
 

 

                                                                                                                        

TÁJÉKOZTATÓ  

A NEMZETI BORKIVÁLÓSÁG 

PROGRAM KERETÉBEN 

MEGRENDEZENDŐ            

FEHÉR BOROK 

ORSZÁGKÓSTOLÓJÁRÓL ÉS A 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEIRŐL 
 

 

A MAGYAR BORÁSZAT MIND SZAKTUDÁSÁBAN, MIND A BOROK MINŐSÉGÉBEN A VILÁG ÉLVONALÁHOZ 

TARTOZIK, AZONBAN ENNEK A KÖZTUDATBA VALÓ VISSZAHELYEZÉSE A LEGFONTOSABB FELADAT. 

MINDEHHEZ A PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ ÉS NEM CSAK TECHNOLÓGIÁJÁBAN FELÉPÍTETT JÓ BOR KELL. 

A TERMELŐKNEK IS ALKALMAZKODNI KELL A PIACI IGÉNYEKHEZ, A FOGYASZTÓI TRENDEKHEZ. A VERSENY 

NEM ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK KÖZÖTT ZAJLIK, HANEM A HOZZÁADOTT ÉRTÉKEKEN DŐL EL, AMIT A 

POTENCIÁLIS FOGYASZTÓK ÉRTÉKELNEK.  

 

Ennek szellemében indította el a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Borszakértő 

Bizottság az Országkóstoló sorozatot, amely  

1. idén nyáron elsőként a hazai fehér borokra fókuszál, (kiadvánnyal zárul) 

2. jövő tavasszal a hazai vörös borokat veszi górcső alá (kiadvánnyal zárul) 

3. zárásként jövő nyáron (2014) a kiválasztott borkiválóságok körében megrendezzük a 

Nemzeti Borkiválóságok Versenyét, amelyen a legjobb borok elnyerhetik a Nemzeti 

Borkiválóság Védjegyet. 

 

ALAPELVEK: 

1. Az Országkóstoló nem borverseny. Célja, hogy a minden Magyarországon 

kereskedelmi forgalomban kapható – a későbbiekben részletezett paraméterekkel bíró - 

fehérbort bemutasson a nagyközönség számára. 

2. Borok megvásárlása. Minden bor ellenértékét megtérítjük, tehát nem ingyenes 

mintabeküldésről van szó, ezzel is támogatni kívánjuk a termelőket. 

3. A termelők piacra jutásának segítése. A termelők mellett a Borkereskedők is 

bevonásra kerülnek, az ő kínálatukból is válogat az Országos Borszakértő Bizottság. A 

kereskedőknek a legkiválóbbakat marketingstratégiájuk részévé kell tenni. 



 

 

 

A borokat az Országos Borszakértő Bizottság fogja zsűrizni, amelynek eredményeként egy 

kiadványt készít a Minisztérium, Nemzeti Fehér Borkiválóságok címmel.  

 

A NEVEZÉS SZABÁLYAI: 

1. Nevezési lap kitöltése és aláírása 

2. Tételenként 4 palackot kell nevezni 

3. Egy pincétől max. 3 különféle tétel nevezése lehetséges 

4. A boroknak az alábbi feltételeknek kell megfelelni: 

 magyar és nemzetközi fehér fajták (házasítások is); 

 száraz, édes és borkülönlegességek; 

 kereskedelmi forgalomban kapható (lehetőség szerint az idei év végéig); 

 rendelkezik NÉBIH forgalomba hozatali engedéllyel; 

 kiskereskedelmi bruttó beszerzési ára min. 750 Ft; 

 a tételből min. 500 palack készült. 

5. A borokat a nevezési lappal együtt a NÉBIH BAII budapesti központjában kell eljuttatni 

 

A BOROK MEGVÁSÁRLÁSÁNAK SZABÁLYAI: 

Az Országos Borszakértő Bizottság két fordulóban bírálja a borokat. Az első fordulóban minden 

tételből egy palack kerül kóstolásra. A második fordulóban már csak az első fordulót 

eredményesen teljesítő tételek kóstolása és visszakóstolása zajlik. 

Ennek alapján: 

1. az első fordulóból tovább nem jutó borok esetén egy palack kerül felhasználásra és 

megtérítésre, a fennmaradó palackok visszajuttatásáról a szervezők gondoskodnak.  

2. A második fordulóba jutott borok esetén pedig az összes bontott palack ellenértéke 

megtérítésre kerül.  

                                                   



 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, a 

borokkal együtt az alábbi helyen és 

időpontokban leadni: 

NÉBIH BAII 1118 Budapest Higany u. 2. 

H–CS: 08.00 – 15.30, P: 08.00 – 12.00 

2013. július 18. és augusztus 9. között! 

 

 

A TERMELŐ ÉS A BOR ADATAI 

Név: Nevezett bor elnevezése: 

Kontaktszemély: Évjárata: 

Cím: Cukortartalom:          g/l 

Telefonszám: Színe (ha eltér a fajta jellegétől): 

E-mail: Forgalomba hozható borkészlet:         palack 

Az érlelés módja (hordós, acéltartályos, 

egyéb): 
Kiskereskedelmi ár: 

Az érlelés időtartama: 
NÉBIH forgalomba hozatali engedély 

száma/Forgalomba hozatali azonosító: 

Dátum:  

….................................................................................. 

Aláírás* 

*A jelentkező aláírásával igazolja, hogy a nevezett bor mindenben megfelel a kiírási feltételeknek, a 
beküldött minták adatai a nevezési lapon feltüntetett adatokkal megegyeznek. Az Országkóstoló 
lebonyolítói kötelezettséget vállnak arra, hogy a Tájékoztatóban leírtak alapján a beküldött borok 
ellenértéklét megtérítik. 


