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Alapvető szabály, hogy borászati terméket forgalomba hozni vagy tovább-feldolgozás
céljából az országból kivinni csak akkor lehet, ha azt a borászati hatóság vagy az Európai
Gazdasági Térség valamely szerződő államának erre hatáskörrel rendelkező szerve, illetve egyéb –
közösségi jogszabályban meghatározott, arra feljogosított – szervezet tételenként laboratóriumi és
érzékszervi vizsgálatok alá vetette és ennek alapján minőségét megfelelőnek minősítette.
Ha a borászati hatóság egy bort a fent említettek szerint megvizsgál és megfelelőnek talál, arra
forgalomba hozatali engedélyt ad ki.
A Bortörvény előírásainak megfelelően közfogyasztásra tilos forgalomba hozni a következő –
gyakorlatilag hamis bornak minősülő – termékeket:
-

olyan borászati terméket, amely a Közösségi vagy nemzeti jogszabályok előírásainak nem
felel meg

-

hibás, romlott, beteg terméket

-

olyan terméket, amelyet a jogszabályokban meg nem engedett anyagok felhasználásával
vagy módszerekkel állítottak elő vagy kezeltek

-

olyan terméket, amelyet a megengedett anyagok meg nem engedett mértékű
felhasználásával állítottak elő, illetőleg kezeltek

-

olyan terméket, amelyet osztályba nem sorolt borszőlőfajtából készítettek (kivéve a
kísérleti ültetvényről származó, illetve a telepítés idején engedélyezhető borszőlőfajta
terméséből származó borászati termék).

A termékek vizsgálata – a 127/2009. FVM rendeletnek megfelelően - a borászati terméket
forgalomba hozó által biztosított minta felhasználásával történik.
Ha a borászati terméket palackozva kívánják forgalomba hozni, a vizsgálatok elvégzéséhez a
mintákat a hatályos szabályoknak megfelelően az alábbiak szerint kell leadni:
-

a helyi borbíráló bizottság eljárásrendjében meghatározott számú mintát az érzékszervi
minősítéshez

-

3 palack mintát az analitikai vizsgálatok elvégzéséhez.

A palack-mintáknak legalább 0,5 liter borászati terméket kell tartalmaznia.

Földrajzi jelzés nélküli (FN) borok érzékszervi bírálatát a borászati hatóság - a rendelkezésére
bocsátott 3 palack minta felhasználásával - végzi és kizárólag a bor forgalomba hozhatóságának
vizsgálatára irányul. OEM és OFJ borok esetében az érzékszervi bírálatot a helyi borbíráló
bizottságok (HBB-k) végzik a forgalomba hozó kérelmére, vizsgálva, hogy a termék tulajdonságai
megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak.
Az analitikai vizsgálatokat a borászati hatóság végzi.
A forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet a borászati hatóság részére kell benyújtani a
forgalomba hozónak a következők mellékelésével:
-

a bor származási bizonyítványa

-

a hivatkozott 3 palack mintát vagy az előírt analitikai vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvet

-

OEM vagy OFJ bor esetén a HBB titkára által kiadott, érzékszervi vizsgálatot tanúsító
jegyzőkönyvet (ha a bor a HBB vizsgálatán elbukott, az OBB elnökének jegyzőkönyvét
kell csatolni).

A borok forgalomba hozatalára vonatkozó részletes szabályokat Borjogi alapismeretek című
könyvemben tárgyalom, ami megrendelhető innen:
http://dialogcampus.hu/index.php?page=kiadvany_reszletes&kid=2147
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