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A Somogy Megyei Közgyűlés 2015. december 17-én tájékoztatót hallgatott meg a Dél-Balatoni 

Borút Egyesület előadásában a Dél-Balatoni Borvidék, mint idegenforgalmi régió 

marketingstratégiájáról. 

 

A Dél-Balatoni Borút állomásait szigorú minősítési szabályok alapján választják ki és a Dél-

Balatoni Borút Egyesület szakmai vezetői évről évre ellenőrzik ezek betartását. Balaton déli partja 

mentén közel negyven minősített borúti állomáson – pincészetekben, éttermekben, szálláshelyeken, 

és kézműves műhelyekben – várják a borvidék szőlő- és borkultúrája, a táj hagyományai iránt 

érdeklődő látogatókat. 

A  Borvidék borászatai évről évre megmérettetik kiváló boraikat a Somogy Megyei Önkormányzat 

által meghirdetett Somogy Bora választáson is, amelyen az utóbbi években a Somogy Bora címet 

nyerte el: Légli Géza Kislaki Bormanufaktúra Kft., Légli Ottó Pincészete, Bujdosó Pincészet, 

Podmaniczky Pincészet bora, a Konyári Pincészet, és szakmai különdíjat kapott az AX&AX Kft. 

bora. 

Balatonboglári Borvidék méltán nyerte el – a szőlőtermesztés, mint a megyében kiemelkedő 

gazdasági ágazat – az „Örökségünk – Somogyország Kincse” címet is. 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés fontos feladatának tekinti ráirányítani a figyelmet a minőségi borokat 

termelő közösségekre, a borászok szaktudására, a borturizmus minőségi fejlesztésére, ilyen közösség 

a Balatonboglári Borvidék kiváló borászai és a  Dél-Balatoni Borút Egyesület minősített állomásai, 

pincészetei, akiket büszkén ajánlunk a gasztronómia, ezen belül a kiváló borok ismerői és kedvelői 

figyelmébe.  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés büszkén vallja, hogy „Somogyi bort a somogyi asztalra”, ezért 

ajánljuk a somogyi települések vezetőinek figyelmébe – rendezvények, ajándékozás céljából – a 

kiváló íz-, zamat- és illatharmóniával rendelkező somogyi borokat, amelyekre méltán lehet büszke 

valamennyi somogyi polgár. 

 

 

Kaposvár, 2015. december 17. 

                  Jakó Gergely 

                           a közgyűlés elnöke 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elismerését fejezi ki mind a Dél-Balatoni Borút Egyesület, mind a 

Balatonboglári Borvidék borászainak munkáját, termékeit illetően. A Közgyűlés úgy határozott, 

hogy ajánlólevéllel hívja fel a Somogy megyei települések figyelmét arra, hogy rendezvényeiken, és 

különféle ünnepeiken somogyi borokkal kínálják vendégeiket, és reprezentatív célokra a Boglári 

Borvidéken termett kiváló nedűt ajándékozzák.  
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