A Kunsági Borvidék Rendtartása
A Rendtartást az 1994. évi CII. tv. 46. §. (1.) bekezdés b) pontja szerint a Hegyközségi Tanács 1996.
szeptember 13-i ülésén határozta meg ideiglenes jelleggel hagyta jóvá. Az 1998. május 28-án tartott
Hegyközségi Tanács ülés az 1997. évi CXXI. és CXXII. törvényekben foglaltakkal kiegészítette, majd a
2004. évi XVIII. tv és vhr-ek előírásainak alapján a Hegyközségi Tanács 2007. április 25-i, 2011. május 27i, 2011. november 24-i és a 2013. 11. 28-i, és a 2021. 06. 11-i küldöttgyűlése módosította. A szőlészetről
és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII.16.) Kormány Rendelet, a szőlő- és
bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet előírásait ﬁgyelembe véve a
Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmány a rendtartás szövegét felülvizsgálta és a
2021. december 29-i ülésén a jogszabályoknak megfelelően módosította és egységes szerkezetbe
foglalta a következők szerint:
I.

1. A Rendtartás célja: segíteni az Alapszabályban, valamint a szőlő- és borgazdálkodással összefüggő
hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések érvényesítését, a szőlőtermesztés és a borászat
színvonalának növelését, a Hegyközségi Tanácsot alkotó hegyközségek és azok tagjai érdekeinek
megvalósulását.

2. A Rendtartás területi hatálya kiterjed a 26/2021. (VII.29) AM rendelet 1. számú melléklet 4.3. Kunsági
borvidék: a Kunság oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület”
fejezetében felsorolt települések összessége.

3. A Rendtartás személyi hatálya kiterjed a 2. pontban felsorolt területeken működő hegyközségekre
és azok tagjaira.

4. A Rendtartás tárgya a Hegyközségi Tanács működési területén folyó szőlőtermelési és borászati
tevékenységnek az egyes hegyközségek területét és hatáskörét meghaladó szabályozása, az ezzel
összefüggő eljárási és büntető rendelkezések megalkotása.
II.
A szőlőtermesztés és borászat szabályozása

1. A 2020. évi CLXIII tv.2-6 §-a előírásainak megfelelően árutermő, törzs- és kísérleti célú borszőlőt
telepíteni a hegybíró által kiadott engedéllyel lehet.

2. Az egyes hegyközségek a borvidéki fajtalista alapján alakítják ki az engedélyezett fajták közül a
telepíthető szőlőfajták listáját, valamint az ideiglenesen engedélyezett szőlőfajták listáját és ezt
saját rendtartásukban rögzítik. A szőlőfajták osztályba sorolása, valamint a borvidéki fajtajegyzék a
Rendtartás 1. számú mellékletét képezi. A borvidék szerkezet átalakítási programja a rendtartás 2.
számú mellékletét képezi. A szerkezetátalakítási terv módosítás kezdeményezése a hegyközségek
javaslata alapján a Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmányának a jogköre.

3. Művelésmódok alkalmazása: A szőlőkataszterben nyilvántartott ültetvények esetén az alkalmazott
művelésmód az ültetvény kivágásáig fenntartható. Új ültetvények létesítésekor ajánlott az ökológiai
adottságokhoz alkalmazkodni, ﬁgyelembe véve az egyes szőlő fajták tulajdonságait.
Az alkalmazott művelésmódok:


Takarásos fejművelés,



Ernyő művelés,



Moser, javított Moser művelés,



Egyes függöny művelés



Sylvoz



Guyot

Magas művelés alkalmazása esetén biztosítócsap alkalmazása, és a biztosító szálvessző téli
takarása ajánlott.

4. A szőlőtermesztésével összefüggő szabályozás:
a./ A szőlő tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban birtokos) köteles az ültetvényt
rendeltetésének megfelelően művelni.
b./ A borvidéken a hegyközségeknek július 1-10 közötti időszakban fajtánként termésbecslést kell
végezni. A termésbecslést a választmányból és a tagokból létrehozott bizottságnak kell elvégezni.
A termésbecslés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni és róla a hegyközség tagságát
tájékoztatni kell. Ha adott területen belüli parcellán a várható termés mennyisége jelentős eltérést
mutat a közzétett becsléstől, a termelő a szüret megkezdése előtt ezt a bizottságnak köteles
jelenteni.
c./ A borvidéken az egyes hegyközségek augusztus 1-től kezdődően hetente próbaszürettel
állapítják meg a szőlő érési ütemét.
d./ A vagyonvédelem érdekében minden gazda köteles a saját ültetvényét véletlenszerűen
ellenőrizni, és a tapasztalt rendellenességeket bejelenteni, a felmerült költségek arányában
hozzájárulni a hegyőrséghez, amennyiben a hegyközség ilyet működtet, és nem bírja anyagiakkal.

5. A borvidék területén borászati tevékenységet csak a területileg illetékes hegyközségnél történt
nyilvántartásba vétel után lehet folytatni.
III.
Származás és eredetvédelem
1. A Kunsági borvidék oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel forgalomba kerülő borászati termékei:
1.

Izsáki Arany Sárfehér OEM

2.

Kunsági OEM

3.

Monori OEM

4.

Duna OEM

5.

