
Jelentkezési lap 
XVI. Csávossy György Kárpát-medencei Borverseny

Budapest, 2022. november 9. 

FIGYELEM! A jelentkezési lapot kérjük minden esetben e-mailen a 
bakos.marton@borkulturakft.com címre előre eljuttatni a szervezők részére, valamint kérjük 
mellékelni a minták mellé is! 

Termelő neve: ______________________________________________________________________________  
Címe:  ____________________________________________________________________________________  
Tel:  ________________________  Fax:  _______________________  E-mail:  ___________________________  

Nevezni kívánt tételek 
Bor megnevezése: ___________________________________________________________________________  
Évjárat:  __________________  Termőhely (ország, borvidék): ________________________________________  
Fajta összetétel %:   ______________________   ____  %  _____________________  _____  % 

 ______________________  ____  %  _____________________  _____  % 
Szín:  Vörös  Fehér  Rosé Cukortartalom (száraz, édes, stb. vagy g/l): ___________________  
A bor alternatív technológiával készült?  Igen  Nem 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Bor megnevezése: ___________________________________________________________________________  
Évjárat:  __________________  Termőhely (ország, borvidék): ________________________________________  
Fajta összetétel %:   ______________________   ____  %  _____________________  _____  % 

 ______________________  ____  %  _____________________  _____  % 
Szín:  Vörös  Fehér  Rosé Cukortartalom (száraz, édes, stb. vagy g/l): ___________________  
A bor alternatív technológiával készült?  Igen  Nem 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Bor megnevezése: ___________________________________________________________________________  
Évjárat:  __________________  Termőhely (ország, borvidék): ________________________________________  
Fajta összetétel %:   ______________________   ____  %  _____________________  _____  % 

 ______________________  ____  %  _____________________  _____  % 
Szín:  Vörös  Fehér  Rosé Cukortartalom (száraz, édes, stb. vagy g/l): ___________________  
A bor alternatív technológiával készült?  Igen  Nem 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Bor megnevezése: ___________________________________________________________________________  
Évjárat:  __________________  Termőhely (ország, borvidék): ________________________________________  
Fajta összetétel %:   ______________________   ____  %  _____________________  _____  % 

 ______________________  ____  %  _____________________  _____  % 
Szín:  Vörös  Fehér  Rosé Cukortartalom (száraz, édes, stb. vagy g/l): ___________________  
A bor alternatív technológiával készült?  Igen  Nem 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Jelentkezés lap és minták beérkezési határideje 
2022. november 3. 

Szakmai szervező és mintaleadás: 
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. 
1124 Budapest, Somorjai u. 21.  Hétfő- Csütörtök: 9.00-16.00; Péntek: 9.00-13.00 óra között 
Kontakt: Bakos Márton bakos.marton@borkulturakft.com Mobil: +36 20 414 2011;  

Alternatív mintaleadási helyek: 
Budapest:  
Soós István Borászati Szakképző Iskola Tangazdasága 
1221 Budapest, Jósika u.2-14. (a Plébánia u. végében) Hétfő- Péntek: 9.00- 14.00 óra között 
Kontakt: Németh Iván, Mobil: +36 70 261 5630 
Erdély: 
Balla Géza Pincészete - Opálos 
Ópálos, 583 sz., Arad megye Kontakt: Sebestyén Noémi, Mobil + 40 747 930 304 
Nagyvárad környéke 
Kontakt: Pálfi Noémi, Mobil: +40 757 586 264 
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