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A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ebben az évben is
támogatja a „Bács-Kiskun Megye Bora” versenyt. A megye
legjobb fehér-, rozé- és vörösborát a két borvidékünk versenyén
aranyérmet elnyert borok közül szakmai zsűri választja ki.
Megyénk legkiválóbb borai kaphatják meg ezt a kitüntető címet, melyet készítői a minőségi bor készítése iránti elköteleződéssel, sok-sok munkával és az alföldi nap áldásos segítségével
tudnak asztalunkra tenni.
A kiválóságok a „Megye Bora” cím viselésére az évszám megjelölésével jogosultak, amelyet a palackon feltüntetett érem is
jelez. Szeretnénk, ha ez a cím is hozzájárulna az alföldi bor
megismeréséhez, megyénk értékeinek feltárásához, megyénkben élők identitásának elmélyítéséhez.
Külön elismerésben részesülhet a megyei borászok közül egy,
amely az elmúlt években szakmaiságával, értékteremtésével
olyan minőséget ért el, hogy érdemes a Bács-Kiskun Megye Feltörekvő borásza címre. Cél, hogy elismerésben részesülhessenek
a kis borművesek, akik hozzájárulnak megyénk identitásának
alakításához és méltók a megye szintű megbecsülésre.

2

BÁCS-KISKUN MEGYE BORA 2020 • VERSENYSZABÁLYZAT

A BORVERSENY CÉLJA
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat támogatásával meghirdetésre kerülnek a Bács-Kiskun Megye
Bora 2020, valamint a Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza 2020 címek. A kiválasztás szakmai
felügyelet mellett történik a presztízsérték növelése és a piacra jutás elősegítése érdekében.
A kiválasztás célja az is, hogy a megye területén dolgozó és értéket teremtő fiatal borászok is részesülni tudjanak elismerésben és lehetőséget kapjanak a további fejlődésre, megismertessék munkájukat.

MEGHIRDETETT KATEGÓRIÁK ÉS CÍM
• Bács-Kiskun Megye Bora 2020 fehér bor kategóriában,
• Bács-Kiskun Megye Bora 2020 rozé bor kategóriában,
• Bács-Kiskun Megye Bora 2020 vörös bor kategóriában,
• Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza 2020

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Bács-Kiskun Megye Bora versenyen RÉSZT VEHETNEK:
a Bács-Kiskun megyei bortermelők, pincészetek, borászatok palackozott OFJ, vagy OEM minősítéssel rendelkező borai, amelyek a Hajós-Bajai és a Kiskunsági borvidékeken termeltek, palackoztak és a
magyarországi előírásoknak megfelelnek, valamint kereskedelmi forgalomban kaphatók.
A Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza 2020 cím kiválasztásán RÉSZT VEHETNEK:
• Bács-Kiskun megye területén tevékenykedő borászok,
• tevékenységük során innovációt, egyediséget tanúsítanak,
• minimum középszintű borász végzettséggel rendelkeznek,
• érvényes NÉBIH engedéllyel rendelkező bort állítanak elő
• termékük kereskedelmi forgalomban kapható
• kiválasztásukra a területileg illetékes hegyközség javaslatot tesz.
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A versenyen NEM VEHETNEK RÉSZT:
• A Bács-Kiskun Megye Bora 2020 választáson azok a borok, amelyek a korábbi Bács-Kiskun Megye Bora versenyen elnyerték a címet.
• A Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza címre nem jelölhető, aki a nevezési évet megelőző
évben már elnyerte kitüntető címet.

