
Beszámoló a MBOSZ Szakmai Bizottságának 2013-ban végzett munkájáról.

A Szakmai Bizottság a munkatervében meghatározottak szerint végezte munkáját.

1. Elnök részt vett az elnökség munkájában, azt segítette és képviselte a megbízás szerint.
2. A bizottság tagjai aktívan részt vállaltak borversenyek, borbemutatók  szervezésében, a 

borbírálatokban, 
3. A bizottság egyik kiemelt feladata a borrendi mozgalom segítése, új borrendek alakulásának, 

a szövetségbe belépésének segítése. Az elmúlt évben a tassi Darányi Ignác Borlovagrend 
Egyesület kérte felvételét a szövetségbe rendes tagnak. A bizottság figyelemmel kísérte a 
működésüket, szakmai munkájukat. Megállapítottuk azok megfelelő szintjét, a tagok 
elkötelezettségét az alapszabályukban meghatározottaknak megfelelően. A Törvényszéki 
bejegyzésük rendben, így a bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja tagjai sorába a 
borlovagrendet.

4. A bizottsághoz két határon túli borrend kérelme érkezett, amelyek kérik társult tagságukat.    
A Szent Orbán Borlovagrend Horgosról és a Kisküküllő Borlovagrend. 
Mindkét borlovagrend aktív munkát végez az általa meghatározott alapszabály szerint, 
hatósági bejegyzéseik rendben megtörténtek, rendben vannak.
A bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadjuk társult taggá mindkét borlovagrendet.

5. A borrendi rendezvények színvonalának figyelemmel kísérése a másik kiemelt feladata a 
bizottságnak. A színvonal érezhetően javult, de sajnos volt olyan rendezvény is, ami nem 
méltó a borrendi mozgalomhoz. A problémákat a borrend vezetőivel megbeszéltük.

6. Az avatási ceremóniák sokszor túl egyszerűre sikerednek, „kevés az idő”, megjegyzéssel. 
Gondoljunk bele, ha a Mi avatásunkat is csak néhány perc alatt összecsapták volna, milyen 
emlékeink lennének. Kell időt biztosítani a ceremóniára, hiszen egy jól sikerült avatás 
örökké emlékezetes marad a borlovagnak.

7. A borrendi díszruhás vonulások egyre színvonalasabbak, elvétve találtunk problémát, a 
vendégek tájékoztatása is megfelelő volt. 

8. Örömmel tapasztaltuk, hogy a felkínált borok minősége jó és kiváló volt. A zászlós borok is 
elérték a „jó” minősítést, ahol problémát találtunk, jeleztük a házigazdáknak.

9. A bizottság elvégezte a zászlós borok pót-minősítését, közülük hat lett „kiváló”.

Kiskőrös, 2014. márc. 23.
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