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Egy vidám versengésre szeretnénk felhívni a figyelmet, amelynek célja, hogy megtaláljuk 
Magyarország legkedveltebb borvidéki településeit! Az a borvidéki település válhat az 
ország legkedveltebb borvidéki településévé, ahol egy adott időpontban a legtöbben 
koccintanak egy pohár borral. A koccintás időpontja 2011. szeptember 4-én 
vasárnap 16 órakor lesz. 
A versenyre bármelyik borvidéki település jelentkezhet! Nincs részvételi díj, a 
jelentkezéshez mindössze egy egyszerű jelentkezés lapot kell kitöltve elküldeni!

Eredményhirdetés 2011. szeptember 11-én a Borfesztivál ideje alatt a Várban, a Pest-
Buda Bistro-ban!

MI EZ AZ ESEMÉNY?

A Koccintás eseményt egy olyan jókedvű, hagyományteremtő versengésnek képzeltük 
el, ahol nem egy borászat, vagy egy bor kerül a figyelem középpontjába, hanem azok 
a települések, ahol a bornak nagy jelentősége van. Ezzel az eseménnyel a borvidékbe 
sorolt települések kaphatnak lehetőséget arra, hogy borászaikat, boraikat, a szőlőhöz 
és a borhoz kötődő értékeiket megmutassák.

A Koccintás szervezőiként és támogatóiként abban bízunk, hogy a vidéki élet részeként 
a bor még fontosabb helyet kap egy település életében.

A koccintás szó hallatán a legtöbb embernek az egyetértés szó jut az eszébe. Egyetértünk 
abban, hogy a magyar bor jó, évről-évre egyre jobb. Ezért a fejlődésért a magyar 
borászok sokat tesznek, a magyar borfogyasztók pedig hűségesek a magyar bor iránt.

A borvidéki településeken a bornak kiemelkedő gazdasági és kulturális szerepe 
van. Fontos ezeknek a szerepeknek a megőrzése az ott dolgozó borászatok, az 
oda járó borkedvelők és végső soron az egész ország számára. 

Sokak számára a koccintás az egyetértésen kívül még többet, az elkötelezettséget is 
jelenti. Elkötelezettség a bor iránt egy életre, mert a szőlő és a bor számukra egyszerre 
a múlt és jövő, több generáció előre megírt sorsa. A Koccintás 2011. vidám verseny 
szervezői és támogatói mindezzel egyetértenek, és a verseny szervezésével szeretnének 
ebben a nemes elkötelezettségben egy kis részt vállalni, mert tudják jól, hogy a bor 
munka és öröm egyaránt.

KIK VEHETNEK RÉSZT A VERSENYBEN ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?

A Koccintás 2011 versenyen az ország összes borvidékbe sorolt települése részt vehet. 
A legkedveltebb borvidéki településekké azok a borvidéki települések válhatnak, 
amelyeknél - az adott település lélekszámát is figyelembe véve - abszolút értékben és 
arányaiban a legtöbb borász és borkedvelő koccint 2011. szeptember 4-én 16 órakor, 
azaz pontosan egy hónap múlva.
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Egy ilyen esemény minden bortelepülés számára alkalom, lehetőség, hogy értékeit 
felmutathassa, egy vidám játék keretében még ismertebbé válhasson, akár az ország 
legnépszerűbb borvidéki településeként.

Bárki jelentkezhet az eseményre szervezőként, amelyhez csak egy egyszerű jelentkezési 
lapot kell kitölteni, amely letölthető a www.borjog.hu/felhivas.html oldalról, vagy 
igényelhető koccintas2011@gmail.com e-mail címen, illetőleg a 06 -1-269-12-76os fax 
számon.

A kitöltött jelentkezési lapot a koccintas2011@gmail.com e-mail címre, vagy a 06-1-
269-12-76-os faxszámra kell elküldeni. 

A koccintas2011@gmail.com e-mail címen szívesen várunk minden kérdést, ötletet a 
versennyel kapcsolatban!

Borkedvelőként természetesen bárki részt vehet az eseményen valamelyik borvidéki 
településen! Cél, hogy a borkedvelők minél nagyobb számban hozzák el barátaikat, 
ismerőseiket az általuk kiválasztott - számukra legkedvesebb - borvidéki településre, 
hogy közösen vegyenek részt 2011. szeptember 4-én 16 órakor a koccintáson. Várjuk 
borkedvelő csapatok, kisebb nagyobb csoportok, cégek jelentkezését is!

MIÉRT PONT SZEPTEMBER 4-ÉN?

