
„ Kocsis Pál díj” 
 

Kitüntető cím elnyerésének és odaítélésének szabályai 
 
 
A Kunsági borvidék kiemelkedő szőlész és/vagy borász szakembereinek, terelőinek munkáját 
rendszeresen értékeljük és elismerjük. A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, ennek 
érdekében megalapította a „Kocsis Pál díj” kitüntető címet, amelyet a mértékadó szakmai 
körök jelölése és szavazatai alapján minden évben az arra legérdemesebb szőlész / borász 
szakembernek adományoz. 
 
A „Kocsis Pál díj” azoknak a kunsági szőlész borász szakemberek teljesítményét díjazza, akik 
a országban és külföldön az alföldi szőlőtermesztés, az alföldi bor, a borkultúra és a kultúrált 
borfogyasztás széles körű népszerűsítéséért a legtöbbet tette az adott évben. 
 
A „Kocsis Pál díj” odaítélése választással történik.  
 
Az első fordulóban széles szakmai közvélemény megkérdezése alapján ajánlásokat lehet tenni 
a jelöltekre. A jelölésre a díjat alapító hegyközségi tanács tagjain kívül, további 
szakembereket és szervezeteket is fel kell kérni (A felkérések névre és cégre szólóak is 
lehetnek. A névre szóló felkérések csak egy jogcímen történhetnek).  
 
Továbbá a teljesség igénye nélkül, felkérendők:  
 

− A Magyar Borakadémia tagjai 
− A Magyar Szőlő és Borkultúra Alapítvány és a Magyar Borok Háza Alapítvány 

kuratóriumi tagjai 
− Borrendek nagymesterei 
− A Kunsági borvidék területén működő országgyűlési képviselők 
− A Kunsági borvidék területén működő kamarák  
− A Kunsági borvidék területén működő FVM hivatalok vezetői  
− A Duna Borrégió Szőlészek és Borászok Egyesülete tagjai 
− A borászati és gasztronómiai lapok főszerkesztői, szakújságírói 
− A jelentős vendéglátó helyek ( éttermek, szállodák ) vezetői 

  
Előre összeállított és jóváhagyott lista alapján névre szóló, kézzel sorszámozott, a borvidék 
logojával hitelesített jelölő lapot kell kiküldeni. A jelölésre vonatkozó szempontokat meg kell 
adni, amelyek alapján minden jelölésre felkért személy és szervezet egy jelöltre tehet 
javaslatot. A szempontok csak ajánlást jelentenek, minden jelölést tevő lelkiismeretére van 
bízva, hogy ezeket figyelembe veszi-e és milyen mértékben. A jelölések összesítése alapján a 
legtöbb jelölést kapott jelöltekből kialakul a KOCSIS PÁL DÍJRA jelöltek listája.  
 
A KOCSIS PÁL DÍJRA jelöltek listája minden év augusztus hónapjában a Hírös Hét 
rendezvényeihez kapcsolódva, az Alföldi Szőlő-Bor Konferencia alkalmával – 
sajtótájékoztató keretén belül – ismertetésre kerül.  
 

 



A „Kocsis Pál díj” választás menete 
 
 
A jelölt listán szereplő szőlész – borász szakemberek közül a legtöbb jelölést kapott tíz 
személy kerül be a második körbe.  
 
A második körben a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmánya tagjai 
szavazhatnak. A szavazásra felkértektől azt kell kérni, hogy állítsák sorrendbe a felsorolt tíz 
nevet. 
 
Az értékelésnél a helyezések az alábbi pontszámokat érik: 
 

1. hely 10  Pont 
2. hely 9 Pont 
3. hely 8 Pont 
4. hely 7 Pont 
5. hely 6 Pont 
6. hely 5  Pont 
7. hely 4 Pont 
8. hely 3 Pont 
9. hely 2 Pont 

 10. hely 1 Pont 
 
Az összesítésnél a legtöbb pontszámot elért 3-5 jelölt kapja meg a 
 

 
„Kocsis Pál díj 2011-ben” 

 
címet, amelyet a meghirdetők oklevéllel és bronzplakettel ismernek el. 
 
A „Kocsis Pál díj ” címet ünnepélyes keretek között belül adják át. Az ünnepségre minden 
évben az újborok bemutatására szervezett ankét keretében kerül sor.  
 
A jelölési procedúrát minden év júliusában kell elindítani. Az első forduló jelöléseit július 31-
ig kell érkeztetni.  
 
A díjat alapító Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa az előkészítő munkákat és a szavazás 
lebonyolítását finanszírozza. A díjakkal és a rendezvényekkel kapcsolatos költségeket 
pályázatok benyújtásával és szponzori felajánlásokkal kívánjuk előteremteni. 
 
 
 
Kecskemét, 2011. július 1. 
 
 

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa  



l. számú melléklet: oklevél szövege 
 
 
 

 
KOCSIS PÁL DÍJ 

 
 

Amelyet a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa adományoz 
 
 

………………………………………… 
részére, 

 
a Kunsági borvidék szőlő és bortermelésében végzett  
kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként 

 
 

Kecskemét, 2011. november 21. 
 

                                                               Oreskó Imre 
                                                          Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke 

 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet: szempontok 
 
 

Szempontok 

„Kocsis Pál díj” 

címre történő jelölésekhez és a választáshoz 
 
 
• A jelölt magas szintű szakmai felkészültsége  

• A jelölt széleskörű ismertsége a borvidéken, illetve országosan 

• A jelölt munkakultúrája, kreativitása, publikációi  

• A jelölt kapcsolata a magyar borászati közélettel (tagság a szakmai szervezetekben, 
aktivitás szakmai rendezvényeken) 

• A jelölt nemzetközi kapcsolatai 

• A jelölt kapcsolata a kutatással, oktatással, továbbképzéssel, különös tekintettel a 
gyakorlati képzésre 



3. számú melléklet: jelölő lap 

        

 

számú jelölő lap 

 

 

A 2011. évi Kocsis Pál Díjra az alábbi szőlész és/vagy borász szakembert javaslom: 

 

 

Jelölt neve: ………………………………………………….. 

 

 

Kelt, 2011……………….… hó….nap. 

 

……………………… 

aláírás 

 

 

 

 

Jelölő neve:   ………………………………… 

 

Címe:    ………………………………… 

 

Telefonszáma:  …………………………………  

 

 

 

 

Postán visszaküldendő a  KUNSÁGI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA 

    6000. Kecskemét, Tatár sor 6 

    2011. július 31-ig. 

 

 

 


