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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről a 2008. évi XLVI. törvény rendelkezik, amely
előírja, hogy hatósági eljárás során az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára
vonatkozó hatósági döntést csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hozhat (MgSzH), ahogy
láthatjuk azt a bor esetében a minősítésnél, a forgalomba hozatali engedélyezésnél.
Gyakran fogalmazódik meg borászok részéről a pincekönyv – a folyamatos dokumentáció „eltörlése” iránti igény, amire reális lehetőség az alábbi okokból nincs:
Európai Uniós szinten elfogadott követelmény az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjével
szemben, hogy nyomon követhetőségi eljárást hozzanak létre és ahhoz kapcsolódóan naprakész
dokumentációs rendszert működtessenek az élelmiszerek, valamint az élelmiszerbe bekerülő
vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok tekintetében. A bor esetében tehát ezt a dokumentációs
rendszert testesíti meg jelenleg a pincekönyv.
Az élelmiszeripari vállalkozások vonatkozásában előírja az élelmiszerláncról szóló törvény, hogy
működésük során:
-

a külső és a belső környezetnek,

-

az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a méreteknek,

-

a berendezéseknek, az eszközöknek, a technológiáknak,

-

a termelési és tárolási kapacitásnak,

-

a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevők biztonságosságának, minőségének,

az alkalmazott csomagolóanyagok és fertőtlenítőszerek megfelelőségének, illetve
biztonságos alkalmazásának,
az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának
alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának
folyamatos garantálására.

Az élelmiszeripari vállalkozásnak továbbá - főszabály szerint - olyan önellenőrzési,
minőségbiztosítási, nyomon-követési, termék-visszahívási rendszereket kell működtetni,
amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és
nyomon követhetősége. Követelmény még, hogy az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell
lennie egy - élelmiszer-biztonsági szaktudással rendelkező - azonnali intézkedésre feljogosított,
felelős személynek.

Közösségi, illetőleg nemzeti szabályokban előírt esetekben (így a szőlőbor esetében is) az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges az élelmiszerlétesítmény működtetéséhez,
illetve az élelmiszertevékenység folytatásához.

A borjog szempontjából releváns élelmiszerlánc felügyeleti szabályokkal a Dialóg
Campus kiadónál megjelent és innen megrendelhető Borjogi Alapismeretek c. könyvben
foglalkozom részletesen:
http://dialogcampus.hu/index.php?page=kiadvany_reszletes&kid=2147
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