
MAGYAR BOR AKADÉMIA   /   HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA 
 

 

 

„MINŐSÍTETT MAGYAR BORVERSENY” 

cím szabályzata 
 
A Magyar Bor Akadémia és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa  mint a magyar borászat nagy 

tekintélyű szervezetei, felvállalják a Magyarországon szervezett borversenyek bonyolítás rendjének 

és feltételeinek szakmai alapú egységesítését. Ennek érdekében a „Minősített Magyar Borverseny” 

cím odaítélésének és viselésének szabályait az alábbiakban határozzák meg.  

 

 

I. 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a borversenyek kategóriáinak és az egyes kategóriák jellemzőinek 

megállapítása révén elősegítse: 
 

 egységes szakmai szempontok és elvárások érvényesülését a borversenyek szervezése terén, 

 a borverseny-szervezők tevékenységének eredményességét, 

 a borok értékelésének megbízhatóságát, 

 a résztvevők, a szakmai közönség és a fogyasztók megbízható és valósághű tájékoztatását.  

 

 

II. 

A CÍM MEGHATÁROZÁSA 

 

Az előzőekben foglalt célok érdekében a Magyar Bor Akadémia megalapítja a „Minősített Magyar 

Borverseny” címet és pályázatot hirdet a cím viselésére.  

 

A Magyar Bor Akadémia a címet a következő három kategóriában alapítja, a következők szerint:  
 

 „A” Kategóriájú  Nemzetközi / Országos Minősített Magyar Borverseny: nemzetközi és 

országos körű vagy jelentőségű borversenyek számára, (legalább 12 borvidékre kiterjedően) 
 

 „B” Kategóriájú Regionális Minősített Magyar Borverseny: regionális, megyei és borvidéki 

(legalább egy egész borvidékre kiterjedő) borversenyek számára,  
 

 „C” Kategóriájú Helyi Minősített Magyar Borverseny: helyi, települési vagy alkalmi 

borversenyek számára.  

 

 

III. 

A CÍM ELNYERÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1. Pályázat meghirdetése:  

 

A Magyar Bor Akadémia és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közösen a „Minősített Magyar 

Borverseny” cím elnyerésére és viselésére pályázatot ír ki, és e kiírást a jelen Szabályzattal 

együtt közzéteszik a honlapjukon, valamint a borászati szakmai sajtóban. A pályázati felhívást 

az Akadémia szükség szerinti időközökben ismételten közzéteszi.  
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2. A pályázók köre:  

 

A cím viselésére pályázatot nyújthat be minden Magyarországon tevékenykedő, borverseny 

szervezésével foglalkozó természetes vagy jogi személy.  

 

3. A pályázat benyújtása:  

 

A borverseny szervezője a versenyt verseny meghirdetését megelőzően legalább 30 nappal, de 

legkésőbb a megvalósítás előtt 60 nappal pályázatot köteles benyújtani, mellyel  hozzájárulást 

kér a cím viseléséhez.  

A pályázat benyújtása egy erre a célra megalkotott adatlappal történik, melyhez mellékelni kell 

a tervezett borverseny szabályzatát, valamint a cím elnyeréséhez kötött pályázati díj 

befizetéséről szóló bizonylatot.  

 

A borversenyek szabályzatára vonatkozó kötelező, illetve ajánlott tartalom a jelen Szabályzat I. 

sz. mellékletében foglalt táblázatban kerül rögzítésre.  

Az „A” Kategóriájú Nemzetközi/Országos Minősített Magyar Borversenyek minta-szabályzatát 

a jelen Szabályzat II. sz. melléklete tartalmazza. A benyújtott borverseny szabályzatnak meg 

kell felelnie a táblázat előírásainak, illetve a minta-szabályzat lényeges elemeinek.  

 

A pályázatok benyújtása, illetve azok elbírálása folyamatosan történhet.  

 

4. A pályázatok elbírálása:  

 

A borverseny szervezői által nyújtott pályázatokról a kiírók által létrehozott 7 főből álló állandó 

bizottság dönt, melynek neve: Borverseny Bizottság. 

