Az előző évek hagyományát folytatva, a Magyar Bor Akadémia ebben az évben is kezdeményezi az „ÉV
BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON 2013. évben” cím odaítélését.

Tisztelettel felkérjük, hogy szakmai tapasztalatait hasznosítva vegyen részt a jelölésben.
Az „ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON 2013. évben” cím nevében is kifejezi, hogy ez az
elismerés nem csupán egy bor minőségéről szól, hanem mindama tevékenységnek, ami egy megbízhatóan
kiemelkedő minőséget termelő pincészet szakmai irányítását és termékeinek piaci sikereit jelenti. Az
elismerés odaítélésének rendje szerint a Magyar Bor Akadémia a jelöltek 5 személyt tartalmazó listáját a
beküldött jelölések alapján összeállítja, majd a jelöltek közül a Magyar Bor Akadémia tagjai szavazatukkal
döntik el, ki lesz a cím nyertese, az Akadémia erre vonatkozó szabályzatának rendje szerint.
Jelen levelünkkel arra kérjük, hogy a jelöltek listájára 2013. november 4-én éjfélig, az Ön – illetve az Ön által
képviselt szervezet – alkalmasnak ítélt személyt javasoljon.
Az a bortermelő vagy borász lehet jelölt, akinek a személyes és szakmai munkája egyértelműen
azonosítható a jelölést megalapozó borokkal oly módon, hogy neve fel van tüntetve a palackon, vagy a bort
kísérő leíráson, avagy borászati tevékenysége a meghatározott termékekkel, pincészettel szorosan és
ismert módon összekovácsolódik.
A tavalyi év jelöltjei abc sorrendben a következők voltak: Áts Károly, Borbély Tamás, Dúzsi Tamás, Gálné
Dignisz Éva és Heimann Zoltán akik közül Áts Károly nyerte el végül a megtisztelő címet. Az eddigi Év
Bortermelője díj nyerteseinek illetve az előző 5 év jelöltjeinek névsorát itt találja meg ».
Az a személy, aki az „ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON 2013. évben címet elnyeri, öt éven belül
nem jelölhető. Emlékeztetőül közöljük, hogy a címet az elmúlt 5 évben, sorrendben a következő személyek
nyerték el.
2008 – Konyári János, 2009 – Dr.Lőrincz György, 2010 – Légli Ottó,
2011 – Vida Péter, 2012 - Áts Károly
Kérjük, hogy az „ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON 2013. évben” cím odaítélésére
javaslatát, az alkalmasnak ítélt személy nevét november 4-én éjfélig bezárólag adja meg.
Kérjük, jelölését felelősségteljesen, elsősorban borpiaci szakmai jártasságát követve, és kevésbé
szubjektív, személyes érzések alapján tegye meg. A jelölt a megkérdőjelezhetetlen szakmai
kiválóságon túl legyen képes mind borvidéke, mind szakmai és emberi értékrendjének országos és
nemzetközi szintű képviseletére, és legyen méltó a korábbi évek győzteseihez.
Felelős döntésével segít elkerülni a jelölések szétaprózódását, és az Év Bortermelője Díj hitelének
megőrzését.
Tájékoztatjuk, hogy csak a jelölésre felkérést kapott személyektől érkezett, pontosan kitöltött jelölő
lapokat értékeljük. A jelölés joga tovább nem adható, át nem ruházható! Egy személy csak egy
jelölést adhat le!
Az „ ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON ” cím hatályos szabályzata a Magyar Bor Akadémia
honlapján tekinthető meg ».
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