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A Bortörvény (2004. évi XVIII. tv) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően borászati terméket –
friss borszőlő, töppedt borszőlő, aszúsodott borszőlő, zúzott friss borszőlő, szőlőmust
kivételével – közfogyasztásra forgalomba hozni vagy továbbfeldolgozás céljából Magyarország
területéről kivinni csak abban az esetben lehet, ha azt tételenként a borászati hatóság vagy külön
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet laboratóriumi és érzékszervi
vizsgálatok alá vetette, és ennek alapján minőségét megállapította, és megfelelőnek minősítette,
vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államának erre hatáskörrel rendelkező
szerve, illetve egyéb, uniós jogi aktusban meghatározott szervezet, a rá vonatkozó szabályok
szerint minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette. A borászati hatóság a laboratóriumi
és érzékszervi vizsgálatok alapján megfelelőnek minősített borra forgalomba hozatali engedélyt
ad ki.
A forgalomba hozatalnak a jövőben nem feltétele a bor forgalombahozatali járulék
megfizetése, hiszen a 88/2012. (VIII.27) VM rendelet hatályon kívül helyezte a vonatkozó –
kötelezettséget előíró – szabályokat.
Fontos részletszabályokat állapít meg a forgalomba hozatalra szánt termékek vizsgálatára, a
forgalomba hozatali engedély kiadására vonatkozóan a 127/2009. FVM rendelet.
A termékek vizsgálata a borászati terméket forgalomba hozó által biztosított minta
felhasználásával történik. Főszabály szerint a minták lezárásáról a forgalomba hozó gondoskodik.
OEM vagy OFJ borok esetében a helyi borbíráló bizottság működési szabályzata, vagy a
borvidéki rendtartás úgy rendelkezhet, hogy:
- a forgalomba hozatalhoz szükséges minták csak a hegybíró jelenlétében vehetőek, azokat
a hegybíró zárja le
-

vagy
a minta forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi.

Ha a borászati terméket palackozva kívánják forgalomba hozni, a vizsgálatok elvégzéséhez a
mintákat az alábbiak szerint kell leadni:
- a helyi borbíráló bizottság eljárásrendjében meghatározott számú mintát az érzékszervi
minősítéshez
-

3 palack mintát az analitikai vizsgálatok elvégzéséhez.

A mintákhoz minden esetben mellékelni kell a mintavételről készült jegyzőkönyvet, melyet
helyettesíthet a borászati hatóság által rendszeresített, a forgalomba hozatali engedély iránti
kérelmet tartalmazó nyomtatvány.
A palack-mintáknak legalább 0,5 liter borászati terméket kell tartalmaznia.
A forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ebben az esetben a forgalomba hozónak a fent
meghatározott számú mintánál annyival több mintát kell átadnia a minősítést végző részére,
ahány ellenmintára igényt tart. A minősítést végző az átadott minták közül kiválasztja az
ellenmintát, hitelesíti annak lezárását, és a forgalomba hozó részére átadja.
Külkereskedelmi – azaz Európai Unió tagállamain kívüli - forgalomba hozatal esetén
forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező terméket kiszállítani a borászati hatóság tételes
minősítése alapján, kizárólag a borászati hatóság által kiadott szállítmányonkénti minőségi
tanúsítvánnyal szabad. A forgalomba hozatali engedélyt vagy a minőségi tanúsítványt a
vámhatóságnak át kell adni. Ez alól kivételt képez a tételenként legfeljebb 9 literes minta, ami
kereskedelmi forgalomba nem kerül.

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.