Soltvadkerti OEM

2. A Kunsági borvidék oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel forgalomba kerülő borászati termékei:


Duna-Tisza Közi OFJ

A részletes termékleírások hatályos szövege letölthető a https://boraszat.kormany.hu/termekleirasok2
linken.
IV.
Borvidéki arculatteremtő jelképek és más eszközök használata

1. 2. V.
Ellenőrzés

1. A szőlőtermesztéssel, illetve a borgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzésben a Bortörvény és a
Hegyközségi törvény által megszabott keretek között vesz részt a Hegyközségi Tanács. Az OEM és
OFJ borok előállítása és forgalomba hozatala során a hegyközséghatáskörben elvégzendő
ellenőrzéseket a termékleírások tartalmazzák.

2. 3. A Duna-Tisza közi OFJ, Duna OEM érzékszervi minősítését a NÉBIH BAII végzi. Az Izsáki Arany
Sárfehér OEM, Monori OEM és Soltvadkerti OEM és a Kunság OEM borok érzékszervi bírálatát a
Kunsági Földrajzi Árujelző Borbíráló

Bizottsága

- KFBB – végzi. Működésének szabályait a 3.

számú melléklet tartalmazza.

4. A Kunsági Borverseny szabályzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. Az ellenőrzésre jogosult szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat a
Rendtartáshoz kell csatolni.
VI.
Rendtartási eljárás

1. Rendtartási ügyekben az Igazgatóválasztmány jár el a 2016. évi CL. törvény meghatározott
részeinek alkalmazásával.

2. A Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmányának rendtartás ügyben meghozott határozata ellen
fellebbezési lehetőség nincs.
A Rendtartásban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hegyközségi Tanács határozattal
megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott
cselekvés teljesítésére, valamitől való tartózkodásra kötelezheti. Abban az esetben, ha a tag a
Hegyközségi Tanács határozatában foglaltakat nem teljesíti úgy a szabályszegővel szemben egyszeri
10.000 Ft összeghatárig terjedő pénzbírság szabható ki.

A 2012. évi CCXIX. törvény 34. §-a értelmében azt, aki nem hegyközségi tagként vét a rendtartás
szabályai ellen, a hegyközség felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a rendtartás
szerinti cselekvésre. A felszólítás eredménytelensége esetén a hegyközség a törvényszéktől kérheti a
rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek, a felszólításnak megfelelő kötelezését.

3. Az OEM és OFJ borok termelése során felmerülő visszaélések esetében az alábbi szankciók
alkalmazhatóak:

a.

ﬁgyelmeztetés a szabályozás teljes körű betartására,

b. az OEM és OFJ megnevezés használatának eltiltása.
A szankció vonatkozhat egyes termék(ek)re vagy a termelési folyamat egészére.
A szankciókkal kapcsolatban a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmánya jár el.
VII.
Záró rendelkezések
Az elfogadott borvidéki rendtartást meg kell küldeni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának, amely
kifogást emelhet a rendtartás ellen, ha az törvénysértő, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést
tartalmaz. A hegyközségi tanácsnak a kifogásolt rendelkezést újra kell tárgyalni.
A borvidéki rendtartást – kifogás híján – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának történő megküldését
követő harminc nap elteltével közzé kell tenni. A közzététel helye a Kunsági borvidék honlapja –
www.kunsagiborvidek.hu.
A rendtartás közzététellel lép érvénybe. A hegyközségek a közzétételt követően a hegyközség
hirdetőtábláján 30 napra közszemlére teszik és a következő hegyközségi közgyűlésen önálló napirend
keretében ismertetik, hogy arról a hegyközségi tagok megfelelően tájékozódhassanak.
A hatályos borvidéki rendtartásokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján közzéteszi.

Kecskemét, 2021. december 29.

Frittmann János
elnök

1. melléklet

A termesztett szőlőfajták besorolása a Kunsági Borvidéken
(A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. Rendelet10. § szerint nyilvántartott osztályba
sorolt szőlőfajták jegyzéke ﬁgyelembevételével)
Fehérbort adó fajták
Engedélyezett fajták:
Aletta

e

Odysseus

e

Arany Sárfehér

e

Olasz rizling

e

Bianca

e

Orpheus

e

Castellum

e

Ottonel muskotály

e

Chardonnay

e

Pátria

e

Chasselas

e

Pelso

e

Csabagyöngye

e

Pinot blanc

e

Cserszegi fűszeres

e

Piros veltelíni

e

Csillám

e

Pozsonyi fehér

e

Ezerfürtű

e

Pölöskei muskotály

e

Ezerjó

e

Rajnai rizling

e

Furmint

e

Refrén

e

Generosa

e

Rizlingszilváni

e

Göcseji zamatos

e

Rozália

e

Hárslevelű

e

Rózsakő

e

Irsai Olivér

e

Sauvignon

e

Ister

e

Szürkebarát

e

Jubileum 75

e

Tramini

e

Karát

e

Viktória gyöngye

e

Kermer

e

Villard blanc

e

Királyleányka

e

Zalagyöngye

e

Kövidinka

e

Zefír

e

Kunleány

e

Zengő

e

Leányka

e

Zenit

e

Mátrai muskotály

e

Zöld veltelíni

e

Nektár

e

Ideiglenesen engedélyezett fajták:
Gyöngy rizling

i

Mézes

i

Kocsis Irma

i

Piros szlanka

i

Kunbarát

i

Vértes csillaga

i

Lakhegyi mézes

i

Vörösbort adó fajták
Engedélyezett fajták
Alicante boushet

e

Kékoportó (Portugieser) e

Bíbor Kadarka

e

Medina

e

Blauburger

e

Merlot

e

Cabernet franc

e

Néro

e

Cabernet sauvignon

e

Pannon frankos

e

Duna gyöngye

e

Pinot noir

e

Hamburgi muskotály

e

Rubintos

e

Kadarka

e

Syrah

e

Kármin

e

Turán

e

Kékfrankos

e

Zweigelt

Ideiglenesen engedélyezett fajták:
Fekete leányka

i

Kurucvér

i

Kisérleti fajták:
Hibernal
M7
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2. számú melléklet

Kunsági borvidék szerkezetátalakítási programja
A) Új ültetvény létesítésekor kiemelt fajták:

1.

