Balatoni Borvidéki Régió
8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.
Tájékoztató
A 127/2009. (IX.29.) FVM rendelet a borászati termékek forgalomba hozataláról szóló
fejezetében a helyi borbíráló bizottságok megalakítását írja elő, ezért a „Balatoni Borvidéki Régió”
létrehozta a „Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottságát” (továbbiakban BBBB).
Az elkészült termékleírások szerint a BBBB feladata az OEM borok forgalomba hozatali
engedélyéhez szükséges érzékszervi bírálat elvégzése.
Jelenleg a Badacsonyi, Balatonfüred-Csopaki, Balaton-felvidéki, Nagy-Somlói, Zalai, Tihanyi,
Balatoni OEM és Balatoni OFJ borok érzékszervi bírálatát végzi a BBBB.
A BBBB székhelye és a bírálat helyszíne a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.
Az érzékszervi bírálatot a Borrégió hat borvidékéről kijelölt – a rendelet által meghatározott
végzetséggel és borbíráló vizsgával rendelkező – szakemberek végzik.
A minták bírálatra történő átvétele:
- A termelő beszállítja a BBBB bírálati helyére, amit a Titkár, vagy megbízottja átvesz.
- A rendes bírálatra történő borok BBBB. elé kerülő mintáját - a mintavételi szabályzat
alapján történő - mintavételezésénél a Hegyközségi Tanácsok átvehetik azt a BBBB
székhelyére szállíthatják.
A minták átvétele során kötelezően benyújtandó mellékletek:
- a kérelmező által kitöltött és aláírt kérelem (5051. számú minősítési kérelem)
- a bortétel származási bizonyítványa „C” típusú (eredeti példány)
- a termelő elérhetősége (telefonszám, e-mail)
A minta csomagolása és jelölése:
44. § (1) A mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy
kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne
lehessen hozzáférni. A mintát sorszámmal kell ellátni.
(2) A mintán fel kell tüntetni:
a) a tulajdonos, az előállító, a forgalmazó vagy a minta beküldőjének nevét,
b) a termék megnevezését,
c) a mintavétel helyét, időpontját,
d) a minta által képviselt mennyiséget,
e) a mintavevő, az ellenőrzött vagy a minta beküldője aláírását és pecsétjét,
f) forgalomba hozatali engedély kérelem esetén a bor származási bizonyítvány számát is.
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A mintából a bor érzékszervi kóstolásához egy palackot kell biztosítani.
Az analitikai vizsgálathoz, amelyet a NÉBIH végez két palackot kell biztosítani, amelyek
űrmértékének összességében legalább 1 liternek kell lennie.
Az érzékszervi bírálatok díja:
- Határidőben leadott borok esetében, az OEM megjelölésű borok bírálati díja: 3000 Ft
- Rendkívüli bírálatra leadott bor borbírálati díja: a rendes bírálati díjon felül további
25.000.- Ft
Balatoni Borvidéki Régió számlaszáma: 73200110-11316639
A borok átvétele a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében történik
(8261 Badacsonytomaj, Római út 181.), átvevő: Lakatos Anita (tel.: 87/532-206; 87/532-200)

Átvétel időszaka minden héten, munkanapokon hétfő és kedd 8-12 óra.

A BBBB érzékszervi bírálata kéthetente csütörtökön kerül megrendezésre.
Az aktuális időpontról a www.szbki-badacsony weboldalon tájékozódhatnak.

A BBBB működésével kapcsolatos kérdésekre Kulka Gábor a BBBB titkára tud tájékoztatást adni
a 30/9466-627-es telefonszámon, illetve kulkagabor@gmail.com e-mail címen.

A Balatoni Borvidéki Régió Tanácsa a termelők érdekében megoldja a minták továbbküldését, azért
hogy a termelőknek ne kelljen külön a Borászati Igazgatóságra felküldeni a borokat.
Ebből kifolyólag, a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges plusz két palackot, összesen három
palackot kell leadni a Kutatóintézetben.
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