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A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa borversenyekre vonatkozó részvételi szabályzatában rög-
zített feltételek alapján Miskolc Megyei Jogú Város és a Miskolc és Környéke Hegyközség, 
valamint a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület meghirdeti 
 

Miskolc Polgármesterének Bora 2022. évi borversenyét. 
 

A borverseny időpontja: 2022. augusztus 3.  
A borverseny helyszíne: Avasi Bortanya, Miskolc, Csáti sor 377. 

 
A borverseny fővédnöke:  
Veres Pál, Miskolc MJ város polgármestere 
A borverseny elnöke:  
Hunyadi Judit, a Miskolc és Környéke Hegyközség hegybírója 

 
A borverseny szervezője:  
Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület (Dr. Tamási András elnök) 
 
A nevezés feltétele: 
A borversenyre kizárólag a Bükki borvidéken működő hegyközségek közigazgatási területén 
készült borokkal lehet nevezni, a nevezett minta feleljen meg az OBV részvételi szabályzatá-
ban foglaltaknak. A minta kereskedelmi forgalomban kapható palackos bor legyen, és a min-
tából a nevezés napján a nevezett borból álljon rendelkezésre legalább 250 palack, mely ren-
delkezik érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.  
Mintákat adhatnak be a versenyre maguk vagy meghatalmazottjuk által az egyéni bortermelők 
és bortermelő vállalkozások. 
 
A „Miskolc Polgármesterének Bora 2022” címet elnyert bor 250 palack mennyiség erejéig, 
a nevezési lapon közölt átadási áron, a rendező által biztosított egyedi címkével ellátva Mis-
kolc Város Önkormányzata rendelkezésére áll, amennyiben arra az Önkormányzat igényt tart. 
Nevezési díj nincs! 
 
A minták leadása, a nevezés határideje:  

2022. július 29-én és augusztus 1-én, 10-16 óra között 
(Határidő: 2022. augusztus 1. 16 óra) 

A minták leadásának helye:  
Avasi Bortanya, Miskolc, Csáti sor 377. 

 
Nevezhető kategóriák és maximális bruttó átadási árak: 

Fehér bor                                       max. 2800 Ft/palack 
Rozébor                                          max. 2800 Ft/palack 
Vörös bor                                       max. 3800 Ft/palack 
Desszert bor (maradék cukros)    max. 2800 Ft/palack 
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A verseny résztvevői mintaként 2 palackot adnak le a borátvétel során, eredeti, palackos ki-
szerelésben, azonosításra alkalmas címkével ellátva, mely tartalmazza a bor megnevezését, a 
bor kategóriáját (száraz, félszáraz, félédes, édes), évjáratát, termőhelyét, a termelő nevét és 
címét, valamint az FHA kódot. (NEVEZÉSI LAP alapján) 
 
Kérdés, kérés vagy probléma esetén további felvilágosítás: 

Miskolc MJ Város Polgármesteri Hivatal, Üzemeltetési és Szervezési Osztály 
(Berecz Ágnes szervezési referens 0630 610 6097) 

 
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a Bükki Borok Napján,  

2022. augusztus 19-én, pénteken, 18 órakor kerül sor a rendezvény helyszínén. 
(Miskolc, Városház tér 8.) 


