
II.HAZAI PÁLINKA és BÖLLÉR FESZTIVÁL  

Hajdúdorog, Városi Strandfürdő      2017. február 18. ( szombat ) 6.00 – 18.00 

 

„HÁZIPÁLINKA” VERSENY FELHÍVÁS 

 

A 2000-es évektől napjainkig töretlen módon erősödik a magyar pálinkakultúra. Ezt az ősi 

tradíciót már nem csak az idősebb generáció tudja értékelni, hanem a 20-as, 30-as 

korosztálytól felfelé egyre szélesebb körben fogyasztják a minőségi párlatokat. A 

névválasztásnál fontos szempont volt a „hazai” szó kettős jelentése, szűkebb értelemben a 

házi pálinka kifejezésre utalva. Minden saját főzetésű pálinkának megvan a maga 

egyedisége, a generációkon átívelő tapasztalatokkal, mely sajátos ízvilágot eredményez a 

kész párlatnak. Tágabb értelemben a „hazai” szó nemzeti öntudatot és értéket hordozva 

magyarságunk lenyomataként is értelmezhető. 

 

 

Pálinka szekció bemutatása: 

A saját főzetésű pálinkák nevezési díj ellenében egységes szempontrendszer alapján több 

kategóriában szállnak versenybe. Természetesen szakmai zsűri méri össze a párlatokat, és 

több kategóriában hirdet I., II., III. helyezést és különdíjat. 

A hazai pálinkapiacon fellelhető forgalmazók és gyártók külön standdal képviseltetik 

magukat, és természetesen részükre is megrendezésre kerül a „pálinkaverseny”. 

 

 

Amennyiben nevezni kíván a „HÁZIPÁLINKA” versenyre, úgy kérjük, a nevezési szándékot jelezni 

szíveskedjen az alábbi elérhetőségek valamelyikén.  A nevezési díjat a jelentkezési lap leadását 

követően, számla ellenében kell befizetni vagy átutalni Polgári Bank 61200364-10006124 

bankszámlaszámra! A nevezési díj beérkezésével válik aktívvá a jelentkezés! 

 

Borsó Tamás Péter    
Telefon :  20/968 – 1550    E-mail : hazaipalinkabollerfeszt@gmail.com  

https://www.facebook.com/Böllérfesztivál Hajdúdorog 

 

A rendezvény fővédnöke Csige Tamás Hajdúdorog Város Polgármestere! 

 

 

 

 

 



„ HÁZIPÁLINKA” VERSENYFELTÉTELEK 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2017. február 12 – ig  a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével 

 

VERSENY FŐ TÉMÁJA:  Egyéni pálinka és párlat főzetők versenye 

 

NEVEZETT MINTÁK LEADÁSI HELYE, IDŐPONTJA: A pálinka versenyen indulóknak a Böllér fesztivál 

napján 2017. február 18-án reggel 08.00 –ig kell leadni a minősítendő pálinkát, fajtánként 0,5 litert. 

NEVEZÉSI DÍJ:  1.000.- Ft/nevezett tétel 

 

A pálinkák eredetét a jövedéki szabályok szerint igazolni kell! 

Egy versenyző tetszőleges számú pálinkával indulhat. 

 

VERSENY KATEGÓRIÁK: 

- ágyas pálinkák 

- törköly pálinkák 

- gyümölcs pálinkák 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

• Illat tisztaság   

• Illat karakter: élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg illatban 

• Íz tisztaság  

• Íz karakter élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg ízben, testesség, csípősség, szúrósság 

• Harmónia, tartósság: benyomások, kóstolás után 

A verseny tételek a beérkezéstől a kóstolás befejezéséig teljes anonimitást élveznek, melyről a 
szakmai zsűri által kijelölt személy felel.   

 

VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE: 2017. február 18-án, 17:00 órakor a böllérverseny eredményhirdetés 

keretében kerül sor. 

 

DÍJAZÁS KATEGÓRIÁNKÉNT: 

- I., II., III. helyezés  



II.HAZAI PÁLINKA és BÖLLÉR FESZTIVÁL  

Hajdúdorog, Városi Strandfürdő      2017. február 18. ( szombat ) 6.00 – 18.00 

NEVEZÉSI LAP   -   „HÁZIPÁLINKA” VERSENY  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2017. február 12 – ig   

NEVEZETT MINTÁK LEADÁSI HELYE, IDŐPONTJA: Böllér fesztivál napja 2017. február 18.  08.00  

Nevezési díj: 1.000 Ft / minta  - 0,5 l 

A nevezési díjat a NEVEZÉSI lap leadását követően, számla ellenében kell befizetni vagy átutalni Polgári Bank 

61200364-10006124 bankszámlaszámra!  A nevezési díj beérkezésével válik aktívvá a jelentkezés! 

 
Név 
 

 
 

 
Cím 
 

 
 

 
Telefonszám  
 

 
 

 
email  
 

 
 

 
 NEVEZET PÁLINKA ADATAI 
  
 
Fajta megnevezése 
 

 
 

 
Évjárat 
 

 

 
Alkohol tartalom 
 

 

 
A terméket előállító 
szeszfőzde megnevezése 
 

 

 
Származási bizonyítvány 
száma 
 

 

 
Magánfőző esetén előállítási 
nyilatkozat 
 

 

Kérjük, a pálinkák, párlatok adatait a versenykiírásban foglaltak szerint megfelelő részletességgel 
tüntessék fel az üvegeken! 

Szervező: Borsó Tamás Péter    
Telefon :  20/968 – 1550    E-mail : hazaipalinkabollerfeszt@gmail.com  

https://www.facebook.com/Böllérfesztivál Hajdúdorog 

 Részletes versenykiírás elektronikus formában letölthető, megtalálható : www.hajdudorog.hu 

A versenyfeltételeket elolvastam, az abban foglaltakat elfogadom. 

Hajdúdorog, 2017. ……………………………………………………… 