Cserszegi fűszeres

2. Kékfrankos
3. Rajnai rizling

B) Szerkezetátalakítási terv

A
A „Kunság” oltalom alatt álló

B
A szőlőfajták megnevezése, valamint az

eredetmegjelölésű

rendelet 13. § (7) a)-c) pontjai közül teljesített feltételek

előállításához

bor
ajánlott

szőlőfajták

1.

1/2018. (II. 1.) FM

Cserszegi fűszeres; teljesített feltételek: a,b,c

2. Generosa; teljesített feltételek: b,c
3. Irsai Olivér; teljesített feltételek: a,b,c
4.

Királyleányka; teljesített feltételek: a,b,c

5.

Kövidinka; teljesített feltételek: b,c

6.

Rizlingszilváni; teljesített feltételek: a,b,c

7.

Zöld veltelíni; teljesített feltételek: a,b,c

8. Kadarka; teljesített feltételek: a,c
9.

Kékfrankos; teljesített feltételek: a,b,c

10. Kékoportó; teljesített feltételek: a,c
Az ajánlott fajták esetében

1.

fejművelés

engedélyezett

2. ernyő művelés

művelésmódok

3. moser művelés
4.

sylvoz művelés

5.

egyes függöny művelés

6.

guyot művelés

A
A Duna-Tisza közi oltalom
alatt álló földrajzi jelzésű bor

B
A szőlőfajták megnevezése, valamint az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet
13. § (7) a)-c) pontjai közül teljesített feltételek

előállításához ajánlott

1.

Aletta; teljesített feltételek: a,b,c

szőlőfajták

2. Bianca; teljesített feltételek: b,c;
3. Királyleányka; teljesített feltételek: b,c
4.

Zöld veltelíni; teljesített feltételek: b,c

5.

Kunleány; teljesített feltételek: b,c

6.

Viktória gyöngye; teljesített feltételek: b,c

7.

Zala gyöngye; teljesített feltételek: b,c

8. Duna gyöngye; teljesített feltételek: a,b,c
9.

Medina; teljesített feltételek: a,b,c

10. Nero; teljesített feltételek: a,b,c

A
Az ajánlott fajták esetében

1.

B

engedélyezett

2. ernyő művelés

művelésmódok

3. moser művelés

fejművelés

4.

sylvoz művelés

5.

egyes függöny művelés

A
A „Duna” oltalom alatt álló

B
A szőlőfajták megnevezése, valamint az

eredetmegjelölésű

rendelet 13. § (7) a)-c) pontjai közül teljesített feltételek

előállításához
szőlőfajták

bor
ajánlott

1/2018. (II. 1.) FM

1.

Chadonnay; teljesített feltételek: b,c

2.

Rajnai rizling; teljesített feltételek: b,c

3.

Olasz rizling; teljesített feltételek: b,c

4.

Ottonel muskotály; teljesített feltételek: b,c

5.

Szürkebarát; teljesített feltételek: b,c

6.

Sauvignon; teljesített feltételek: b,c

7.

Cabernet franc; teljesített feltételek: b,c

8.

Cabernet sauvignon; teljesített feltételek: b,c

9.

Pinot noir; teljesített feltételek: b,c

10. Zweigelt; teljesített feltételek: b,c

Az ajánlott fajták esetében

1.

fejművelés

engedélyezett

2.

ernyő művelés

művelésmódok

3.

moser művelés

4.

sylvoz művelés

5.

egyes függöny művelés
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3. számú melléklet

Kunsági Földrajzi Árujelző Borbíráló Bizottság
működési szabályzata
A Kunsági Földrajzi Árujelző Borbíráló Bizottsága, (továbbiakban KFBB) a Kunsági Borvidék
Hegyközségi Tanácsa (továbbiakban KBHT) által, a Kunsági borvidék borászati termékeinek
minősítésére létrehozott önálló, jogi személyiséggel nem rendelkező állandó testülete.

1. A KFBB hatásköre, feladatai
Feladata a Kunsági borvidék OEM, borászati termékeinek forgalomba hozatali eljárás során történő
érzékszervi minősítése.
Tételes felsorolásban hatáskörébe tartozik az Izsáki Arany Sárfehér OEM, Monori OEM, Soltvadkerti
Ezerjó OEM termékleírásoknak megfelelően előállított borászati termékek forgalomba hozatal
előtti érzékszervi minősítése.
A KFBB dönt arról, hogy a borászati termék érzékszervi jellemzői megfelelnek-e a forgalomba
hozó által megjelölt eredetvédelmi kategória termékleírásában leírtaknak. A KFBB hatáskörével,
működésével kapcsolatos kérdésekben a 26/2021. (VII.29.) AM rendelet vonatkozó előírásai az
irányadók.