 

A Borverseny Bizottság a pályázat elbírálására vonatkozó döntését legkésőbb a pályázat 

benyújtását követő 15 napon belül meghozza, és a cím viseléséhez történő hozzájárulásról, vagy 

annak megtagadásáról a pályázót írásos formában értesíti.  

 

A cím viselésére vonatkozó kérelem megtagadható, ha a pályázó a pályázat során, vagy korábbi 

pályázata gyakorlati megvalósítása során nem tartja be a jelen Szabályzatot, jelentősen eltér a 

versenyszabályzati ajánlástól vagy saját szabályzatától illetve amennyiben indokolt szakmai 

kétségek merülnek fel a szervezővel, illetve az általa szervezett borverseny színvonalával, vagy 

egyéb jellemzőivel kapcsolatosan.  

 

 

IV. 

A CÍM ÉRVÉNYESSÉGE 

 

1. Oklevél:  

 

A cím odaítélése esetén a pályázó részére az Akadémia megküldi a cím viselésére feljogosító 

Oklevelet. Az Oklevél tartalmazza a szervezőt, a borverseny megnevezését és annak időpontját 

is.  
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2. Érvényesség:  

 

A cím odaítélése a pályázatban megjelölt egyetlen borversenyre vonatkozik. E bejelentés 

alapján a cím viselése csak a III/4. pontban meghatározott esetekben tagadható meg.  

 

Megtagadás hiányában az Akadémia a bejelentett borversenyre vonatkozóan is kibocsátja az 

előzőekben meghatározott Oklevelet, legalább 30 nappal a borverseny időpontját megelőzően.  

 

 

V. 

A CÍM VISELÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1. Általános szabályok: 

 

A cím a borverseny dokumentumain feltüntethető, a címnek köszönhető üzleti és kereskedelmi 

előnyök kihasználhatók, a kiírók  elveivel – minőség, tisztesség, hitelesség – összhangban. 

A cím a fentiek figyelembe vételével marketing anyagokban, reklámhordozókon feltüntethető, 

de csak a címet elnyert borverseny időpontjának megjelölésével együtt. 

 

A címet csak az a borverseny szervező viselheti, akinek azt a Magyar Bor Akadémia odaítélte. 

A borversenyen díjat nyert borok termelői az e borokkal kapcsolatos kommunikációikban 

utalhatnak a borverseny  minősítésére.  

 

A cím időbeli korlát nélkül viselhető. Ugyanakkor a borverseny időpontjára történő hivatkozás 

nélkül a címet nem lehet viselni.  

 

Az Akadémia fenntartja magának a jogot, hogy a „Minősített Magyar Borverseny” címre 

vonatkozó megjelölést, mint védjegyet lajstromoztassa, és a védjegy kereskedelmi 

felhasználásának szabályaival a jelen szabályzatot kiegészítse, összhangban az Akadémia 

alapelveivel.  

 

2. Tilalmak: 

 

Tilos bármely visszaélés, hivalkodó, megtévesztő vagy félrevezető magatartás. Így különösen:  
 

 kerülni kell az összetévesztést más hasonló címekkel, 

 a cím csak olyan termékeken alkalmazható, melyek a címet elnyert borversennyel szorosan 

összekapcsolhatók. 

 

3. Szankciók: 

 

A szabályok be nem tartása, valamint a tilalmak megszegése figyelmeztetést, súlyosabb esetben 

feddést, azok hatástalansága esetén a cím viseléséből való kizárást von maga után, melyet 

követően a rendező egy évig nem pályázhat a címre. A cím viseléséből az Akadémia kizárja azt, 

aki arra méltatlanná vált, illetve aki a jelen Szabályzatot megszegi.  
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VI. 

A CÍM VISELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

 

Az Akadémia a cím viselésének körülményeit ellenőrzi. Az ellenőrzés történhet az Akadémia 

képviselőjének személyes részvételével a borversenyen, mely esetben a képviselő a borversenyről 

jelentést készít az Akadémia számára.  

