21/2010 (XII.09.) számú EBHT határozat alapján
a módosításokkal együtt elfogadva.

A védett eredetű borok minősítés előtti mintavételi, mintaadási és
mintatárolási szabályai
Hatálya:
A 102/2009. FVM. /VIII.5./ rendeletben és a termékleírásban meghatározott egri
borok forgalomba hozatalát megelőzően külön szabályzat szerint működő helyi
Borbíráló Bizottság (EBBB) dönt arról, hogy a bor érzékszervileg megfelel-e a
rendeletben és a termékleírásban foglaltaknak.
Az EBBB érzékszervi minősítéséről készült jegyzőkönyv határozata nélkül
forgalomba hozatali kérelem az MgSzH Központ Borminősítő Igazgatóságától
(továbbiakban: BI.) nem kérhető.
I. Mintavétel és a származási bizonyítvány kiadásának rendje:
I.1. A kérelmező a bortároló helye szerint illetékes hegybírótól a hatályos
jogszabályban meghatározott írásbeli kérelemben kérheti a bor származási
bizonyítványának kiadását.
I.2.1. A hegybíró a kérelem beérkezését követő 3 napon belül köteles helyszíni
szemlével megállapítania a bor meglétét, illetve a lentebb részletezett
mennyiségű mintát hivatalosan lezárni.
I.2.2. A hegyközségi tag a minősítésre szánt borból a hegybíró jelenlétében
köteles a mintát egy tételből legalább 0,5 literes nagyságú palackban megvenni.
I.2.3. A soron kívüli lezárás esetén a kiszállásra külön díjtétel meghatározható.
I.3. A lezárás során a hegybíró köteles meggyőződni arról, hogy a palack
oldalán feltüntetésre kerültek-e az azonosítás további fontos feltételei, melyek az
alábbiak: kérelmező neve (cégneve), a bortétel megnevezése, évjárata, minőségi
kategóriája.
I.4. A hegybíró a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít.
A jegyzőkönyv kötelező tartalma: a jogszabályi előíráson túl, a mintavétel
helyét, időpontját, a jelenlévők megnevezését, a bortétel évjáratát,
megnevezését, mennyiségét, a kérelmező nevét, cégnevét, a bor származási
bizonyítvány számát, a mintaként levett palackszámot rögzíteni kell. Superior
bor esetében a palackozás tényét rögzítő jegyzőkönyvet is csatolni kell.

I.5. A hegybíró a bor származási bizonyítvány kiadása esetén a bizonyítvány
kiadásáról köteles megőrizni: a bor származási bizonyítvány kérelmet, a bor
származási bizonyítvány 1 másolati példányát, a mintavételezési jegyzőkönyvet,
valamint Superior bor esetében a palackozás tényét rögzítő jegyzőkönyvet.
I.6. Az ellenmintát a termelő az adott bor forgalomba hozását követő egy évig
köteles megőrizni.
I.7.Visszaélés gyanúja esetén a hegybíró az ellenmintát, a palackozásnál vett
mintákkal együtt, minősítésre és azonosításra díjmentesen benyújthatja az
EBBB-nek.
I.8. Az BI forgalomba hozatali engedélyének kézhezvétele után csak a
palackozásnál valamint a forgalomban vásárolt minta lehet az ellenőrzés és az
azonosítás alapja.
I.9. A mintavételezés darabszámai és annak felhasználása:
EBBB bírálatra 10 palack mintát kell megvenni tételenként.
A minták felhasználása a következő:
 4 palackot az EBHT-nak kell átadni minősítésre.
 1 palack mintát a hegybíró őriz meg ellenmintaként
 5 palackot a mintavétel helyén kell elhelyezni.
Az EBBB minősítés után a mintavétel helyén elhelyezett 5 palackból 3
palackot kell az BI-hez minősítés céljára eljuttatni. 2 palack mintát a kérelmező
őriz meg ellenmintaként.
II. Az érzékszervi vizsgálati minták Hegyközségi Tanácsnál történő
leadásának rendje:
II.1. Az EBBB általi kóstolást a kérelmező e szabályzat melléklete szerinti
kérelmen kérheti. A kérelem adatai:
kérelmező cég neve, címe
Kérelmezett tétel évjárata, megnevezése
Kérelmezett tétel nagysága, tároló edényzet száma
Kérelmezett tétel minőségi kategóriája
Kérelmezett tételhez tartozó bor származási bizonyítvány száma
Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a minősítés végén, a határozat és a
jegyzőkönyv ismertetésénél, a minta által képviselt bormennyiségről az
elnök tájékoztatást adhat-e.
II.2. A kérelemhez mellékelni kell:
A lezárt mintákból az I/10 pont alatt előírt mennyiségű palackot.

