
 

 

 XIV. Egyházi és Világi Borok Versenye  

    Gyömrő 

                                         2019.04.29. 

 

 

 

 

A borverseny részvételi szabályzata. 

A nevezés és lebonyolítás feltételei. 

 

 

 

 

 

 

 

Mogyoródi Hegyközség 

2019. 

 



 

2 

 

 

1 XIV. Egyházi és Világi Borok Versenyének rendezője:  

 A borverseny rendezője a  Gödöllői Regionális Turisztikai Egyesület megbízásából 

Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal, szakmai szervezés Mogyoródi Hegyközség.  A 

borverseny lebonyolításáért felelős: Zavilla Nikolett Gyömrő Polgármesteri Hivatal, 

Erdész Ferenc kertészmérnök , a borverseny szakmai vezetője GKRTE 

Verseny fővédnöke: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 

Verseny védnökei: 

Perna Pál elnök  Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület 

 Dr. Mezei Attila polgármester Gyömrő        

 Borok besorolása: Koczán Rudolf Nyugalmazott OBI felügyelő 

2  Nevezési Feltételek: 

1. Bormintákat küldhetnek - egyházi borászatok, mindazon bortermelők akik 

pincészetük és boraik elnevezésében egyházi személyiségek, szentek nevét 

vették fel, volt egyházi pincészetben termelő borászatokat, Világi természetes 

személyek, bortermelő vállalkozások, egyéni bortermelők vagy kereskedő 

szervezetek, szakoktatási, - kutatási  intézmények. 

2. A versenyen részt vehetnek a nevezők mindazon termékei, melyek a hatályos 

magyar bortörvény előírásainak megfelelnek. 

3. A verseny résztvevői mintánként 3 db palackot juttatnak el a verseny 

rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben 0,75 literes palackban, muzeális borok 

esetén 2 db palack/minta. 

A palackokon fel kell tüntetni az egyértelmű_ azonosításhoz szükséges 

adatokat (a termelő nevét, címét, telefonszámát, a bor fajtáját, évjáratát, 

termőhelyét, cukortartalom szerinti besorolását ) 

 

 

 

4. A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a 

Nevezési díjat ( 2000 Ft/minta ): átutalással Hankó István Művészeti Központ 

számlaszáma: 11742197-16935310 (kérjük a megjegyzés rovatba beírni: 

borverseny nevezési díj), illetve rózsaszín postai csekken, valamint 

Mogyoródon készpénzben. (A számlát későbbi időpontban postázzuk.) 

 

Befizetési határidő: 2019. 04. 18. 

 

5. A minta nevezése az előírt darabszámú palack és a hiánytalanul kitöltött 

nevezési lap, benyújtásával történik meg.  
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6. A nevezési lap mellett, minden egyes mintához csatolni kell a mintára 

vonatkozó kémiai analízis adatokat. (alkoholtartalom, cukortartalom, stb. ) A 

minták analízisét a forgalmi borok kategóriájában a NÉBIH Borminősítési 

Igazgatósága (korábban OBI) forgalomba hozatali engedélyének másolatával 

kell megadni. 

A nem forgalmi italok esetében az NÉBIH Borminősítési Igazgatósága 

tanúsítványát helyettesítheti a saját vagy más laboratórium által elvégzett, 

analízis eredménye, amennyiben azt a nevező vagy a laboratórium cégszerűen 

aláírta hitelesítette. 

7.  A nevezőnek minden bejelentett mintához 3 példányos szállítási bizonylatot 

kell mellékelni, amelyen fel kell tüntetni: 

                                 - a borverseny nevét: „XIV. Egyházi és Világi Borok Versenye”, 

                                 - a minták számát, megnevezését, 

                                 - a „Minta érték nélkül” jelzést. 

                    8.   A nevezés akkor tekinthető elfogadottnak, ha: 

                                - a nevezés megfelel a feltételeknek ( 2/1 - 2/7)pont 

                                - a nevezési felhívásban rögzített időpontig a nevezési díjat a nevező                                     

                                   befizette. 

