MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
VILLÁNYI BORVIDÉK BORBÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA

A Villányi Borvidék Borbíráló Bizottsága (továbbiakban VBBB), mint Helyi Borbíráló
Bizottság, melynek része a Franc Bizottság (továbbiakban: FB) a Villányi Borvidék
Hegyközségi Tanácsa (továbbiakban VBHT) által, a Villányi Borvidék védett eredetű
(oltalom alatt álló eredetmegjelölésű, a továbbiakban OEM) borászati termékeinek
minősítésére létrehozott önálló, jogi személyiséggel nem rendelkező állandó testület.
1. A VBBB hatásköre, feladatai
1.1 Feladata a Villányi borvidék védett eredetű (OEM) borászati termékeinek az
forgalomba hozatali eljárás során történő érzékszervi minősítése, valamint a származási
bizonyítvány kiadásának engedélyezése.
1.2 A VBBB dönt arról, hogy a kérelmezett kategóriában a borászati termék érzékszervi
jellemzői
megfelelnek-e
a
termékleírásban
meghatározott
eredetvédelmi
kritériumoknak. A Borbíráló Bizottság a döntéséről szakvéleményt készít, melyről a
titkár határozattal értesíti a kérelmezőt.
1.3 VBBB hatáskörével, működésével kapcsolatos kérdésekben a 127/2009. (IX.29.)
FVM rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.
2. A VBBB munkájának helyszíne
A VBBB munkájának helyszíne a Villány Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium. A bírálat helyszínén megfelelően tágas, megfelelő természetes és
mesterséges fényű bírálati helység, a borok megfelelő hőmérsékletű felszolgálásához
szükséges borhűtő, vagy hűtőszekrény, a borászati termékekhez illő kóstoló poharak,
előkészítő szoba, illetve felszolgáló személyzet áll rendelkezésre.
3. A VBBB SZERVEZETE
3.1 A VBBB tagjai
A Borbíráló Bizottság a 127/2009 (XI.29.) FVM rendelet 12. számú mellékletében
felsorolt végzettségek valamelyikével, valamint megfelelő kóstolási és bírálati
gyakorlattal rendelkező minimum 40 fő szakemberből áll.
A VBHT az Eredetvédelmi Szakbizottság (a továbbiakban EB) javaslatára egy évre kéri
fel a tagokat a borbíráló munkára, akikről az EB számára a Hegyközségi Tanács
mindenkori titkára naprakész, hivatalos és nyilvános nyilvántartást vezet.
A tagság automatikusan megszűnik, ha a kisorsolt tag egy éven belül három alkalommal
indokolatlanul nem jelenik meg a bírálati napon.
A VILLÁNYI FRANC jelöléssel forgalomba hozni kívánt tételeket a VBBB tagjai közül
10 fő bíráló az FB jogosult minősíteni.
Az FB tagjaira szintén az EB tesz javaslatot. Az FB tagjaira ugyan azon előírások az
irányadók, mint a VBBB többi tagjára.
3.2 A VBBB szervezeti felépítése

3.2.1 A VBBB elnöke
A VBBB elnökét az EB elnöke jelöli ki az EB tagjai közül, akinek a feladata a borbíráló
bizottság szakmai munkájának összehangolása. Az elnök akadályoztatása esetén az EB
elnöke gondoskodik a helyettesítésről.
Az VBBB mindenkori elnöke egyben az FB elnöke is.
3.2.2 A VBBB titkára
A VBBB titkára, a hegyközségi tanács mindenkori titkára. Feladata a VBBB működtetése.
A borbírálatra bejelentett borászati termékek nyilvántartása. A bírálatot a bejelentéshez
képest 30 napon belül megszervezi, a titkos bírálat feltételeiről gondoskodik.. A titkár a
bírálatban nem vesz részt.
Az VBBB mindenkori titkára egyben az FB titkára is.

