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FELHÍVÁS 

„WEKERLE EMLÉKBOR 2021 ” 

MÓRI BORVIDÉKI BORVERSENYRE 
 

A verseny célja: Wekerle Sándor móri születésű, háromszoros magyar miniszterelnök 
kultuszának és a Móri Borvidék hírnevének, borászati hagyományainak bővítése, továbbá 
a „Wekerle hagyományőrzés” keretében kitűzött közösségi célok megvalósításának 
elősegítése. 

A verseny kiírói: A Móri Borvidék Hegyközsége, a Brindisi Szent Lőrinc Borrend és a 
Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány                             
(a továbbiakban: Hegyközség, Borrend és Alapítvány). 

Résztvevők: A versenyen részt vehetnek a Móri Borvidéken termelői és borforgalmazási 
engedéllyel rendelkező termelők, borászatok, pincészetek.  

Nevezési feltételek:  

- A résztvevők a Móri Borvidéken honos hagyományos fehér szőlőfajtákból és 
ezekből készült cuvée bormintákkal nevezhetnek (hegyközségi lista szerint)   

   
- A versenyre nem nevezhetők különleges minőségű, gyöngyöző és habzóborok, 

pezsgők, továbbá rozé és vörösborok. 
 
- A nevezett borok évjárata 2018, 2019, 2020 lehet. 

 
-  A nevezett borok 0,75 l-es, vagy 0,5 l-es kiszerelésű palackos borok lehetnek.  

 
- A nevezés során a borászat kötelezettséget vállal arra, hogy a nevezett bor belföldi 

forgalomba hozatali engedélyével (NÉBIH) rendelkezik, vagy azt legkésőbb 2021. 
október 31-ig saját költségén megszerzi.  
 

- A résztvevő vállalja, hogy a nevezett bormintából - azzal megegyező minőségben és 
palackozással – legalább 500 palack mennyiséggel rendelkezik, illetve azt 
előállítja és azt a borverseny megnyerése esetén legkésőbb 2021. november 12-ig 
kereskedelmi forgalomba hozza. 
 

- A borászatnak a nevezéssel egy időben a leadott nevezési lapon közölnie kell  
a nevezett palackozott bor általa alkalmazni kívánt nettó kereskedelmi árát 
(Ft/palack + áfa).  
 

- A borászat a nyertes bor kereskedelmi forgalmazását legalább 500 palack  
esetében az Alapítvány által biztosított sorszámozott címkékkel felcímkézve 
vállalja.    
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Nevezés:  
 

- A verseny résztvevői tételenként 1 db mintát juttatnak el a verseny rendezőjéhez, 
eredeti kiszerelésben 0,75 vagy 0,5 literes palackban.  
 

- A borverseny a Móri Bornapokon a borutcában kerül lebonyolításra a szokásos 
bornapi verseny részeként, a leadandó palack csak ellenminta. 
 

- Nevezési díj: nincs.  
 

Nevezési lap és minta leadási határidő: 2021. szeptember hó 20. nap 17-19 óra 
 

- Leadás helye: 8060 Mór, Ezerjó u. 13.  Frey pince 
 

- Elérhetőségek: e-mail: morhkt@t-online.hu , Tel: 06-30-284-4478  

Zsűrizés:  
 

- A nevezett borminták értékelése a borversenyen a kiíró szervezetek képviselői által  
  összeállított zsűri helyszíni bírálatával történik.   
 

- A rangsort a zsűri által adott pontszámok alapján kell meghatározni.  Az így     
   legmagasabban rangsorolt bor kapja a „2021. évi Wekerle Emlékbor”  címet.  

-  Amennyiben a nevezett borminta tárgyévben a „Mór Város Ezerjó Bora” címet is      
elnyerte, ez esetben az elért pontszámban utána következő legmagasabb pontszámú 
bor kapja a Wekerle Emlékbor 2021 címet és a vándordíjat.   

