheti a minősítési díj újbóli megfizetése mellett. Amennyiben új minta
nem került benyújtásra, a titkár a megőrzött mintából köteles egyet - e jelleg feltüntetése
nélkül - a soron következő bírálati napon, új bírálóbizottsággal ismét minősíttetni.

IV. ZÁRADÉK
Az EBBB-t nyilvántartásba kell vetetni a NÉBIH borászati hatóságánál.
Ez a szabályzat az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Hegyközségek Rendtartása
mellékletét képezi.
A bírálóbizottság munkáját a borászati hatóság és az EBHT ellenőrei alkalomszerűen
ellenőrizhetik.
Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2016 (III. 24.) számú EBHT határozat alapján.
Eger, 2016. március 24.
___________________
EBHT elnök

6