3.2.3 A Bírálóbizottság
A/1/
A VBBB bírálataira 10 főt, 8 + 2 fő tartalék bírálót sorsolással kell kiválasztani. A
bírálathoz legalább 5 fő jelenléte szükséges. A bírálatokat a VBBB elnöke vezeti,
akadályoztatása esetén a titkár a bírálóbizottságból elnököt jelöl ki.
A kijelölést (sorsolást) a mindenkori bírálati napon kell elvégezni a következő
alkalomra. A sorsolás során a VBBB összes tagjainak nevét egyenként tartalmazó és
névazonosítást kizáró módon összehajtott papírlapokat a titkár két tag együttes
jelenlétében egy urnába helyezi, ahonnan a bírálóbizottság tagjai sorsolnak. A
sorsolásról és kiválasztásról jegyzőkönyv készül (4. számú melléklet). Valamely kisorsolt
bíráló akadályoztatása esetén tartalék bíráló kijelölése lehetséges. A tartalék bírálókat a
titkár jelöli ki és hívja meg bírálatra.
A/2/
Az FB bírálataira mind a 10 fő bírálót meg kell hívni. A bírálathoz legalább 5 fő
jelenléte szükséges. A bírálatokat a FB elnöke vezeti, akadályoztatása esetén a
titkár a bírálóbizottságból elnököt jelöl ki.
B/
Rendkívüli VBBB ülés esetén a titkár az előző ülésen kisorsolt Bírálóbizottságot hívja
össze.
C/
A VBBB tagjai kötelesek nyilatkozatot tenni arról, hogy a bírálat során tudomásukra
jutott adatokat a nyilatkozat tartalmának megfelelően megőrzik.
4. VBBB munkájával kapcsolatos iratkezelések
4.1 A bírálat során keletkezett iratokba kizárólag az érdekelt személyek tekinthetnek be,
melyből csak a beazonosítás nélküli „bírálati összesítő lapot”, illetve az ülésről készült
jegyzőkönyvet tekintheti meg.
4.2 Az iratok 5 éven belül nem selejtezhetőek.

4.3 A bírálóbizottság „megfelelt” szakvéleménye a bírálat napjától számított 3 hónapig
érvényes.
5. A VBBB működése
5.1 Minták benyújtása a bizottságokhoz
A borászati termékek érzékszervi bírálatát a bizottságok jelentkezési nyilatkozat
alapján (továbbiakban nyilatkozat) végzik. A nyilatkozat nyomtatványt az 1. számú
melléklet tartalmazza.
A minősítésre szánt borászati termékekből minimum a borászati hatóság
forgalombahozatali eljárásához szükséges palack szám plusz 2 palack mintát kell
benyújtania a kérelmezőnek, melyből 1 palack az érzékszeri minősítéshez szükséges, 1
palck ellenminta, melyet a bizottságok 3 hónapig őriznek meg. A VBHT-nak a
palackokat, a nyilatkozattal együtt kell átadni. A nyomtatványhoz mellékelni kell az
illetékes hegybíró által kiállított, aláírt bor származási bizonyítványt, melyet a titkár a
bírálatig bevon.
5.2 Átvett minták kezelése, tárolása
A minősítésre átvett mintákat a VBHT a borászati termék jellegének megfelelő
hőmérsékleten tartja.
Minden mintának és palacknak kódszámot kell adni beérkezéskor.
5.3. A bírálatok időpontja
A VBBB és az FB minden hónap második hétfőjén ülésezik. Amennyiben valamely
akadály merül fel (ünnep, áramszünet, stb.) az EB elnök jelöli ki a bírálat időpontját, egy
naptári héten belül. A titkár szükség esetén, soron kívüli bírálatra is összehívhatja a
bizottságokat.
5.4 A bírálatok kellékei, feltételei
A minősítés tiszta, illat-, és szagmentes helyiségben kell, hogy történjen. A bíráló tagok
személyenként, elkülönítetten, egyénileg végzik a bírálatot.
Minősítés kellékei:
- legalább három MSZ szerinti borbíráló-pohár
- semleges illatú és ízű pékáru,
- köpőedény
- fejenként legalább egy kiöntőedény
- kitöltetlen borminősítő lap (2. számú melléklet)
- semleges illatú és ízű ivóvíz (nem szénsavas)
5.6 A borászati termék minősítése
A minősítés az érzékszervi bírálat után, a borminősítő lap értelemszerű kitöltésével
történik. A Bírálóbizottság egyszerű többséggel titkosan dönt. A „megfelelt” vagy „nem
megfelelt” választ egyértelmű aláhúzással vagy bekarikázással kell jelölni. Indoklást csak
nem felelt meg válasz esetén kell minden minősítőnek pár szóban, a legjellemzőbb
kizáró okokat megjelölve leírnia. A borminősítő-lapot alá kell írni. Az elnöknek
kötelessége a hibás, beteg mintára felhívni a figyelmet, és javaslatot tehet annak estleges
kizárására.
5.7 A bírálatok értékelése, határozat hozatal

