BORJOG HÍRLEVÉL
2012. március / 30. szám
A gyakorlatilag 2012. március 15-től hatályos 22/2012 (II.29.) Korm.rendeletnek megfelelően
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, borászati és növénytermesztési hatóságként a Kormány a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (továbbiakban: NÉBIH-t) jelölte ki.

NÉBIH főbb feladatai, jogosítványai borászati hatóságként:
1. vezeti a termőhelyi katasztert
2. kiadja a forgalomba hozatali engedélyt
3. engedélyezi a borászati üzem működését
4. külkereskedelmi forgalomba hozatal esetén a borászati terméket tételesen minősíti
(kiszállítani kizárólag a borászati hatóság által kiadott szállítmányonkénti minőségi
tanúsítvánnyal szabad)
5. főszabály szerint külföldről (az Európai Unió tagállamain kívülről) származó borászati
termék – kivéve a szőlő és a borecet – behozatalához is szükség van a borászati hatóság
minősítésére.
6. borpárlat előállításához engedélyezi a nyersanyagul szolgáló borászati terméket (ez
előfeltétele az előállításnak, forgalomba hozni is csak a hatóság minősítése birtokában
szabad)
7. a borászati termékek – ide nem értve a friss borszőlőt, töppedt borszőlőt, aszúsodott
borszőlőt – előállítását, kiszerelését és forgalomba hozatalát végző üzemek működésének
engedélyezésével, továbbá a borászati termékek származási bizonyítványával,
előállításával, kezelésével, minőségével és forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági
feladatokat lát el
8. szőlő- és borágazati szakmaközi szervezetet ismerhet el
9. jármű rakományának ellenőrzéséhez a rendőrség, illetve a vámhatóság közreműködését
kérheti
10. ellenőrzi:
a) a borászati termékek származását, eredetét, minőségét (összetételi és érzékszervi
tulajdonságok, térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár
működésének jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit,
b) a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok minőségét,
c) a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségét,

d) a gyártástechnológia műszaki feltételeit,
e) a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minőségét,
f) a pincekönyv szakmai tartalmát (az ellenőrzés eredményét a pincekönyvbe is be kell
jegyezni),
g) a pincékben és a kereskedelemben – rendszeres mintavétellel – a borok minőségét,
h) az import borászati termékek minőségét,
i) a bor forgalomba hozatali járulék befizetését,
j) a bor származási bizonyítványok valóságtartalmát,
k) a borszőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását,
l) a termékleírásnak való megfelelést.
11. ellátja a lepárlási, valamint a mustsűrítménnyel való mustjavítási intézkedésekhez
kapcsolódó szakmai ellenőrzési feladatokat.
12. meg nem engedett anyag tárolása miatt minőségvédelmi bírságot szabhat ki
13. kereskedelmi egység ellenőrzésekor meg nem engedett (hamis) borászati terméket talál,
kezdeményezi az engedélyező hatóságnál a kereskedelmi egység legfeljebb 30 napig tartó
bezárását.
14. amennyiben a kereskedelmi egység ellenőrzése során két éven belül ismételten jogsértést
állapít meg, kezdeményezi a kereskedelmi egység működési engedélyének visszavonását.
15. ha a Hatóság által észlelt hiányosságot a meghatározott határidőig nem szüntetik meg,
vagy ha a tiltott cselekményt két éven belül ismételten elkövetik, a Hatóság a borászati
üzem engedélyét visszavonja.
A növénytermesztési hatóság feladata alapvetően az ültetvénytelepítések és kivágások
ellenőrzése.
A Hivatalt a jövőben is a vidékfejlesztési miniszter irányítja.
A NÉBIH szervezete:
1. NÉBIH elnöke
2. szakterületekért felelős elnökhelyettesek
3. igazgatók

Amint arról a borász társadalom is értesülhetett korábban, a forgalomba hozatali járulék eltörlésre
kerül, azonban a borászati hatóság feladatai megmaradtak, ezért a 2008. évi XLVI.
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény rögzíti, hogy az élelmiszerláncfelügyeleti szerv részére az élelmiszer előállítóknak (így a borászatoknak is) évente
élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetni.
A felügyeleti díj mértéke főszabály szerint a felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységből
származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított
a) előző évi értékesítési nettó árbevételének, vagy
b) – személyi jövedelemadó bevallásra köteles természetes személy – előző évi jövedelmének
0,1%-a.
A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania, a díjfizetés alapjául szolgáló nettó
árbevételét, illetve jövedelmét. A bevallási kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni. A díjat
két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig.
Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a mezőgazdasági kistermelő (az a
mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8
millió forintot nem haladja meg).

Tisztelettel:
dr. Prónay Bence
ügyvéd, borjogász
www.borjog.hu

Email: bence.pronay@nkkb.hu
Telefon: +361 269-37-67, +361 269-44-12
Mobil: +36 30-445-30-54
Fax: +361 269-12-76

A jelen hírlevél csak tájékoztató jelleggel, a teljesség igénye nélkül tartalmazza a hivatkozott jogszabályhelyeket.
Irodánk csak a megbízás alapján nyújtott tanácsadásért vállal felelősséget.