3. Minták leadása: 

 

Minta leadási ideje: 2019. április 15 - 17,  9-15 óra között a következő helyszíneken: 

 Gyömrő Hankó István Művészeti Központ Gyömrő, Fő tér 1/b. ( T: 06 30 652 1052) 

 Villányi Hegyközség Villány, Baross G. u. 26. (T: 06-72-493-014, 06-70-4095-967) 

 Mogyoród Kovács Pince előzetes egyeztetés szerint ( T: 06-20-934-5412 ) 

 Aranyhegyi Pinceszövetkezet Ceglédbercel, Cserő major előzetes egyeztetés szerint  

( T: 06-53-378-840 ) 

 Gyöngyösi Hegyközség Gyöngyös, Karácsondi u. 4. (T: 06-30-709-0871) 

 Lesko & Lesko Bt. Mád, Batthyány u. 29.  (T: 06-20-376-6944 ) 

 Izsáki Hegyközség. Izsák, Dózsa tér 3.  (T: 06-76-374-036, 06-20-569-3783) 

 Pannonhalmi Borvidék Hegyk. Győrújbarát, Veres Péter u. 5-7. (T: 06 70 4898678) 

 Szekszárdi HT. Szekszárd Táncsics u. 3. (T: 06-74-410-339) 

 Badacsony, NAIK. SzBKI. Badacsonytomaj Római u.181. ( T:06-87-532-200) 

  

4. Borverseny tárgyi, személyi feltételei, borverseny lebonyolítása: 

 

A HNT versenyszabályzatában lefektetett elvek alapján. 

 

5. Bírálati elvek: 

A borok a 100 pontos rendszer szerint kerülnek értékelésre: 

1.A kóstolás során az organoleptikus jellemzők megállapítására a paraméterek az alábbi 

sorrendben kerülnek meghatározásra: kiváló, nagyon jó, jó, megfelelő nem megfelelő A 

bírálók a mintát kizártnak is minősíthetik. 

2. A bíráló által adott pontszám: az organoleptikus paraméterek pontjainak összege. Ezáltal 

maximum 100, minimum 40 pont adható a mintáknak. 
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3. A minta eredmény-pontszáma az elnökség döntése alapján vagy: 

a) a bírálók által adott pontszámok mediánja, 

b) vagy a legkisebb és a legnagyobb pontszám kivételével megmaradó pontok átlaga. 

 

6. Díjak odaítélése: 

 

1.A pontok összesítése alapján azon minták, melyek nem kerülnek kizárásra, az alábbi díjakat 

nyerik el: 

 

Díj Pont érték 

Nagy Arany 94,01 =< pont < 100 

Arany 87,01 =< pont < 94 

Ezüst 76 ,01=< pont < 87 

Bronz 60,01 =< pont < 76 

Oklevél 60 > pont 

 

2. A kiadott érmek száma nem haladhatja meg a nevezett minták számának 30%-át 

amennyiben több érmes minta van, akkor csak addig a pontszámig adható ki érem (pontszám 

szerint csökkenő sorrendben), mellyel az érmek száma a határon belül van. A többi minta 

érmét törölni kell. Ez a szabály kategóriánként is alkalmazható. 

3. A legjobbnak értékelt 4 minta ( fehér-, rozé-, vörös-,tokaji borok ) elnyeri a BASF – 

CHAMPION  címet, amennyiben pontjai alapján nagy arany érmet kapna.  

4. A Egyházi és Világi Borok Versenyének vándordíját a nevezett tételek számát és eredményességét 

együttesen figyelembe véve legjobb teljesítményt nyújtó nevező kapja. 

A vándorserleget véglegesen elnyeri azon bortermelő aki három egymást követő évben elnyeri a díjat. 

