
F E L H Í V Á S 
 

 

Balatonfüred Város Önkormányzata és annak Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága, valamint a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség közös szervezésében kerül megrendezésre a  

 

XXIX. BALATONFÜREDI BORVERSENY 

 

Helye:  HOTEL ANNABELLA 

  Balatonfüred, Deák Ferenc u. 25. 

Ideje:  2020. június 25-26. (csütörtök-péntek) 

 

A borversenyre benevezhetnek: 

- Mindazok a személyek és/vagy gazdasági társaságok, akik a Balatonfüred-Csopaki Borvidéken termelt 

saját, vagy vásárolt szőlőből készült borral rendelkeznek.  

- A benevezett borokból a termelőnek minimálisan 300 literrel kell rendelkeznie. 

 

Minták leadása: 

A borokat június 22-23-án (hétfő-kedd) lehet leadni, az Annabella Szálloda söntésében 9
00

 és 17
00

 óra között. 

(Kérjük a Szabadság utca felőli gazdasági bejáratot használni!)  

A borokból fajtánként 0,7-0,75 literes palack esetén 4-4 palack, illetve 0,5 literes palack esetén is 4- 4 palack 

mintát kell leadni a nevezési lap pontos kitöltésével, felcímkézve a beazonosításhoz szükséges adatokkal. A 

leadott mintákból a Hegyközség által készített záró szalaggal ellátott 1-1 palack ellenminta visszaadásra kerül, 

amit 2020. szeptember 30-ig a termelő köteles tárolni, illetve esetleges ellenőrzés során átadni. 

A nevezési díjat a minták leadásakor kell kifizetni, amelyről mindenki számlát kap. 

Nevezési díj: bruttó 5000,- Ft/minta 

 

Fontos: A Balatonfüredi Borheteken csak azok a borok árusíthatóak,  amelyek a tárgyévi városi borversenyen 

nevezésre kerültek. Egy termelő /pincészet/ max. 15 bort nevezhet be  a versenyre, amelyből a 10 

legeredményesebb bor pontszáma kerül beszámításra a Balatonfüredi Borhetek elbírálásánál!  Amennyiben a 

borheti jelentkező 15 borfajtánál többet kíván a borversenyen szerepeltetni, úgy Neki meg kell jelölnie azt a 

15 borfajtát, amit a borhéten árusítani kíván. A pontszámításba csak a megjelölt tételek számítanak. 

 

A borokat felkért szakértőkből álló bizottságok 100 pontos bírálati módszerrel bírálják 

Dr. Kállay Miklós a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnökének irányításával. 

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására június 28-án /vasárnap/ délután 16,30 órakor kerül 

sor a Hotel Annabella éttermében.  

 

A borversenyre benevezett borok termelői közül választjuk meg 

„AZ ÉV BORTERMELŐJE BALATONFÜREDEN” cím kitüntetettjét. 

 

Ezt az a magánszemély (vagy gazdasági társaság borászati vezetője) nyeri el, aki balatonfüredi állandó lakos és 

életvitelszerűen itt is lakik, ill. a cég székhelye Balatonfüreden van bejegyezve.  A díj odaítéléséről szakmai 

bizottság dönt, az egy termelő által benevezett 2019-es évjáratú 5 (öt) bornak a borheti részvételi szabályzatban 

rögzített pontozása alapján. 

Amennyiben pontazonosság lép fel az év bortermelője cím odaítélése kapcsán, akkor a borversenyen elért bírálati 

pontszámok (az 5 bor esetében) lesznek a mérvadók.  

 

A bizottság által javasolt aranyérmes Olaszrizlingek közül a Képviselő-testület idén is kiválasztja a 

„Balatonfüred Város Borát”. 

 

Valamennyi résztvevőnek eredményes szereplést kívánunk! 

SZERVEZŐK 