2. A KFBB munkájának helyszíne:
A KFBB munkájának helyszíne a Kunsági borvidék borbírálati helysége.

3. A KFBB szervezete

KFBB elnöke
KFBB elnökét a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Borászati Szakbizottsága javaslatára a
KBHT küldöttgyűlése nevezi ki.
Feladata:
KFBB müködésének irányítása
KFBB szakmai munkájának koordinálása

KFBB alelnöke
A KBHBB KFBB alelnöke a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának mindenkori titkára.
Feladata:



A bíráló bizottság összehívása,



A borminták nyilvántartása,



Bírálati jegyzőkönyv és határozat elkészítése

A KFBB titkára
KFBB titkárát a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Borászati Szakbizottsága javaslatára a KBHT
küldöttgyűlése nevezi ki.
Feladata:


KFBB működtetése



A borbírálatra bejelentett borászati termékek nyilvántartása



Bírálat jelen szabályzat szerint megszervezése



Titkos bírálat feltételeiről történő gondoskodás



Jegyzőkönyvek elkészítése



KFBB határozatainak meghozatala

A KFBB tagjai
A Kunsági Földrajzi Árujelző Borbíráló Bizottsága tagjainak névsora nyilvános. A nyilvánosságot a
Kunsági borvidék weblapján történő közzététellel kell biztosítani. A Kunsági Földrajzi Árujelző
Borbíráló Bizottsága tagjai megfelelő kóstolási és bírálati gyakorlattal, és a 26/2021. (VII.29) AM.
Rendelet 9. számú mellékletében felsorolt végzettséggel kell, hogy rendelkezzenek.
A tagokat a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Borászati Szakbizottsága javaslatára a KBHT
küldöttgyűlése nevezi ki. A Bizottság tagjainak megbízása visszavonásig érvényes.

4. A bíráló bizottság összehívása:
A KFBB alelnöke a bírálatra a mellékelt listán szereplő tagok közül 7 főt elektronikus levélben hív
meg. Amennyiben a meghívottal közül több mint három fő akadályoztatás miatt nem tud
megjelenni, úgy póttagokat kell meghívni annak érdekében, hogy a bírálaton legalább öt fő részt
vegyen.

5. A KFBB működése

Minták benyújtása a KFBB-hez
A borászati termékek érzékszervi bírálatát a KFBB kérelemre végzi. A kérelem nyomtatványt a 3.1
számú melléklet tartalmazza.
A minősítésre szánt borászati termékekből a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet IV. fejezetben leírtak
ﬁgyelembe vételével egy palack legalább 0,5 literes mintát kell benyújtania a kérelmezőnek. A

mintákhoz minden esetben mellékelni kell a mintavételi jegyzőkönyvet, a borászati termékről
készült üzemi laboratóriumi analízist, továbbá a tételre vonatkozó, az illetékes hegybíró által
kiállított, aláírt bor származási bizonyítványt.
A mintákat a bírálatot megelőző nap 15. óráig el kell juttatni a bírálat helyszínére.

Átvett minták kezelése, tárolása
A mintákról a nyilvántartást kell vezetni. Minden mintának kódszámot kell adni beérkezéskor. A
nyilvántartásnak tartalmazni kell a beküldő nevét és címét, a bírálandó tétel megnevezését, a tétel
mennyiségét literben, a tételre vonatkozó származási bizonyítvány számát, a bizottsági döntést.
A minősítésre átvett mintákat a borászati termék jellegének megfelelő hőmérsékleten kell tartani.

6. A bírálat időpontja
A Bírálóbizottság, amennyiben kérelem érkezett, minden hónap első hetének csütörtökén
ülésezik. Amennyiben valamely akadály merül fel (ünnep, áramszünet, stb) az alelnök jelöli ki a
bírálat új időpontját, egy naptári héten belül. Szükség esetén az alelnök, soron kívüli bírálatra is
összehívhatja a KFBB-t.

7. A bírálat kellékei, feltételei
A minősítés tiszta, illat-, és szagmentes helységben kell, hogy történjen.
A bíráló tagok személyenként, elkülönítetten (egymás láthatóságát kizáróan), egyénileg végzik a
bírálatot.

A minősítés kellékei:
- fehér asztallap, vagy fehér terítővel lefedett asztal
- személyenként 3 db OIV előírásainak megfelelő borbíráló-pohár
- kiöntő edény
- kitöltetlen borminősítő lap (melléklet szerint)
- semleges illatú és ízű ivóvíz (szénsavmentes)
- semleges illatú és ízű pékárú (kenyér, kiﬂi)

8. A borászati termék bírálata
A bírálathoz legalább 5 fő jelenléte szükséges. A bírálat részbírálat formájában is végezhető. Egy
bírálati napon maximum 25 borászati termék minősítésére kerülhet sor. Ha az adott alkalomra
ennél több minta érkezik, a KFBB alelnöke soron kívüli időpontra újabb bírálatot hívhat össze.

9. A borászati termék minősítése

A minősítés az érzékszervi bírálat után, a borminősítő lap értelemszerű kitöltésével történik. 3.2
számú melléklet. A Bíráló bizottság 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.

10. A bírálatok értékelése, határozathozatal
Az értékelést a bíráló bizottság titkára végzi egy összesítő lapon. A borminősítő lap és az összesítő
lap is jegyzőkönyvnek minősül.
A KFBB pozitív döntéséhez a jelenlévő tagok 50%-ot meghaladó arányának pozitív döntése
szükséges.
A KFBB alelnöke a döntésről a 3.3 számú melléklet jegyzőkönyvet és határozatot készít, melyet a
minta benyújtását követő 5 munkanapon belül két eredeti példányban kiad a bírálatot kérő
számára, valamint egy példányban megküld a termékleírás készítője részére.
A KFBB titkára az érzékszervi bírálat eredményét záradékként rávezeti a származási bizonyítványra.