 

A címet elnyert borverseny szervezője a borverseny lezárását követően minden esetben köteles a 

borversenyről beszámolót adni az Akadémia számára, az Akadémia által megalkotott ellenőrző lap 

kitöltésével, aláírásával, és megküldésével. 

 

 

VII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

Az Magyar Bor Akadémia egyetértésben a HNT-vel fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 

Szabályzatot a részletek tekintetében a gyakorlatban vagy írásban értelmezze, illetve, hogy azt 

folyamatosan a változó körülményekhez igazítsa.  

 

 

Budapest, 2007. október 3.  

 

 

 

 

Mellékletek:  

 

I. Borverseny szabályzatok tartalmi táblázata 

II. Minta-szabályzat „A” Kategóriájú Nemzetközi/Országos Minősített Magyar 

Borversenyhez  
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I. számú melléklet 

 

 

A borverseny szabályzatokban meghatározni javasolt feltételek, kritériumok: 

 

       Szabályozni   + szükséges  ; 0 nem szükséges 

 

KRITÉRIUM „A” „B” „C” 

Nevezési feltételek + + + 

                                           Mintával 

résztvevők köre 

+ + + 

Minták köre + + + 

Minta által képviselt bor mennyiség + + 0 

Beküldendő palackok száma Min. 4 Min. 2 Min. 1 

Részvételi díj  + + + 

Csatolandó minta adatok  Nevező neve, 

címe, bor 

pontos 

megnevezése 

Bírálati 

kategória  

Különleges 

tulajdonság 

tételnagyság 

 

Nevező neve, 

címe, bor 

pontos 

megnevezése 

 

Nevező neve, 

címe, bor 

pontos 

megnevezése 

 

Csatolandó bor analízis adatok Forgalmi borok 

esetében 

akkreditált labor 

analízis 

Min. házi 

analízis 

0 

A verseny bíráló bizottsága    

Bizottság létszáma, összetétele Min. 5 fő, 

Nemzetközi 

verseny esetén 

legalább 3 fő 

külföldi, 

különböző 

országból.   

Min. 5 fő Min. 3 fő 

bírálók Elismert, 

nemzetközi 

borbírák és 

minősített 

hazaiak 

Lehetőség 

szerint 

minősített 

borbírák 

0 

Minták előkészítése + + Legalább az 

anonimitást 

biztosítani 

Nevezett minták száma Min. 200 db, 

nemzetközi 

esetén legalább 

30% külföldi, 

min. 5 

Min 100 db 0 
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országból 

A bírálat technikai körülményei    

 Bírált minták száma/nap Max.45 sz, v. 

35 édes 

Max. 50 

száraz v. 35 é. 

0 

Bírálati helyiség körülményei + + 0 

Pohár OIV forma OIV forma Talpas pohár 

Borok hőmérséklete + + + 

    

    

    

    

    

    

    

Bírálati módszer OIV-UIOE 100 

pontos 

OIV-UIOE 

100 pontos 

OIV-UIOE 

100 pontos, 

vagy  20 

pontos, 

hagyományos 

Odaítélt díjak    

Mennyisége, részaránya Max. 30% Max 50% 0 

Eredményközlés a bírálóknak Még a verseny 

utolsó napján 

A versenyt 

követően 

legkésőbb 5 

napon belül 

0 

Eredményközlés nevezőknek A versenyt 

követően 5 

munkanappall 

A versenyt 

követően 30 

napon belül 

0 
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II. számú melléklet 

 

Versenyszabályzat ajánlás 

a MMB „A” kategóriás versenyeihez 
 

 

 

I. NEVEZÉSI FELTÉTELEK  

 

1. A Borversenyt rendezi: … 

 

2. A versenyen részt vehetnek a bortermelők mindazon borai és különleges borai, melyek a 

származási ország előírásainak megfelelnek. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és 

csoportokba való besorolása a jelen Szabályzat alapján történik. 

