
NEVEZÉSI FELHÍVÁS 

A Móri Borvidék Hegyközsége 

2016.04.22-én, pénteken rendezi 

a VI. EZERJÓ ÉS „GYERMEKEI” ORSZÁGOS BORVERSENYT 

A rendezvény házigazdája: Móri Borvidék Hegyközsége 

A szervezésben és lebonyolításban közreműködő partnerek: Brindisi Szent Lőrinc Borrend Mór, 
Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete, Mór Város Önkormányzata, Lamberg Kastély Kulturális 
Központ Mór 

A rendezvény helye: Erzsébet Téri Művelődési Ház, Mór (8060 Mór, Erzsébet tér 14.) 

A borverseny célja: felmérni a Magyarország őshonos fajtájából, az EZERJÓ-ból készült borok 
minőségének alakulását, a 2015-ös, valamint az előző évjáratok borászati eredményeit. 

A versenyen részt vehet a forgalmi, termelői és muzeális borok kategóriájában FN, OFJ, és OEM 

kategóriájú EZERJÓ, valamint a „gyermekei” a ZENIT, ZENGŐ,ZEFÍR, GENEROSA  fajták 

szőlőjéből készült bor, amelyet a 2004. évi XVIII. törvényben előírtak szerint állítottak elő és 

kezeltek. 

Forgalmi borok kategóriájában azok a borok nevezhetők, amelyeket NÉBIH BAII minősítéssel 
rendelkeznek, és palackozva, kannás kiszerelésben vagy hordós borként hoznak forgalomba. 

Termelői borok kategóriájában azok a borok nevezhetők, melyek kereskedelmi forgalomban 
nincsenek és legalább 500 liter készlettel rendelkeznek. 

Muzeális borok kategóriájában a 2011-es, vagy az azt megelőző évjáratok borai nevezhetők. 

A versenyre a borokat a mellékelt jelentkezési lapon, annak értelemszerű kitöltésével lehet 
nevezni. A nevezési laphoz a termékekről készített analízis értékeket tartalmazó laboratóriumi 

minősítési lapot kérjük mellékelni. A nevezési lap beküldési határideje:  

2016. április 11.  

A nevezési lapot a Móri Borvidék Hegyközsége – 8060 Mór, Zrínyi u. 36. címre vagy e-mail-en a 

morhkt@t-online.hu címre kérjük megküldeni.  

Az 1. minta nevezési díja 3000,- Ft, a további mintáké 2000,- Ft/minta amelyet kérünk átutalni a 
Móri Borvidék Hegyközsége 10401017-50526551-56491006 számú bankszámlájára. A nevezési 
díj a minták leadásával egy időben a helyszínen is befizethető. A nevezési díj befizetését/átutalását 

mailto:morhkt@t-online.hu


követően számviteli bizonylat kerül kiállításra, melyet a borversenyre nevezőnek postán 
megküldünk. 

A verseny résztvevője tételenként 3 db 0,75 1-es vagy ennél nagyobb mintát juttasson el a verseny 
rendezőjének. Amennyiben az eredeti kiszerelés kisebb (0,375 vagy 0,5 1), abban az esetben 4 
palack minta szükséges. 

A benevezett borok mintái az alábbi helyszíneken adhatóak le: 

 Soltvadkerti Hegyközségnél (6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 11, 2016.04.18-ig 
ügyfélfogadási időben,  tel.:78/480-596, Galambosné Baka Andrea hegybíró)  

 Móri Borvidék Hegyközsége (Frey Szabolcs – hegybíró 06-30-2844478) 8060 Mór, 
Erzsébet tér 14. (Művelődési Ház) 2016.04.18. 09.00-12.00 és 14.00-17.00) 

 Ászár Körzeti Hegyközsége (Gesztesi János – elnök 06-30-9371421) 2883 Bársonyos, 
KP-i Major 2016.04.18. 08.00-12.00) 

Az azonosíthatóság érdekében a palackokon helyezzenek el címkéket, melyen tüntessék fel a 
termelő nevét, címét, a termék fajtáját, termőhelyét, évjáratát. A bírálat 100 pontos bírálati 
rendben történik. 

Az ünnepélyes díjkiosztásra a verseny végeztével, 2016.04.22-én 18.00-kor kerül sor a Városi 
Művelődési Házban. 

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön, illetve cége által előállított Ezerjó, Zengő, Zenit Zefír, és 
Generosa bor nevezésével járuljon hozzá a borverseny sikeréhez, ezen keresztül is ismertségének 

növeléséhez.  

  

  

2016. március 11. 

 

Varga Máté 

elnök – Móri Borvidék HK 

 

                          

 

 

 

 

                        

 



VI. Országos EZERJÓ 

Borverseny  

Mór, 2016.04.22.  

  

  

JELENTKEZÉSI LAP  

Beküldési határidő: 2016.április 11. 

Cím: Móri Borvidék Hegyközsége - 8060 Mór, Zrínyi u. 36 

E-mail: morhkt@t-online.hu 

Rendezvény felelőse: Varga Máté (elnök – Móri Borvidék HK)  

  

  

NEVEZŐ  ADATAI  

  

Neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Cég esetén kontakt személy: ………………………………………………………………… 

Cím: .………………………………………………………………………………………….. 

Számlázási cím: ………………………………………………………………………………. 

Telefon………………………..    Fax……………………     

Email…………………………...  

  

Alulírott tudomásul veszem a nevezési feltételeket, valamint a Bíráló Bizottság döntéseit.  

  

  

Dátum: ………………………………..  

  

  

  

…………………………………………… 

cégszerű  aláírás 



NEVEZETT BOR ADATAI  

 

Megnevezése: ………………...………………………………………………………………. 

Fajta:………………………………………………………………………………………….. 

Termőhely: …………………………………………  Évjárat: ……………………….. 

Cukortartalom:……………….g/l    Készlet (hl): ...…………………. 

Kategória (forgalmi, termelői, muzeális): …………………………………………………...  

  

 
Megnevezése: ………………...……………………………………………………………… 

Fajta:………………………………………………………………………………………….. 

Termőhely: …………………………………………  Évjárat: ……………………….. 

Cukortartalom:…………….g/l    Készlet (hl): ...…………………. 

Kategória (forgalmi, termelői, muzeális): ………………………………………………….. 

  

  

Megnevezése: ………………...………………………………………………………………. 

Fajta:………………………………………………………………………………………….. 

Termőhely: …………………………………………  Évjárat: ……………….………. 

Cukortartalom:…………….g/l    Készlet (hl): ...…………………. 

Kategória (forgalmi, termelői, muzeális): …………………………………………………... 

A fentiekben felsorolt termékek nevezési díját (1. minta nevezési díja 3000,- Ft, a további 
mintáké 2000,- Ft/minta) a borok leadásakor a helyszínen befizetjük, illetve a Móri 
Borvidék HK 10401017-50526551-56491006 számú bankszámlájára átutaljuk. 

 

 

 Dátum: ……………………………….. 

  

  

                                                                            …………………………………………… 

cégszerű  aláírás 