11. Térítési díj
Az érzékszervi bírálat díja 3.000 (háromezer) Ft/minta melyet, a bírálatot megelőzően, a Kunsági
Borvidék Hegyközségi Tanácsa számlájára történő átutalással, vagy házipénztárába történő
beﬁzetéssel kell teljesíteni.

12. Jogorvoslatok
A KFBB érzékszervi bírálatán „nem felelt meg” minősítést kapott tétel forgalomba hozója kérheti,
hogy a borászati termék érzékszervi bírálatát az Országos Borszakértő Bizottság végezze el.

13. A KFBB munkájával kapcsolatos iratkezelések
A bírálat során keletkezett iratok titkosak, azokba a KFBB tisztségviselői és

jogszabály által

felhatalmazott személyek tekinthetnek be.
Az iratok 5 éven belül nem selejtezhetőek.
A bírálóbizottság „megfelelt” szakvéleménye a bírálat napjától számított 3 hónapig érvényes.
A KFBB tagjai kötelesek nyilatkozatot tenni arról, hogy a bírálat során tudomásukra jutott adatokkal
kapcsolatban titoktartásra kötelezettek.

Kecskemét, 2021. december 29.

3.1 melléklet

iktató szám: ………………………………

Kérelem
OEM/OFJ borok forgalombahozatal előtti mintázása és érzékszervi minősítése

Termelő megnevezése, címe: ………………………………………….…..………………….
Kérelem tárgya:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A bortétel
Jele:

…………………………………………..…….

Mennyisége (liter):

………………………………………..……….

Tárolási helye:

………………………………………..……….

Kontakt személy

Neve:

……………………………………….……….

Telefonszáma: ………………………………………………..

Paraméter

Paraméter

Alkohol tartalom

v/v %

Szabadkén tartalom

mg/l

Cukor tartalom

g/l

Összeskén tartalom

mg/l

Sav tartalom

g/l

Illósav

g/l

Kelt, …………………………..
PH.
……………………………
Aláírás

A minősítésre szánt borászati termékekből egy palack legalább 0,5 literes mintát kell benyújtania a
kérelmezőnek. A mintákhoz minden esetben mellékelni kell a mintavételi jegyzőkönyvet, a borászati
termékről készült üzemi laboratóriumi analízist, továbbá a tételre vonatkozó, az illetékes hegybíró által
kiállított, aláírt borszármazási bizonyítványt.

3.2 melléklet

Bírálati lap
OEM, OFJ borok érzékszervi bírálata
Minta
sorszáma

Megfelelt

Nem felelt

Megjegyzés

meg

(* a minősítést X –el jelölje a megfelelő helyen)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nyilatkozom, hogy a bírálat során tudomásomra jutott adatokat titkosan kezelem, arról információt
nem adok.
Kecskemét, 2022.

.

.

…………………………………………….
Bírálatot végző aláírása

3.3. melléklet
Kunsági Borvidék Helyi Borbíráló Bizottság
6070 Izsák, Dózsa tér 3.

Jegyzőkönyv
….. (év) ... (hónap) ... (nap) ülés

Kérelmező neve:

Kérelmező címe:

Kérelmezett bor/pezsgő tétel megnevezése:
Kérelmezett bor/pezsgő tétel évjárata:

-

A bor/pezsgő tétel származási bizonyítványának száma:
A kérelmezett bor/pezsgő tétel mennyisége (liter):
A 31. §(4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:

…………………………………. OEM termékleírásnak

megfelelt

Mivel a KBHBB KFBB jelenlévő tagjai a bor/pezsgőt forgalomba hozatalra alkalmasnak találták /nem
találták alkalmasnak ….. arányban.

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás: -

Kecskemét, 2022. … ...
PH.

…………………………………….
(KFBB alelnökének aláírása)

4. melléklet

Kunsági borverseny szabályzat
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által kiadott irányelvek alapján a Kunsági Borvidék Hegyközségi
Tanácsa Marketing Bizottsága javaslatára a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgató
Választmánya az alábbiak szerint szabályozza a Kunsági Borverseny nevezési és lebonyolítási rendjét.
A borverseny olyan rendezvény, melynek célja a beküldött borminták díjazása az érzékszervi
minősítésük alapján. Borversenynek csak az a rendezvény nevezhető, ahol a minták a minősítésük
során az eredményhirdetésig megőrzik névtelenségüket.


A borversenyt a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa rendezi.



A verseny lebonyolítására a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgató Választmánya
valamely borvidéki körzetet, illetve hegyközséget felkéri.

Nevezési feltételek
A borversenyre a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsához tartozó hegyközségek területén termett
borok, pezsgők és párlatok nevezhetők. További feltétele a részvételnek, hogy az adott bor korábbi
hegyközségi, esetleg térségi borversenyen legalább ezüst v. aranyérem díjazásban, vagy országos,
illetve nemzetközi borversenyen díjazásban részesült.
A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell ﬁzetniük a nevezési díjat, a szervező
által adott tájékoztatás szerint.
A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt bortétel
mennyiségéről, mely a forgalmi kategóriában nem lehet kevesebb 500 palacknál, hordós bor
esetében 300 liternél. A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni. A nem forgalmi
kategóriában mennyiségi megkötés nincs.
A verseny résztvevői 3 ingyen mintát juttatnak el a verseny rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben 0,5 0,7 - 0,75 vagy 1 literes palackban. A palackokon fel kell tüntetni, a nevezési lapon szereplő adatokat.

-

címke, hátcímke,

-

különleges tulajdonság,

-

megnevezése, márkanév

-

a

-

évjárat

-

termőhely,

-

a Szabályzat szerinti kategória,

-

fajta (fajták),

-

a bor eddigi borversenyi eredménye(i),

-

forgalmi és minőségi kategória

-

a nevező neve, címe, elérhetősége,

megjelölése,

-

a termelő neve, címe, elérhetősége,

borkészlet

mennyisége

(hl

vagy

palack),

A küldemény értéke mellett fel kell tüntetni: a borverseny nevét, és a „Minta érték nélkül” jelzést.

A nevezési lap mellett, minden egyes mintához csatolni kell a mintára vonatkozó kémiai analízist, mely
az alábbi adatokat tartalmazza:

-

alkoholtartalom [v/v%],

-

illósavtartalom (ecetsav [g/l]),

-

cukortartalom [g/l],

-

összes és szabad SO2 - tartalom [mg/l],

-

titrálható savtartalom,

-

a szénsavas borok esetében:

(borkősavra vonatkoztatott [g/l]),

a palackban lévő túlnyomás [bar],

A borok analízisét a forgalmi borok kategóriájában az NÉBIH BAII forgalomba hozatali engedélyének
másolatával kell megadni.
A nem forgalmi borok esetében a NÉBIH tanúsítványt helyettesítheti a saját vagy más laboratórium
által elvégzett, fenti adatokat tartalmazó analízis eredménye, amennyiben azt a termelő vagy a
laboratórium cégszerűen aláírta, hitelesítette.
A szervező a beküldött mintákat jogosult NÉBIH által analitikailag ellenőriztetni.

A borverseny tárgyi feltételei
Helységek
A borminták kezelésére külön helységet kell berendezni. Ide a rendező személyzeten kívül senki nem
léphet be.
A bírálati helység zavaró hatásoktól (zaj, szag) mentes legyen. A kóstolóteremben tilos a dohányzás és
lehetőség szerint 18-22 °C hőmérsékletet kívánatos biztosítani. Ide csak az adott bíráló bizottság
tagjai és a rendező személyzet léphet be.
A bírálók sorszámmal ellátott, külön asztalnál vagy bizottságonként egy-egy nagy asztal körül
foglaljanak helyet úgy, hogy a bírálat közben egymást ne befolyásolják.
Az asztalon a következő eszközök legyenek:


fehér terítő,



kiöntő edény, esetleg olyan edény is mely a bornak a szájból való eltávolítására szolgál



(ez lehetőleg az asztal mellett, a földön elhelyezve),



fényforrás, amely nem változtatja meg a bor színét, de legalább gyertya,



tiszta víz, ásványvíz,



kenyér vagy kiﬂi darabkák, sajt,



kóstoló pohár (Csak az O.I.V. által megengedett típusúak lehetnek. Használat előtt alaposan el
kell mosni, öblíteni és szárítani!)



számítógép, amennyiben a bírálat lebonyolításában használatos.

Minták előkészítése
A kóstolás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását:



A palackokat olyan csomagolással kell elfedni, hogy a palack alakja se látszódjon.



Jól láthatóan fel kell tüntetni a csomagoláson a bor raktári számát és a bírálati sorszámát.



A palackok felnyitása a bizottság tagjainak látókörén kívül történik,

A minták beérkezésekor a verseny szervezője szakértőkből álló bizottságot nevez ki, melynek a
feladata:


Megvizsgálja a beérkezett mintákat és megállapítja, hogy a palackokon szereplő adatok
megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal.



Kijavítja az esetleges hibákat és kizárják azokat a mintákat, melyek nem felelnek meg a jelen
Szabályzatban előírtaknak.



A Szabályzatban előírtak szerint elvégzi a kategóriába sorolást a nevezési lapon feltüntetett
jellemzők alapján, ill. amennyiben szükséges saját maga állapítja meg ezen jellemzőket.



Minden mintához hozzárendeli az anonimitást biztosító számokat, melyeket a palackokon és a
palackokat takaró csomagolóanyagon is jól láthatóan fel kell tüntetni:



A bor raktári száma (kód): legalább háromjegyű szám, mely egyértelműen azonosítja a mintát.



A bor bírálati sorszáma: mely a borminták bemutatásának sorrendjét jelenti. A borminták
egységes sorozatonként, az alábbi sorrendben kerülnek bírálatra:

szín szerint:
cukortartalom szerint:
évjárat szerint:
illat szerint:

fehér, rozé, vörös
a száraz borokkal kell kezdeni
az újborokkal kezdődik a sor
a semleges illatú borokkal kell kezdeni.

A borok hőmérsékletét a típusuknak megfelelőre kell beállítani:

fehér

borok,

borok:
vörös borok:
szénsavas borok:
likőr borok:

rozé 10-12 °C
15-18 °C
8-10 °C
8-10 °C

Személyi feltételek
Rendezők
A rendezők felelősek:


a Borverseny Szabályzatnak megfelelő lebonyolításáért,



a tárgyi feltételek megteremtéséért,



a feladatokat felelősen ellátó személyek szervezéséért, irányításáért.