 

3. Mintákat küldhetnek be a versenyre bírálat céljából bortermelő vállalatok, egyéni bortermelők és 

kereskedő szervezetek. 

 

4. A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt bor tétel-

mennyiségéről, mely nem lehet kevesebb 500 palacknál. A pontos mennyiséget a nevezési lapon 

kell közölni. 

 

5. A verseny résztvevői 4 ingyen mintát juttatnak el a verseny rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben 

0,5 - 0,7 - 0,75 vagy 1 literes palackban. A palackokon fel kell tüntetni a származási helyet, mely 

alatt a termék forgalmazásra kerül. Csatolaható továbbá 1 db címke, a mintán alkalmazottal 

megegyező. 

 

6. A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny szervezője 

által előírt nevezési díjat, a szervező által adott tájékoztatás szerint. 

 

7. A bírálatra benyújtandó borminták az alábbi adatok mintánkénti megjelölésével kell 

szerepeljenek a nevezési listán: 

 

- a résztvevő neve és címe 

- a bor elnevezése (származási helye, fajta, márkanév, évjárat,) 

- kategória (fehér, rosé, vörös) "száraz, félszáraz, félédes, édes" megjelöléssel 

- a borkészlet mennyisége 

 

8. A nevezési lap mellett, minden egyes mintához csatolni kell a mintára vonatkozó kémiai analízist 

tanúsító bizonyítványt, mely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

- alkoholtartalom térfogat %-ban kifejezve 

- cukortartalom g/l-ben 

- titrálható savtartalom, borkősavtartalom g/l-ben 

- illósavtartalom (ecetsav g/l-ben) 

- összes és szabad SO2 - tartalom mg/l-ben 

- a szénsavas borok esetében a palackban lévő túlnyomás bar-ban kifejezve. 
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II. számú melléklet 

 

 

A borok analízisét esetenként az MGSZH Központ Borminősítési Igazgatóság is elvégzezheti 

ellenőrzési céllal. 

 

9. Minden bejelentett mintához 2 példány Pro Forma számlát kell a szállítmányozónak elküldeni, 

amelyen a borokat tételenként, az alkoholtartalmat, a bor színét és értékét kell feltüntetni, továbbá, 

hogy: „…..  Nemzetközi/Országos Borverseny, minta érték nélkül, kereskedelmi forgalomba nem 

kerül." 

 

 

II. A BORVERSENY LEBONYOLÍTÁSA ÉS A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE  

 

10. A minták beérkezésekor a verseny szervezője szakértőkből álló bizottságot nevez ki, melynek 

az a feladata, hogy megvizsgálja a beérkezett mintákat és megállapítsa, hogy a palackokon szereplő 

adatok megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal. Kijavítják az esetleges hibákat és kizárják 

azokat a mintákat, melyek nem felelnek meg a jelen Szabályzatban előírtaknak. Ezt követően a 

bizottság a Szabályzatban előírtak szerint elvégzi az osztályba sorolást a nevezési lapon feltűntetett 

jellemzők alapján, ill. amennyiben szükséges saját maga állapítja meg ezen jellemzőket. 

 

11. A borverseny lebonyolítását, a szabályzat betartását a Borverseny Elnöksége felügyeli. Az 

Elnökség négy tagból áll, az alábbiak szerint: 

 

- az Elnök, a szervező országból 

- az Alelnök, külföldi (nemzetközi verseny esetében) 

- egy borász szakértő, tanácsadó 

- szükség esetén egy jogi szakértő 

 

Az Elnök, a szaktanácsadó és a jogi szakértő nem vesznek részt a bírálatban. Az Alelnök valamely 

bíráló bizottság tagja. Az Elnököt helyettesíti annak távollétében, azonban az Elnök távollétében 

nem bírál. 

 

12. A borok értékelése bírálóbizottságok által történik. Minden egyes bizottság öt-hét elismert 

kóstolási szakértőből áll. A bírálóbizottságok száma a versenyen résztvevő borfajták mennyiségétől 

függ. A bírálóbizottságok összeállítása a szervező által történik, aki javaslatokért az OIV-hez 

fordulhat. 