- A díjátadás feltétele 83 pontszám elérése.  Amennyiben ezt a pontszámot egyik minta 
sem éri el, a Wekerle Emlékbor 2021 nem kerül átadásra.  

- Pontszám azonosság esetén előnyt élvez a nevezett borok közül a cuvée borminta.   

Díjazás: 
 

A borversenyen a legmagasabb pontszámot elért borászat részére a szervezők 
Wekerle Emlékbor vándordíjat, a Hegyközség, a Borrend és az Alapítvány által 
közösen kibocsátott oklevelet adnak át 2021. november 14-én ünnepélyes 
keretek között és sajtónyilvánosság előtt.  

Wekerle Emlékbor vándordíj:  
 

Művészi tervezésű egyedi bronz emléktárgy, amelyen évente a borászat neve és a 
nyertesség éve kerül feltüntetésre.   
 

A vándordíjat a nyertes borászat 1 éves időtartamra megőrzésre átveszi, majd 
legkésőbb a következő borverseny előtti egy héttel a szervezőknek visszaszolgáltatja.  
 
Forgalomba hozatal és névhasználat:  

A borversenyen nyertes borászat a nevezett díjnyertes tételre jogosulttá válik: 
 
-  A Wekerle Emlékbor 2021 név használatára, a nevezett bor ezen a néven   
     történő kereskedelmi forgalmazására.  
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- A bor netto értékesítési árát legalább 500 palack mennyiségre a borászat által a 
borversenyre nevezéskor megadott nettó kiskereskedelmi ár és palackonként nettó 
500 Ft névhasználati díj összesítésével kell meghatározni.  
 

- A nyertes borászat vállalja, hogy az értékesített mennyiség után palackonként  
500 Ft összeget az Alapítvány részére névhasználati díj címén legkésőbb 
2022. szeptember 30-ig megfizet.  
 

- A nyertes borászat részére 2021. október 31-ig az Alapítvány 500 db egyedileg 
sorszámozott címkét (főcímke) biztosít, amelynek elkészítését saját 
költségére vállalja.  A főcímkén az Alapítvány a nyertes borászattal egyeztetve 
feltünteti a Wekerle Emlékbor 2021. megnevezést.   
 

- A borászat a sorszámozott főcímke mellett jogosult a forgalomba kerülő 
palackokon saját költségére kiegészítő hátcímkét is elhelyezni, amely a borászatra 
és a borra vonatkozóan tartalmaz információkat.  
 

- A borászat az 500 db sorszámozott palackon felül - Wekerle Emlékbor 2021 néven, 
az évjáratot feltüntetve - sorszámozás nélküli, saját előállítású címkékkel 
korlátozás nélküli mennyiségben jogosult a díjnyertes bor értékesítésére.  
 

Egyéb feltételek: 
 

- A borászat az Alapítvány részére a nyertes tételből 001-050 sorszámig a nevezés 
során az általa megadott kiskereskedelmi áron biztosít elővásárlási lehetőséget. 
 

- Az Alapítvány vállalja, hogy a nyertes bort az általa szervezett rendezvényeken, 
reprezentációs céllal kizárólagosan használja, illetve a média közvetítésével a 
nagyközönség részére népszerűsíti.  
 

- Az Alapítvány 2021-2022. évben legalább egy általa szervezett rendezvényen 
bemutatkozási lehetőséget ad a nyertes borászat részére.  

 
Eredményhirdetés, vándordíj és oklevél ünnepélyes átadása: 

A sajtónyilvánosság számára nyilvános Wekerle Napok 2021 rendezvényen  
2021. november 14-én (vasárnap) ünnepélyes keretek között történik.  

A borversennyel kapcsolatban információ kérhető:  
 
Varga Máté (telefon: 06/ 30-2777-177) 
 
Móri Borvidék Hegyközsége elnöke/Wekerle Sándor Alapítvány alapítója 

Mór, 2021. szeptember 10.-én         

        Szervezők 