NEVEZÉS •Megye Bora 2020

Nevezni azon borokat lehet, amelyek a két borvidék valamelyikén, a 2020. évi borvidéki versenyen
aranyéremmel ismertek el és a kiválasztásban való részvételükre a területileg illetékes borvidék
javaslatot tesz: Hajós-Bajai borvidék borversenyén 2020-ban legmagasabb pontszámot szerzett, kategóriánként 4-4 aranyérmes borral, míg a Kiskunsági borvidék borversenyén 2020-ban legmagasabb pontszámot szerzett, kategóriánként 8-8 aranyérmes borral lehet, tekintettel a termőterületek
nagyságára.
A nevezést a borvidékek elnökei tehetik meg a (1. melléklet) szerinti nevezési lapon legkésőbb 2020.
június 17-ig. A nevezett borok beérkezésének határideje június 19., helye Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a, Keresztes József +36 70 489 8777; Hajós-Baja
Hegyközségi Tanács irodája 6500 Baja, Árpád tér 1., vagy a megyei önkormányzat által megbízott
szaktanácsadó gyűjtőpontja lehet. A nevezett szaktanácsadó: Fehér Anna Luca - 06-30- 567-4116.
A nevezett borokból mintaként 2-2 palackot juttatnak el a borvidékek központi címére, eredeti
kiszerelésben 0,5; 0,7; 0,75 vagy 1 literes palackban (0,375 literes kiszerelés esetén 6 palackot). A
borvidéki központokból, megadott gyűjtőpontokról a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megbízottja szállítja el a verseny helyszínére a megmérettetésre szánt tételeket, gondoskodik azok szakszerű
kezeléséről.
Nevezni olyan tétellel lehet, amely kiskereskedelmi ára nem haladja meg a 2000 Ft-ot (bruttó).
Tekintettel, hogy a Megye Bora választás egyik kiemelkedő célja, hogy azok a borok kerüljenek a
figyelem és az elismerés középpontjába, amelyek kiválóságuk mellett reprezentálják a megyei borok
nagy többségét.
A palackon fel kell tüntetni a származási helyet, a termelőt, az évjáratot és a nevet, amely alatt a bort
forgalmazzák.
Nevezni olyan tétellel lehet, amelyből az adott borászat minimum 1000 palackkal rendelkezik
(a nevezés egyszersmind nyilatkozatként is elfogadott), tekintettel arra, hogy a Megye Bora címmel
rendelkezőknek igazodni kell a kereskedelmi és a gasztronómiai igényekhez, amelyek elvárják, hogy
folyamatosan ki tudják szolgálni az érdeklődőket, vendégeket.
• Nevezési díj nincs.
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NEVEZÉS • Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza 2020
A kiválasztásra a nevezés: a nevezést a Bács-Kiskun megye területén lévő hegyközségek hegybírói elnökei tehetik a 2. melléklet szerinti nevezési lapon 2020. június 17-ig, melyet az info@
bacskiskun.hu e-mail címre vagy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz (6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.) kell eljuttatni. A hegyközségek 2-2 borászra tehetnek javaslatot illetékességi
területükről. A nevezett borásznak lehetősége van bemutatni a legkiválóbb tételeiket, amelyekből
2-2 palack eljuttatásával részt vehet a megmérettetésen. A nevezéshez kapcsolt borokat a 6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. alatt a Megyeháza portáján adhatják le, amelyen fel kell tüntetni,
hogy a Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza címhez tartozó minta. Lehetőség van a borvidék
központjaiban is átadni a tételeket, de azokon is fel kell tüntetni, hogy a "feltörekvő borász"
választáshoz átadott minta. A Borvidéki Központok címei: Kunsági Borvidék Hegyközségi
Tanácsa, 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a, Keresztes József +36 70 489 8777; Hajós-Baja
Hegyközségi Tanács irodája 6500 Baja, Árpád tér 1. Lehetőség van a borvidékek vezetőségével
egyeztetve, a minták beküldésére. Ennek módja, ideje a nevező személyes egyeztetése kell, hogy
legyen. A minták leadási határideje június 19. 16 óra. A beérkezett tételek a feltörekvő borász cím
objektív értékeléséhez járulnak hozzá, nem vesznek részt a Megye Bora választáson. A szakértő
bizottság ettől függetlenül értékelheti, pontozhatja, értékes ajánlásokkal, javaslatokkal láthatja el a
fiatal borászt.
• Nevezési díj nincs.
A KIVÁLASZTÁS HELYE ÉS IDEJE

2020. június 24. (szerda) 14 órától a Veyron Ebédlő és Rendezvényházban (Kecskemét, Horog u. 9.)