A bor származási bizonyítványát.
II.3. A minta leadásának határideje: az EBHT irodában a bírálati napot
megelőző hétfő 15.00 óra.
II.4. Késedelmes leadás: A késedelmesen leadott borok a soron következő
bírálati napon kerülnek minősítésre.
II.5. Bírálati díjak: A bírálati díjak mértékét az EBHT ülése állapítja meg,
minden év december 15-ig. A megállapított díjak a következő év január 1-től
érvényesek.
III. A bor származási bizonyítvány kiadásának és a mintavétel ellenőrzési
rendszere:
III.1. A Hegyközségi Tanács titkára a hatályos jogszabályban meghatározott
módon a bírálat eredményéről – jegyzőkönyv formájában – írásban értesíti a
termelőt az EBBB döntéséről.
A jegyzőkönyv kiküldésének határideje: az EBBB. ülésének napjától számított 8
munkanapon belül.
III.1.1. Megfelelt minősítés esetén a kérelemhez mellékelt bor származási
bizonyítványt záradékkal látja el a bizottsági döntés lényegét megfogalmazva.
III.1.2. Nem megfelelt minősítés esetén a bor származási bizonyítványt a kiállító
hegyközséghez küldi meg hivatalból, melyet záradékkal lát el, a bizottsági
döntés lényegét megfogalmazva.
A hegyközség a termelő külön írásos kérelmére jogosult a származási
bizonyítványt kiadni azzal, hogy a termelő az Országos Borszakértő Bizottságtól
kérje az ismételt bírálatot.
III.2. A Hegyközségi Tanács, mint a másodfokú közigazgatási szerv bármely
származási bizonyítvány kiadásához előírt alapbizonylatokat jogosult
ellenőrizni.
Az ellenőrzéshez a Hegyközségi Tanácsnak joga van az iratokat bekérni, illetve
a helyszínen ellenőrizni.
Az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 24 órával köteles értesíteni az illetékes
hegyközséget.
Az ellenőrzés lebonyolításáról és annak eredményéről hivatalos jegyzőkönyvet
kell készíteni.

III.2.1.A mintavétel betartását az alábbiak szerint kell ellenőrizni:
A Hegyközségi Tanácshoz leadott mintából fennmaradó 1 palackot a Tanács
minden hónapban beküld az MgSzH Központ Borminősítő Igazgatósághoz
azonosításra és megvizsgáltatja, hogy a forgalomba hozatali engedélyhez
beadott minták és a Hegyközségi Tanácshoz leadott minta azonos-e.
A mintát szúrópróba szerűen a következő havi EBBB. ülés tagjai választják ki
oly módon, hogy az előző havi EBBB. bírálati sorszámából megjelölnek egy
tetszőleges sorszámot.
Az ilyen módon történő ellenőrzés nem minden hónapban kötelező.

ZÁRADÉK
Jelen szabályzatot az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 2010.12.09-i
ülésén 21/2010 számú határozatával fogadta el, mely egyben a Rendtartás 3.
számú melléklete.
Eger, 2010. december 09.

Varsányi Lajos
EBHT Elnök

Rövidítések: BI. = Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Borminősítési Igazgatóság.
EBBB. = Egri Borvidék Borminősítési Bizottsága
EBHT. = Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa

