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Tárgy: XVII. Kunsági Borvidéki 
Borverseny felhívása 

 

Hegyközség elnökének, hegybírójának 

Borászati Cég vezetőjének 

S z é k h e l y é n 

Tisztelt Asszonyom / Uram! 

A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa a  
 

XVII. Kunsági Borvidéki Borversenyét 2015. május 15-én rendezi meg. 
 

A borverseny házigazdája a Kecskeméti Mathiász János Hegyközség. 

A rendezvény helye: AERO-HOTEL és ÉTTEREM, Jakabszállás, Repülőtér II. körzet 12/a 
. 
A verseny célja: felmérni a borvidék hegyközségi tagjai által termelt borok, borkészítmények és a 
szőlő alapú párlatok gyártástechnológiai színvonalának és minőségének alakulását, a 2014-es, 
valamint az előző évjáratok borászati eredményeit. A borverseny alkalmával kerül kiválasztásra 
Bács-Kiskun megye bora 2015. évi válogatása, fehér, rozé, vörös és természetes édes bor 
kategóriában.   

A versenyen részt vehet a forgalmi, termelői és muzeális borok kategóriájában minden a 
Kunsági borvidéken termelt szőlőből készült bor, továbbá csemege-, fűszerezett bor, 
üdítőjellegű gyöngyöző bor, habzóbor, pezsgő, valamint a bor-, borseprő-, törköly párlat, amelyet 
a 2004. évi XVIII. törvényben előírtak szerint állítottak elő és kezeltek. 

A forgalmi borok kategóriájában azok a borok nevezhetők, amelyeket NÉBIH Borászai és 
Alkoholos Italok Igazgatósága minősítéssel palackozva, kannás kiszerelésben vagy hordós 
borként hoznak forgalomba. 

Termelői borok kategóriájában azok a borok nevezhetők, melyek kereskedelmi forgalomban 
nincsenek és a termelők legalább 500 liter készlettel rendelkeznek. 

Muzeális borok kategóriájában a 2010-es, vagy az azt megelőző évjáratok borai nevezhetők. 

A versenyre az italokat a mellékelt jelentkezési lapon, annak értelemszerű kitöltésével lehet 
nevezni. A jelentkezési lap letölthető a www.kunsagiborvidek.hu weblapról is. A nevezési lapon 
kérjük megjelölni azt is, hogy a bort Bács-Kiskun megye bora címre kívánják nevezni. 

 

A nevezési lap beküldési határideje: 

2015. április 30. 
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A nevezési lapot levélben a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa 6000 Kecskemét, Szent 
István krt. 19/a címre, faxon a 76-512-424 számra vagy e-mail-en a 
kunsagiborvidek@gmail.com kérjük megküldeni. 

A nevezési díj, tételenként 3.000 Ft, amelyet a nevezés lap elküldésével egyidejűleg kérünk 
átutalni a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa 11732002-20350149 számú számlájára, az 
átutalás közlemény rovatba „borverseny nevezési díj” szöveget tüntessék fel. Kistermelők a 
nevezési díjat a borminták leadáskor is befizethetik. A nevezési díj befizetését/átutalását 
követően számla kerül kiállításra, melyet a borversenyre nevezőnek postán megküldünk. 

A verseny résztvevője termékenként 3 db 0,75 l-es vagy ennél nagyobb mintát juttat el a verseny 
rendezőjének. Amennyiben az eredeti kiszerelés kisebb (0,3; 0,5 l), abban az esetben 4 db minta 
szükséges. 

A benevezett italok mintáinak leadása a Kecskeméti Főiskola Tangazdaságában (6000. 
Kecskemét, Kisfái 181.) az alábbi ütemezés figyelembe vételével történhet: 

Május 11-én:   Kiskőrösi körzet, Kiskunhalas-Kiskunmajsai körzet,  

      Bácskai körzet, Tisza-menti körzet,  

Május 12-én:  Kecskemét-Kiskunfélegyházi körzet, Duna-menti körzet,  

       Cegléd-Monor-Jászsági körzet, Izsáki körzet. 

A minták átvétele, naplózása naponta 10-14 óra között a Szervező Bizottság által történik. 
Kérjük a mintákat borász, vagy más, a benevezett tételekről megfelelő tájékozottsággal 
rendelkező szakember adja át. Az azonosíthatóság érdekében a palackokon helyezzenek el 
címkéket, melyen tüntessék fel a termelő nevét, címét, a termék fajtáját, termőhelyét, évjáratát, és 
osztályba sorolását. 

A bíráló bizottság tagjait a szervező bizottság fogja felkérni, akik részére a névre szóló meghívót 
postán küldjük meg. 

A borok bírálata a Kunsági Borverseny Szabályzat szerint történik, amely a Kunsági borvidék 
honlapjáról letölthető. 

A legjobb forgalmi bor a borvidék vándordíjában részesül. 

Az ünnepélyes díjátadásra a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Küldöttgyűlése keretében 
kerül sor, Kecskeméten. 

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön, illetve cége által előállított bor, borászati termék, párlat minél 
szélesebb körű nevezésével járuljon hozzá a borverseny sikeréhez, ezen keresztül a termékei 
ismertségének növeléséhez. 

 

 

 (Keresztes József) 
titkár 

 