Az értékelést a bírálóbizottság titkára végzi egy összesítő (3. számú melléklet) lapon. A
borminősítő és az összesítő lap is jegyzőkönyvnek minősül. Az a borászati termék kapja
meg az engedélyt jóváhagyó határozat kiadására, melyre a bírálóbizottság aznapi
tagjainak több mint fele „megfelelt” minősítést adott.
A bírálóbizottság titkára a döntéséről jegyzőkönyvet készít az összesítő lapon, melyet
aláír a bírálóbizottság elnöke és titkára, valamint a bírálóbizottság a titkár által erre
felkért két tagja. A jegyzőkönyv alapján a titkár hozza meg a határozatokat.
A VBBB titkára az érzékszervi bírálat eredményét záradékként rávezeti a származási
bizonyítványra.
5.8 Határozatok közlése
A határozatot a minta benyújtását követő 15 napon belül két eredeti példányban kiad a
bírálatot kérő számára, valamint egy példányban megküld a termékleírás készítője
részére.
A borászati termék minősítését követően a bizottság a bormintákat (minimum 2 palack
forgalombahozatali minta) hitelesíti, azokat a minősítési jegyzőkönyvvel együtt átadja a
termelőnek.
„5.9 Térítési díj
Az érzékszervi bírálat (eredetvédelmi hozzájárulás) szolgáltatási díja alanyi
adómentes őstermelő kérelmező esetén:
Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű bor esetében bruttó 3 Ft/liter, Oltalom alatt álló
eredetmegjelölésű classicus bor, Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű szén-dioxid
hozzáadásával készült gyöngyözőbor, valamint Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
pezsgő esetében bruttó 5 Ft/liter, Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű premium bor
esetében bruttó 8 Ft/liter,
ÁFA-s kérelmező esetén:
Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű bor esetében 3 Ft + 27% ÁFA /liter, Oltalom alatt
álló eredetmegjelölésű classicus bor, Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű szén-dioxid
hozzáadásával készült gyöngyözőbor, valamint Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
pezsgő esetében 5 Ft + 27% ÁFA /liter, Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű premium
bor esetében 8 Ft + 27% ÁFA /liter,
melyet, a bírálatot követően, a számlát kiállító Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.
OTP Banknál vezetett 11731087-29903641-00000000 számú bankszámlájára történő
átutalással, vagy házipénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni.”
5.10 Jogorvoslatok
A VBBB döntése ellen, az, akivel a határozatot közölték, a kézhezvételtől számított 8
napig a legalább fele részben megváltoztatott bíráló bizottság 30 napon belüli új
összehívását és a borászi termék újbóli minősítését kérheti. A titkár köteles a
fellebbezési határidő lejártáig megőrzött egy 0,75 l-es ellenmintát – e jelleg feltüntetése
nélkül – a következő bírálati napon, új bírálóbizottsággal ismét minősíttetni.
Amennyiben az új minősítésen is legalább egyszerű többséggel „nem megfelelt”
eredmény születik, a tétel forgalombahozója kérheti, hogy az adott borászati termék
érzékszervi bírálatát az Országos Borszakértő Bizottság végezze el.
Záradék

Ez a szabályzat a Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a borvidék hegyközségeinek
Rendtartása mellékletének minősül.
A szabályzatot a Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa közgyűlése a x/2015.(V.28.)
számú határozatával fogadta el, és 2015. május 28. napján lép hatályba. A működési
szabályzatban félkövér és dőlt betűvel kiemelve szerepelnek a 2015. május 28. napján
elfogadott módosítások.
Kelt. Siklós, 2015. május 28.
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