A KIVÁLASZTÁS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA

• A kiválasztást a bíráló bizottság végzi.
• A bíráló bizottság működését az elnök felügyeli, aki a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.
• A bíráló bizottság minimum 5 fős szakemberekből álló testület, akik megyei, borászati érdekeltséggel nem rendelkezhetnek, valamint a kiválasztás eredményében nem lehetnek érintettek.
• A bíráló bizottság munkáját a szaktanácsadó segíti, akit a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
delegál a versenyre.
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A KIVÁLASZTÁS MENETE

Megye Bora 2020 bírálat menete: a nemzetközileg elfogadott 100 pontos borbírálati rendszerben
történik.
A Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza bírálat menete: a cím bírálatára a Megye Bora 2020
választás után kerül sor, amikor a borbíráló bizottság a beérkezett nevezési lapokon feltüntetett
paraméterek, ajánlások alapján, valamint a borász legkiválóbb tételeiből, munkájából küldött minták
alapján kiválasztja a Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza cím tulajdonosát. Ezáltal az objektív értékelési szempontokon felül, a nevezett borászt és munkáját a bizottságnak módjában áll megismerni
és ennek ismeretében értékelni.
A szaktanácsadó feladata:
• Segíti a bizottság munkáját,
• a kóstolás 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,
• figyelemmel kíséri a minták bemutatását, kijavítja a helyes sorrenden tévesen bekövetkezett
változásokat, és kiveszi azon mintákat, melyek nem felelnek meg a szabályzati feltételeknek,
• amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását, olyan esetekben, amikor:
a bizottság tagjainak többsége ezt megkívánja,
a tagok által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak,
a normálistól eltérő ízről érkezik jelentés vagy borhiba gyanúja merül fel kivételes esetekben, amikor
a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.
• összesíti a bizottság bírálati eredményeit és eredményt hirdet.
A bíráló bizottság tagjainak feladata:
• A bizottság tagjai teljes csendben dolgoznak, anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával
kapcsolatban kialakult benyomásaiknak.
• A minta bemutatása előtt a bizottság tagjai megkapják a bírálólapot, amely tartalmazza a kóstolandó minta technikai adatait. A technikai személyzet begyűjti a bírálólapokat, ellenőrzi helyes
kitöltésüket, a bizottsági tag aláírását és átadják hitelesítésre az elnöknek. A bizottság tagjai nem
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rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból.
• A bizottság tagjai nem szerezhetnek tudomást az egyes boroknak ítélt pontszámokról és díjakról
a kóstolás lezárulása előtt.
• A Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza címre érkezett nevezéseket a megadott szempont
rendszer (3. sz. melléklet) szerint értékeli a bíráló bizottság minden tagja külön-külön.
A bíráló bizottság elnökének feladata:
• nyomon követi a kiválasztás lebonyolítását és a szabályzat betartását;
Technikai feltételek biztosítása:
• A kiválasztás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását. Ennek érdekében:
A palackok felnyitása és a borok kitöltése a bizottság tagjainak látókörén kívül történik,
a kapszulát teljes egészében le kell vágni. A borokat a kitöltés alatt el kell takarni egészen a
palack szájáig. Az egyes tételekre adott pontszámokat, illetve a minták sorszámát csak a döntők
lebonyolítása után lehet kihirdetni.
• A bizottság csendben, olyan fényforrás mellett, amely nem változtatja meg a bor színét.
Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek
a kóstolás lebonyolításában, valamint a szükséges technikai személyzet és akinek a verseny
rendezője engedélyt adott. A kóstolóteremben lehetőség szerint 18-22 oC hőmérsékletet kell
biztosítani.
• A bizottság minden egyes tagjának sorszáma és neve megtalálható a fehér terítővel borított
asztalon.
• A kóstolópoharak biztosítása.
• A bizottság tagjainak a bírálat alatt catering áll rendelkezésükre.
A bizottság ülése alatt szükség szerint egy vagy két szünet kerülhet beiktatásra.
A borminták egységes sorozatonként, az alábbi sorrendben kerülnek bírálatra:
• szín szerint: fehér, rozé, vörös;
• cukortartalom szerint: a száraz borokkal kell kezdeni;
• évjárat szerint: az újborokkal kezdődik a sor;
• illat szerint: a semleges illatú borokkal kell kezdeni.
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A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra:
• fehérborok: 10-12 oC,
• rozéborok: 10-12 oC,
• vörösborok: 15-18 oC,