 

13. Minden egyes bizottság munkáját Bizottsági elnök felügyeli. 

 

14. A Bizottsági Elnök feladatai a következők: 

 

- 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,  
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II. számú melléklet 

 

 

- 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. 

 

 

15. A kóstolás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását: 

 

- minden egyes bizottság elkülönítetten dolgozik, 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. A kóstolóteremben lehetőség 

szerint 18-22 
o
C hőmérsékletet kívánatos biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell 

tartani, 

- a palackok felnyitása és a borok kitöltése a bizottság tagjainak látókörén kívül történik, 

- a bizottság minden egyes tagjának sorszáma és neve megtalálható a fehér terítővel borított 

asztalon, 

- a kóstolópoharak az OIV által megengedett típusúak lehetnek, 

- a bizottságok reggel 8.00-tól 13.00-ig dolgoznak. Kóstolási ülésenként száraz bor esetében 

maximum 45 minta, egyéb bor esetében maximum 30 minta kerül bírálatra. A bizottság tagjainak a 

bírálat alatt kenyér és víz áll rendelkezésükre. A bizottság ülése alatt szükség szerint egy vagy két 

szünet kerül beiktatásra, amikor egyéb ételek és italok is felszolgálhatók. 

 

A borminták egységes sorozatonként, az alábbi sorrendben kerülnek bírálatra: 

 

- szín szerint: fehér, rosé, vörös 

- cukortartalom szerint: a száraz borokkal kell kezdeni 

- évjárat szerint: az újborokkal kezdődik a sor 

- illat szerint: a semleges illatú borokkal kell kezdeni. 

 

A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra: 

 

- fehér borok, rosé borok: 10-12 
o
C, 

- vörös borok: 15-18 
o
C, 

- szénsavas borok: 7-9 
o
C, 

- likőr borok: 8-10 
o
C, 

 

 

- az egyes sorozatok kóstolása elején a bizottságok 1 próbabírálatot tartanak, mely alatt 

megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag 

kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki, 

- 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 rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból, 

- a bizottság tagjai nem szerezhetnek tudomást az adott napon az egyes boroknak ítélt 

pontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt. 
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II. számú melléklet 

 

 

 

Számítógépes értékelőprogram használata esetén más eljárásrend is alkalmazható 

 

 

III. BÍRÁLATI LAP  

 

16. A borok értékelése a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Des Grands Concours 

Internationaux De Vins Et Spiritueux) által ajánlott és U.I.Œ, valamint az O.I.V. által kialakított 

100 pontos, pozitív bírálati lapon történik. 

 

17. Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, 

kezdeményezheti(k) annak kizárását. Amennyiben szükséges, a bizottsági tagok többségi 

véleménye alapján a minta kizárható, a termelő pedig írásbeli indoklást kap. 

 

18. A kóstolók által adott pontokat a technikai titkárság összesíti, majd a számolt átlag adja a bor 

végleges pontszámát.  

 

 

IV. A DÍJAK ODAÍTÉLÉSE 

 

19. A …. Borverseny Kitüntető Oklevéllel elismert borok kategóriájában az alábbi érmek kerülnek 

odaítélésre: 

 

1. Nagy Aranyérem > 94 pont 

2. Aranyérem  > 87 pont 

3. Ezüstérem  > 80 pont 

 

20. A kiadott érmek száma nem haladhatja meg a nevezett borok 30 % -át, amennyiben mégis több, 

a 30%-ot maghaladó rész arányában a Borverseny Elnöksége megemeli a ponthatárokat. (Tört 

számok esetén a pontszámot a kerekítés szabályai szerint állapítják meg.) 

 

 

21. A rendező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze és beazonosítsa a kereskedelmi 

forgalomban kapható bor minőségét a versenyen szereplő azonos boréval. 

 