A szőlő és a bor számára a szeptember a szüret kezdetét jelenti. Választásunk azért esett 
idén erre az időpontra, mert a legfontosabb célunk az, hogy a borvidéki települések 
számára teremtsünk egy eseményt. Egy napot, ami csak róluk szól!
Szerencsére ma már szinte lehetetlen olyan időpontot találni, amikor az ország valamely 
borvidéki településén ne lenne egy fontos, borhoz kapcsolódó, önmagában komoly 
látogatottságot vonzó rendezvény. Mindezekre figyelemmel a szeptember 4-ét találtuk 
egy olyan napnak, amikor minden borvidéki település ugyanolyan eséllyel indulhat a 
legkedveltebb borvidéki település címért.

HONNAN TUDHATOM MEG, HOGY HOL SZERVEZNEK KOCCINTÁST?

Az esemény médiapartnere a Borászportál. A www.boraszportal.hu honlapon keresztül 
folyamatosan tájékoztatást adunk a jelentkező településekről, a pontos helyszínekről. 
Csak klikkelni kell és koccintani! A Borászportálon keresztül hírt adunk a versenyhez 
kapcsolódó minden fontos eseményről, információról.

MIVEL KÉSZÜLHETEK AZ ESEMÉNYRE?

A koccintást bármilyen eseményhez lehet kapcsolni, vagy kapcsolódhat a versenyhez 
bármilyen kiegészítő esemény. Ezzel szervezőként még vonzóbbá lehet tenni a 
koccintást! Segítség a borvidéki településen az esemény helyi szervezőinek, ha a 
borkedvelők egy borospoharat is magukkal visznek.
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HOGYAN VÁLHAT EGY TELEPÜLÉS A LEGNÉPSZERŰBBÉ?

A szervező feladata, hogy a koccintó borászokat és borkedvelőket – két hitelesítő személy 
jelenlétében - megszámolja, és az eseményről fényképet/fényképeket készítsen. Ennek 
alapján történik meg az értékelés, a legnépszerűbb borvidéki település kiválasztása. 

MIKOR LESZ AZ ESEMÉNY EREDMÉNYHIRDETÉSE?

A koccintást követő héten, a Borfesztivál ideje alatt hirdetünk eredményt sajtótájékoztató 
keretében, a győztes település bemutatásával és koccintással. A címet a borvidéki 
település az évszám megjelölésével bármeddig viselheti.

A Szervező Bizottság:

Sztanev Bertalan és dr. Prónay Bence

A Támogatók:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT)

Pest-Buda Bistro

Kultúrpart.hu

Médiapartner:

Borászportál
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A VERSENY SZABÁLYAI

A legkedveltebb borvidéki településekké azok a borvidéki települések válhatnak, 
amelyeknél - az adott település lélekszámát is figyelembe véve - abszolút értékben és 
arányaiban a legtöbb borász és borkedvelő koccint az adott időpontban.

Értékelés szempontjai:

• település lélekszáma szerinti kategóriák (1000 fő alatti települések, 1001-2000 
fős települések, 2001-5000 fős települések 5001-10000 fős települések, 10001-
25000 fős települések, 25001feletti települések)
• a borkedvelők száma (legkisebb lélekszám 2 pont, majd emelkedő sorrendben 
a következő 4 pont, stb.)
• a borászok száma (legkisebb lélekszám 2 pont, majd emelkedő sorrendben a 
következő 4 pont, stb.)
• a borkedvelők és borászok számának az aránya (a legnagyobb arányszám 1 
pont, majd csökkenő sorrendben a következő 2 pont, stb.)
• a borkedvelők számának aránya a település lélekszámához (a legnagyobb 
arányszám 2 pont, majd csökkenő sorrendben a következő 4 pont, stb.)

Dokumentálás: egy kiválasztott személynek kell megszámolnia a koccintáson 
megjelent borászokat és borkedvelőket. A koccintás pillanatáról fényképet kell 
készíteni és azt mellékelni kell a számlálás eredményét rögzítő – a Szervező Bizottság 
által rendelkezésre bocsátandó, szervezésért felelős személy által kitöltendő - 
dokumentációs laphoz, amelyet aláírásával lát el a szervezésért felelős személy, a 
számláló és két hitelesítő személy (a számláló és a szervezésért felelős személy lehet 
ugyanaz). Ezzel a dokumentációval lehet pályázni a meghirdetett címekre legkésőbb 
2011. szeptember 6-ig.

A dokumentációs lapon fel lehet sorolni a résztvevő borászokat elérhetőséggel, illetve 
bármilyen olyan fontos, vagy érdekes információt, amely az eseményhez kapcsolódik 
(pl.: borfajták, ismert emberek, különleges programok, egyebek) és amelyet döntése 
szerint a Szervező Bizottság – a pályázó borvidéki település elért eredményétől is 
függően – közzé tehet.

Elérhető címek, rangsorolás az elért pontszámok alapján:

• Az ország legkedveltebb borvidéki települése (országos rangsorolás)
• A borvidék legkedveltebb borvidéki települése (borvidéki rangsorolás)
• A legkedveltebb borvidéki település az adott települési kategóriában (kategória 
szerinti rangsorolás)