Technikai személyzet

a. Hagyományos bírálat esetén a bírálati űrlapok összesítését kiértékelését végzik.

b. Számítógéppel segített bírálat esetén az informatikai rendszert üzemeltetik.
Kiszolgáló személyzet
Az előkészítők, a minták beérkeztetését, csoportosítását, besorolását, kezelését végzik, szakemberek
vezetésével:



A hűtők feltöltése, a hőmérséklet beállítása, ellenőrzése.



A minták kóstolási sorrend szerinti kiadása a bírálatra.



A minta névtelenségét biztosító csomagolás és azonosító jelzések (raktári szám, bírálati
sorszám) ellenőrzése.



A palackok bontása, és a minta ellenőrzése (borhiba, borbetegség).

Felszolgálók feladata

-

a minták felszolgálása,

-

tiszta poharak biztosítása,

-

a használt poharak

-

hagyományos bírálat esetén a bírálati űrlapok

leszedése,

terítése, összegyűjtése.

Bírálók, bizottságok
Az érzékszervi minősítést elismert szakértők (továbbiakban bírálók) végzik.


A borokat 7 bírálóból álló bizottságok értékelik. A bizottságok tagságát a szervezők állítják
össze.



A bizottságok a borversenyen résztvevő bormintákat megosztva minősítik, naponta legföljebb
45 száraz vagy egyéb bort. A bizottságok száma ezért, a versenyen résztvevő borminták
mennyiségétől függ.



Minden bizottság munkáját az egyik bírálója (továbbiakban bizottsági elnök) felügyeli, irányítja.



A bizottsági elnök köteles biztosítani a bírálat Szabályzat szerinti lebonyolítását.

Elnökség


Minden egyes bizottság munkáját az Elnökség felügyeli.



Az Elnökség nem vesz részt a bírálatban.



Az Elnökség öt tagból áll, az alábbiak szerint:
◦

az elnök,

◦

társelnök 2 fő

◦

alelnök

◦

egy borász szakértő, tanácsadó.

Az elnök és az alelnök feladatai a következők:



A bírálat megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit, a kóstolási minták helyes
sorrendjét.



Ellenőrzi a minták felbontását, hőmérsékletüket, nevezés szerinti azonosságukat és a bizottság
tagjai előtti anonimitásukat, valamint ﬁgyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára.



Ellenőrzi a technikai és a kiszolgáló személyzet munkáját: tájékoztatja a titkárság tagjait a
bírálatra érkező mintákról.



Figyelemmel kíséri a minták bemutatását, kijavítja a helyes sorrenden bekövetkezett
változásokat és kiveszi azon mintákat, melyek nem felelnek meg a szabályzati feltételeknek,



Amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását, olyan kivételes esetekben,
amikor pl. a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.



A borász tanácsadó a borok kémiai összetételéről ad tájékoztatást.

Borverseny lebonyolítása


A bizottság tagjai teljes csendben dolgoznak anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával
kapcsolatban kialakult benyomásaiknak.



A bizottságok általában reggel 1000-tól 1400-ig dolgoznak.



A borok sorozatokban kerülnek a bizottságok elé. Egy sorozatban maximum 20 minta lehet.
Célszerű, ha a sorozatok borai valamilyen logikai csoportot alkotnak (pl.: azonos fajta).



Minden egyes mintasorozat után rövid szünet következik, amelyben a bizottság tagjainak
kizárólag kenyér és víz áll rendelkezésére. A bizottság ülése alatt egy hosszabb szünet is
beiktatásra kerül, amikor egyéb ételek és italok is felszolgálhatók.



A kóstolás elején a bizottságok 2-3 próbabírálatot tartanak, mely alatt a bizottsági elnökök
vezetésével megbeszélik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag
kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki,



A bírálók a bírálandó mintákról csak a következő adatokat tudhatják: raktári szám, kategória,
évjárat.



Hagyományos bírálat esetén a technikai személyzet begyűjti a kitöltött bírálólapokat, ellenőrzi
helyes kitöltésüket, a bizottsági tag aláírását és átadják hitelesítésre az Elnöknek.



A bizottság tagjai nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból.



A bizottság tagjai nem szerezhetnek tudomást az egyes boroknak ítélt eredménypontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt.

Bírálati elvek
A kóstolás során az organoleptikus jellemzők megállapítására a paraméterek az alábbi sorrendben
kerülnek meghatározásra: szín, tisztaság, illat, íz-zamat-összbenyomás. A bírálók a mintát kizártnak is
minősíthetik.

A borok bírálata a borverseny szervező döntése alapján 20 vagy 100 pontos rendszerben kerül
lebonyolításra.
A bor eredmény-pontszáma: a bírálók által adott pontszámok átlaga a legkisebb és a legnagyobb
pontszám kivételével. A borminta minősítése lehet kizárt is.

A bizottsági elnök feladatai


Hagyományos bírálat esetén az elnök köteles ellenőrizni a bizottságába tartozó bírálók által
kitöltött űrlapokat.



Amennyiben egy vagy több bizottsági tag kizárandónak találja a mintát, az elnök köteles
szavazást kezdeményezni. A bizottsági tagok többségi véleménye alapján a minta kizárható, a
termelő pedig írásbeli indoklást kap.



A bizottság elnöke kezdeményezheti az érem megszavazását, amennyiben a borra adott
pontszámok az adott érem határértéke alatt és felett szórnak, körülbelül egyenlő arányban. (A
bizottság megosztott.) Ha a szavazás eredménye egyezik a bor eredmény-pontszáma alapján
számított éremmel, akkor bor eredmény-pontszáma változatlan marad, ellenkező esetben a
megszavazott érem felső, illetve alsó ponthatára lesz aszerint, hogy a kisebb vagy a nagyobb
érem lett megszavazva.