EREDMÉNYHIRDETÉS

A Bács-Kiskun Megye Bora 2020. és a Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza 2020. címek
ered-ményhirdetésére a kiválasztást követően kerül sor 2020. június 24. (szerda) 18 órakor a Veyron Ebédlő és Rendezvényházban (Kecskemét, Horog u. 9.). Az eredményekről a megyei önkormányzat sajtótájékoztatót tart és sajtóközleményben értesíti a megyei és szaksajtót.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2020. június 26-án Akasztón, a Bács-kiskun Megyei Közgyűlés alkalmával adja át díjait a Bács-Kiskun Megye Bora 2020 cím és a Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza 2020 cím büszke tulajdonosainak. Az eseményen a borászatok lehetőséget kapnak
a bemutatkozásra, kóstoltatásra, amelyre felkérést kapnak a megyei elnöktől. Az érvényben lévő
veszélyhelyzeti korlátozások feloldását követően, a megyei önkormányzat egy később megnevezett
rendezvényen borkóstolót tart a megye legkiválóbb boraiból, a verseny győzteseinek tételeiből,
amelyre borforgalmazókat, vendéglátó ipari szakembereket, közéleti személyiségeket, településvezetőket hív.

DÍJAK

Bács-Kiskun Megye Bora 2020
A meghirdetett kategória győztese jogosult viselni a Bács-Kiskun Megye Bora 2020 címet,
fehér-, rozé-, vörösbor kategóriában. Később ez a megnevezés az évszám megjelölésével tovább
használható. A győztes elismerő oklevelet kap, valamint jogosult a Bács-Kiskun Megye Bora 2020
logó elektronikus, illetve öntapadós változatának használatára (a díjjal maximum 2000 db címke jár
térítésmentesen), melyeket a győztes bor forgalmazása során felhasználhat. (Elektronikus változatot a
verseny kiírója biztosítja.)
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Az érvényben lévő veszélyhelyzeti korlátozások feloldását követően megnevezett rendezvényen és
a 2020. november közepén tartandó Bács-Kiskun Megyei Bormustrán ingyenes lehetőséget kap a
bemutatkozásra, borai kóstoltatására, megismertetésére. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak
jogában áll a megvásárolt palackokat saját tervezésű címkével ellátni.
Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza 2020
Oklevéllel ismerik el a borász munkáját. A címet, év megjelölésével elektronikus formában megkapott arculattal használhatják címkéken, marketing anyagaikon.
Az érvényben lévő veszélyhelyzeti korlátozások feloldását követően megnevezett rendezvényen és a
2020. november közepén tartandó Bács-Kiskun Megyei Bormustrán ingyenes lehetőséget kap a bemutatkozásra, borai kóstoltatására, megismertetésére. Egy általa választott nemzetközi borversenyen,
egy tételének (6 palack) a megmérettetését és a versenyre való kijuttatás költségeit a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat téríti.

BORMARKETING

A megye legjobb boraira rendelkezésre álló pénzügyi keretet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
minden évben meghatározza. Ennek a pénznek a leghatékonyabb felhasználásáról a megye a nyertes
borászatok megkérdezésével dönt, az alábbi szempontok szerint:
• Az összeg egy részéből a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megvásárol a nyertes pincészetek
boraiból nagykereskedelmi áron.
• Tanulmányutakat szervezhet a pincészetekbe
• A pincészetekkel egyeztetve különböző napi, havi vagy szakmai lapokban direkt reklámokra
vagy promóciós megjelenésekre, interjúkra, stb. használat fel a támogatási keretből.
• Különböző rendezvényeken való megjelenésre költhetnek közös megegyezés alapján, melyek
mind a borászatoknak, mind a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak kiemelten fontosak.
• A pincészet vállalja, hogy a díjnyertességet szerepelteti saját marketingkommunikációs csatornáin.

