A védett eredetű borok minősítés előtti mintavételi, mintaadási és
mintatárolási szabályai
A szabályzat hatályos az Egri Borvidéken működő, bort előállító hegyközségi
tagok OEM boraira.
I. Mintavétel és a származási bizonyítvány kiadásának rendje:
I.1. A kérelmező a bortároló helye szerint illetékes hegybírótól, a hatályos
jogszabályban meghatározott módon, az érzékszervi minősítést megelőzően
legalább 8 nappal írásos kérelemben kérheti a bor származási bizonyítványának
kiadását.
I.1.1. Soron kívüli mintavétel esetén a kiszállásra külön díjtétel számolható fel.
I.2.1. 50hl mennyiség felett a hegybíró helyszíni szemlével megállapítja a bor
meglétét és egyezteti a pincekönyvben foglaltakkal.
I.2.1.1. A hegyközségi tag a minősítésre szánt borból a hegybíró jelenlétében
köteles megvenni a mintákat, egy tételből legalább 0,5 literes nagyságú
palackokban, melyeket a hegybíró hivatalosan lezár.
I.2.2. 50hl mennyiséig a kérelmező is megveheti a mintákat legalább 0,5 literes
nagyságú palackokban, ekkor a palackok lezárását a saját aláírásával látja el.
I.3. A lezárás során a mintavevő az EBHT által jóváhagyott „Borminta” címkét
köteles használni és elhelyezni a palackokon, mely tartalmazza a mintára
vonatkozó adatokat, melyek az alábbiak:
 a bort előállító vagy kérelmező neve (cégneve),
 a bortétel megnevezése - minőségi kategóriája,
 évjárata,
 borszármazási bizonyítvány száma,
 bortétel nagysága, tárolóedények száma,
 mintavétel helye,
 a mintának a hegybíró által nyilvántartásba vett száma,
 mintavevő neve,
 és hitelesítések. (aláírás, bélyegző, dátum)
I.4. A hegybíró a helyszíni szemléről az I.2.1. esetben jegyzőkönyvet készít.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a minta adatait a „Borminta” címke
tartalmával megegyezően, illetve a mintaként levett palackszámot.
I.5. A hegybíró a bor származási bizonyítvány kiadása esetén köteles megőrizni:
a borszármazási bizonyítvány kérelmet, a borszármazási bizonyítvány másolati
példányát, a mintavételezési jegyzőkönyv másolati példányát.
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I.6. A mintavételezés darabszámai és annak felhasználása:
A forgalomba hozatali engedély kiadásához legalább 9 palack mintát kell venni
tételenként.
A minták felhasználása a következő:
 4 palackot az EBHT-nak kell átadni EBBB minősítésre,
 minimum 1 palack mintát a hegybíró őriz meg ellenmintaként,
 4 palackot a mintavétel helyén kell elhelyezni.
Az EBBB minősítés után a mintavétel helyén elhelyezett 4 palackból 2 palackot
kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok
Igazgatósághoz (továbbiakban BAII-hez) minősítés céljára eljuttatni. 2 palack
mintát a kérelmező őriz meg ellenmintaként.
I.7. Visszaélés gyanúja esetén a hegybíró az ellenmintát, a palackozásnál vett
mintákkal együtt, azonosításra és minősítésre díjmentesen benyújthatja az
EBBB-nek.
I.8. Az BAII forgalomba hozatali engedélyének kézhezvétele után csak a
palackozásnál valamint a forgalomban vásárolt minta lehet az ellenőrzés és az
azonosítás alapja.
I.9. Az ellenmintát a termelő az adott bor forgalomba kerülését követő egy évig
köteles megőrizni.
II. Az érzékszervi vizsgálati minták Hegyközségi Tanácsnál történő
leadásának rendje:
II.1. Az EBBB általi érzékszervi bírálatot a kérelmező az EBHT által kiadott
megrendelőn kérheti. A kérelem adatai:
 a bort előállító vagy kérelmező cég neve, címe, elérhetősége,
 minősítés célja (forgalomba hozatal vagy előminősítés),
 kérelmezett tétel megnevezése – minőségi kategóriája, évjárata,
 kérelmezett tételhez tartozó bor származási bizonyítvány száma,
 kérelmezett tétel mennyisége, tároló edények száma,
 kérelmezett tétel tárolási helye.
II.2. A kérelemhez mellékelni kell:
 a lezárt mintákból az I/6 pont alatt előírt mennyiségű palackot,
 a bor eredeti származási bizonyítványát, mintavételi jegyzőkönyvet.
II.3. A minta leadásának határideje: az EBHT irodában a bírálati napot
megelőző hétfő 15.00 óra. Ünnepnap esetén a minősítést megelőző munkanap
12.00 óra.
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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 Tanácsülése állapítja
meg. A megállapított díjak a következő év január 1-től érvényesek.
III. Mintavétel ellenőrzési rendszere:
III.1. A Hegyközségi Tanács az Eger OEM és Debrői Hárslevelű OEM
termékleírások X. pontjának felhatalmazása alapján bármely mintavételt
jogosult ellenőrizni.
Az ellenőrzést végző az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 24 órával köteles
értesíteni az illetékes hegyközséget.
Az ellenőrzés lebonyolításáról és annak eredményéről hivatalos jegyzőkönyvet
kell készíteni.
III.2. A mintavétel betartását az alábbiak szerint kell ellenőrizni:
A Hegyközségi Tanácshoz leadott mintából fennmaradó 1 palackot a Tanács
titkára beküld a BAII-hez azonosításra, hogy a forgalomba hozatali engedélyhez
beadott minták és a Hegyközségi Tanácshoz leadott minták azonosak-e. Az
ilyen módon történő ellenőrzést szúrópróba szerint végzi.
III.3. A bírálat ellenőrzése:
Az EBHT titkára jogosult a már bírált és megfelelt borokból a következő
bírálatra egy tetszőlegesen kiválasztott mintát újból bíráltatni. Ha a bírálat során
a minta nem megfelelő minősítést kap, az EBBB elnöke köteles felhívni a
bírálók figyelmét a következetesebb szakszerűbb bírálatra.
ZÁRADÉK
Jelen szabályzatot az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 7/2016 (III. 24.)
számú határozatával fogadta el, mely a Rendtartás 3-as számú melléklete.
A módosítások 2016. augusztus 1-én lépnek hatályba.
Eger, 2016. március 24.
………………………….
EBHT Elnök
Rövidítések:
BAII = Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
EBBB = Egri Borvidék Borminősítési Bizottsága
EBHT = Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa
OEM = Oltalom alatt álló eredetmegjelölés
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