Ha valamely bíráló bírálata jelentősen eltér a bizottságáétól, akkor az elnök jogosult a mintát
újrabíráltatni vele.



A bírálók kezdeményezhetik a minta újrabírálását új palackból (pl.: dugóhiba esetén). Az elnök
dönt ennek engedélyezéséről.

Díjak odaítélése
A pontok összesítése alapján azon borok, melyek nem kerülnek kizárásra, az alábbi díjakat nyerik el:

Díj
Nagy Arany
Aranyérem
Ezüstérem
Bronzérem
Oklevél

20 pontos bírálat
=>19,4
18,5 < pont < 19,4
17,5< pont =< 18,5
16,5< pont =< 17,5
16,5 > pont

100 pontos bírálat
=>94
86 < pont =< 94
75< pont =< 85
65< pont =< 75
65 > pont

Minden egyes kategóriában a legjobbnak értékelt bor elnyeri a CHAMPION (kategória győztes) címet,
amennyiben pontjai alapján nagy arany vagy arany érmet kapna.
Lehetőség van különdíj odaítélésére is. Ez csak előre meghatározott olyan szempontrendszer alapján
történhet, mely az eredmények ismerete nélkül nem utal egyértelműen egy termelőre.
A borverseny fődíját (vándordíját) a legeredményesebb nevező résztvevő kapja.

Egyéb rendelkezések
A borverseny rendezője fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze és beazonosítsa a kereskedelmi
forgalomban kapható bor minőségét a versenyen szereplő azonos boréval.
A borverseny rendezője fenntartja magának a jogot, hogy a versenyen CHAMPION (kategória győztes)
címet nyert borok számára a cím használatot engedélyezze az értékesítésben.
A borverseny rendezője jogosult arra, hogy a nevezéskor bekért adatokból és a borverseny
eredményeiből kiértékeléseket készítsen, azokat publikálja.
A borverseny rendezője a borverseny eredményeit a termelő nevének, a bor megnevezésének és
évjáratának, valamint a borversenyen elért pontszám és érem felsorolásával a honlapján közzéteszi. A
személyes adatok esetében a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Adatvédelmi Szabályzata az
irányadó.
A borverseny rendezője jogosult arra, hogy a bírálók munkáját minősítse, és annak feldolgozott
eredményét publikálja, amennyiben az adott bíráló írásban azt engedélyezte.

Kecskemét, 2021. december 29.

Mellékletek:
- Jelentkezési lap
- A borok osztályba sorolás

4.1 melléklet
JELENTKEZÉSI LAP

A ………. KUNSÁGI BORVERSENYRE

A ………. Kunsági Borversenyre az alábbi termékekkel nevezünk be:
Sorszám

A termék

Termőhely

Évjárat

Készlet

megnevezése

Kategória

Termelői

Muzeális

száma

(T9

bor

Forgalmi

palackozás

(F)

időpontja

Muzeális
(M)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Egyben kijelentjük, hogy a részvételi előírásokat ismerjük, és azokat magunkra nézve kötelezően
elfogadjuk.
A fentiekben felsorolt termékek után, mintánként ……….,- Ft nevezési díjat a felhívásban mellékelt
átutalási postautalványon beﬁzettük,
illetve a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa OTP Kecskeméti Fiókjánál vezetett 1173200220350149-00000000 számú bankszámlára átutaljuk.
A számlát az alábbi címre kérjük kiállítani: ……………………………………………………………………………
Kelt. 2022... ……………… hó, ………… nap

P.H.
…………..…………………
aláírás

4.2 melléklet
Borok kategóriái
Természetes (csendes) borok Belső nyomás CO 2 < 0,5 bar 20 °C-on .
Megnevezés
Cukortartalom [g/l]
1. Fehér, csendes borok
Száraz
0–4
Félszáraz
4.1 – 12
Félédes
12.1 – 45
Édes
45 –
2. Rosé, csendes borok
Száraz
0–4
Félszáraz
4.1 – 12
Félédes
12.1 – 45
Édes
45 –
3. Vörös, csendes borok
Száraz
0 –4
Egyéb
4.1 –

Kategória kódja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Szénsavas borok
Megnevezés
Cukortartalom [g/l]
Kategória kódja
4. Habzóborok A belső nyomás 0,5 és 3,0 bar között 20 °C-on
Száraz
0 – 25
11
Félszáraz
25.1 – 35
12
Félédes
35.1 – 45
13
Édes
45 –
14
5. Pezsgők Belső nyomás 3,0 bar fölött 20 °C-on
Extra brut
0 – 6.0
15
Brut
6.1 – 15
16
Különlegesen
12.0 – 17,0
17
száraz
Száraz
félszáraz
édes

17.0 – 35
35.1 – 50
50.1 –

18
19
20
Különleges borok

Megnevezés
Cukortartalom [g/l]
Kategória kódja
Természetes csemege borok , élesztőhártya alatt érlelt borok
száraz
0–4
21
félszáraz
4.1 – 20
22
édes
20 –
23
Füszerezett borok
Megnevezés
különlegesen
száraz
száraz
félszáraz
félédes
édes

Cukortartalom [g/l]
0 – 30

Kategória kódja
32

30,1 – 50
50,1 – 90
90,1 – 130
130 –

33
34
35
36

Párlatok
borpárlat, brandy
szőlő alapú párlat, törköly

Kecskemét, 2021. december 29.
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