5. A borverseny szakmai zsűrije mellett, „ társadalmi zsűri” is értékeli a borokat. 

A „Társadalmi zsűri” munkájában olyan személyiségek kerülnek meghívásra, akik támogatják 

erkölcsileg és anyagilag a borversenyt, és ezzel XIV. Egyházi és Világi Borok Versenyét 

népszerűsítik. A különdíjak a társadalmi zsűri legmagasabb pontszámai figyelembevételével kerülnek 

odaítélésre. 

6. A borversenyen eredményesen szerepelt borászok,- nagyarany-, arany-, ezüst-, bronzérmet-elért 

nyertes borok címkéin vagy érem címkéin az Egyházi és Világi Borok lógóját (előzetes engedély 

alapján, - Erdész Ferenc ( erdeszf@gmail.com ) - eredeti szín összetételben) megjelenítheti. 

 

7.Eredmények közzététele: 

I. Egyházi és Világi Borverseny eredményeinek tulajdonosa a borversen rendezője, a Mogyoródi 

Hegyközség. Joga és feladata a verseny eredményeit közzé tenni, vagy azzal mást megbízni. 

2. Az Egyházi és Világi Borok Versenyének rendezője jogosult arra, hogy a nevezéskor bekért 

adatokból és a borverseny eredményeiből kiértékeléseket készítsen, azokat publikálja. 

3. Az eredményeket a felhívásban szereplő honlapokon közzétesszük. 

 

A verseny szabályzatban nem érintett kérdésekben a HNT OB előírásai az irányadók. 

mailto:erdeszf@gmail.com


 

 

Bírálati kategóriák      

Természetes (csendes) borok belső nyomás CO2 < 0,5 bar 20 °C-on     
Megnevezés Cukortartalom [g/l] Kategória kódja  Megnevezés Cukortartalom [g/l] Kategória kódja 

1. Fehér borok kategóriája  6.Természetes borkülönlegesség ( kései szüret, jégbor) kategóriája 

száraz  0 – 4 1  száraz  0 – 4 20 

félszáraz  4.1 – 12 2  félszáraz 4.1 – 12 21 

félédes 12.1 – 45 3  félédes 12,1-45 22 

édes 45,1 – 4  édes 45,1- 23 

2.Rosé borok kategóriája 
 

   6.1  Élesztőhártya alatt érlelt borkülönlegesség  kategóriája 
 

száraz  0 – 4 5  száraz  0-25 24 

félszáraz  4.1 – 12 6  félédes 25,1-50 25 

félédes 12.1 – 45 7  édes 50,1-150 26 

édes 45 – 8  
7. Tokaji borkülönlegesség  kategóriája 

3.Vörösborok kategóriája  

száraz  0 – 4  9 
 

szamorodni száraz 
0-9 27 

egyéb 4.1 –  10 
 

szamorodni édes 
45- 28 

Szénsavas borok    máslás  száraz 0-9 29 

4. Habzóborok kategóriája belső nyomás 0,5 és 3,0 bar között 20 °C-on  máslás  édes  45- 30 

száraz  0 – 32 11  fordítás száraz 0-9 31 

félszáraz 32.1 – 50 12  fordítás édes 45- 32 

    aszú 120- 33 

édes 45 – 13  eszencia 450- 34 

5. Pezsgők kategóriája belső nyomás 3,0 bar fölött 20 °C-on  8. Ízesített borok kategóriája (fűszerezett borok, ürmös borok) 

Extra brut 0-6,0 14  Különlegesen száraz 0-30 35 

Brut 0-15 15  száraz 30,1-50 36 

Különlegesen száraz, 

extra dry 

12,0-20 16  félszáraz 50,1-90 37 

Száraz, dry, sec 17,0-35 17  félédes 90,1-130 38 

Félszáraz, medium 

dry, demi sec 

33,0-50 18  édes 130- 39 

Édes, sweet, doux 50,1- 19     
          Példa: egy száraz vörös bor bírálati kategóriája : 3/9            Példa: egy eszencia bírálati kategóriája : 7/34   

 