MELLÉKLETEK

1. melléklet: Bács-Kiskun Megye Bora 2020. - nevezési lap
2. melléklet: Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borászata 2020 - nevezési lap
3. melléklet: Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borászata 2020 - értékelési szempontrendszer

9

1. melléklet
BÁCS-KISKUN MEGYE BORA 2020 • VERSENYSZABÁLYZAT

Fehér

Rozé

NEVEZÉSI LAP

Vörös

TERMELŐ ÉS BOR ADATAI

NEVEZETT BOR NEVE:

PINCÉSZET NEVE:

________________________________

______________________________
GAZDASÁGI TÁRSASÁG NEVE, CÍME:

______________________________
KAPCSOLATTARTÓ NEVE:

HÁZASÍTÁST ALKOTÓ SZŐLŐFAJTÁK:
________________________________
NEVEZETT BOR ÉVJÁRATA: 
ÉRLELÉS MÓDJA:
FAHORDÓS

______________________________
PINCÉSZET E-MAIL CÍME:

______

TARTÁLYOS

NEVEZETT BOR STÍLUSA:
KÖNNYŰ

______________________________

KÖZEPES

TESTES

PINCÉSZET TELEFONSZÁMA:

CUKORTARTALOM:____________

______________________________

ALKOHOLTARTALOM:____________

NÉBIH FORGALOMBA HOZATALI
ENGEDÉLY SZÁMA,
FORGALOMBA HOZATALI AZONOSÍTÓ:

______________________________
DÁTUM:

KÉSZLET (HL):

____________

KISKERESKEDELMI ÁR:

____________

AMENNYIBEN KIVÁLASZTÁSRA KERÜL A
BÁCS-KISKUN MEGYE BORA 2020 VERSENYEN, MENNYI MATRICÁT IGÉNYEL A TANÚSÍTVÁNYHOZ (DB)?
____________

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS:
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FELTÖREKVŐ BORÁSZ NEVEZÉSI LAP
BORÁSZ NEVE:

____________________________
CÍME, TELEFONSZÁMA:

____________________________

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY SZÁMA:


_________

Borász végzettség
(közép, felsőfok):
Tevékenység kezdete:
Tevékenység helye:
Birtok mérete:
Termelt bormennyiség:
Látogatható-e a borászata?
Részt vesz-e a borturizmusban?
Az elmúlt 2 évben elért elismerések:

NEVEZŐ HEGYKÖZSÉG:

____________________________
NEVEZŐ HEGYKÖZSÉG VEZETŐJE,
CÍME, TELEFONSZÁMA:

Különleges innováció, egyediség a
szakterületén, technológia:

____________________________
____________________________

Különleges fajták, házasítások:

DÁTUM:
NEVEZŐ CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS:
Borász hitvallása, célja:
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Igen

Nem

3. melléklet
BÁCS-KISKUN MEGYE BORA 2020 • VERSENYSZABÁLYZAT

FELTÖREKVŐ BORÁSZ ÉRTÉKELŐ LAP
BORÁSZ NEVE: 

____________________________

Látogatható-e a borászata?
Igen 5 pont.
Részt vesz-e a borturizmusban?
Igen 5 pont.
Elért elismerések:
Az elmúlt ét évben elnyert elismerések, mennyisége, minősítése, elismertsége. A tevékenység megkezdése óta elért
pályaív alapján arányosítva. Minél több elismeréssel rendelkezik, annál több pont adható.
1-10 pontig
Innováció, egyediség a szakterületén,
technológia:
A szakterületen meghonosított technológia, innovatív ötletek, különleges megoldások, egyedi elképzelések megvalósítása. Minél innovatívabb, egyedibb és különlegesebb megoldásokat alkalmaz, annál több pont adható 1-10 pontig.
Különleges fajták, házasítások:
A birtokszerkezetre vonatkozó különleges fajták, honos
fajták, tájjellegű fajták összetételének jövőbe mutató elképzelésének értékelése 1-10 pontig.
Borász hitvallása, célja:
A borász elképzelése, célja és hitvallása, amely megalapozhatja, fontos alkotóeleme lehet a megyei borászatnak.
Értéklelése 1-10 pontig.
A bemutatott tételek értékelése:
A borász által a nevezéshez csatolható, beadható kiválónak
ítélt tételeinek minősítése.
Értéklelése 1-20 pontig.
Értékelés összesítő:
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Igen

Nem

Igen

Nem

Elismerések száma

