Az Országos Borszakértő
Bizottság névsora

List of Members of the National
Wine Expert Commission

HORKAY ANDRÁS | elnök
ANDRÁS HORKAY | president
WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET), a CEWI - Central WSET diploma holder (DipWSET), founder and director of
European Wine Institute alapítója és igazgatója, borismereti CEWI - Central European Wine Institute, wine educator.
oktató.
ROMSICS LÁSZLÓ | elnökhelyettes
WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET), a Csányi
Pincészet vezérigazgatója, borszakíró, oktató, a VinCe
Magazin szakmai lektora, szaktanácsadója.

LASZLÓ ROMSICS | vice chairman
WSET diploma holder, chief executive officer of Csányi Winery,
wine writer, lecturer, professional proof reader of the VinCe
Magazine, consultant.

BARÁTOSSY GÁBOR | titkár
Vegyész-biomérnök, a NÉBIH Alkoholos Italok Igazgatóság helyettes vezetője, több mint tizenöt éve foglalkozik
borászati analitikával, számos Európai Uniós és nemzetközi
szakbizottság üléseinek állandó résztvevője.

GÁBOR BARÁTOSSY | secretary
Chemical and biological engineer, deputy head of the Department
of Alcoholic Beverages of the National Food Chain Safety Office
(NÉBIH), with more than 15 years of experience in oenological
analytical testing; a regular member of various European Union
expert committees and international professional boards.

ÁTS KÁROLY
Kertészmérnök, jelenleg a Tokaj Kereskedőház főborásza,
2006-ban elnyerte „Az év bortermelője Tokaj-Hegyalján”
címet, majd 2012-ben több elismerésben részesült, így
megkapta a „Borászok borásza”címet, a Gál Tibor emlékdíjat,
illetve az „Év bortermelője Magyarországon” elismerést.

KÁROLY ÁTS
Horticulturist, currently chief winemaker of the Tokaj
Kereskedőház winery, “Winemaker of the Year — Tokaj” (2006)
and laureate of several awards in 2012, including “Winemaker
of Winemakers,” the Tibor Gál Memorial Prize, and “Winemaker
of the Year — Hungary.”

BERECZ STÉPHANIE
Borász szakmérnök, a Tokaj Kikelet családi pincészet vezetője. 2010-ben elnyerte az „Az év bortermelője Tokaj-Hegyalján” címet, 2014-ben pedig „A borászok borásza” címet.

STÉPHANIE BERECZ
Certified oenologist, head of the Tokaj Kikelet family winery,
“Winemaker of the Year — Tokaj” (2010) and winner of the
„Winemakers Winemaker” title (2014)

CSEKE GÁBOR
Közgazdász, 2010-ben Magyar Sommelier Bajnok. Tíz évig,
négy országban dolgozott top-éttermekben és pincészetekben, úgymint a Csalogány 26, Pied á Terre, Domaine
ZindHumbrecht és Weingut Tement. Jelenleg saját birtokának építésén munkálkodik.

GÁBOR CSEKE
Economist, Hungarian Sommelier Champion 2010. Worked in
top restaurants and wineries for ten years in four countries,
such as Csalogány 26, Pied á Terre, Domaine Zind-Humbrecht
and Weingut Tement. He is currently working on building his
own estate.

DEBRECZENI MÓNIKA
Közgazdász, WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET),
a Vylyan Pincészet tulajdonosa és birtokigazgatója.

MÓNIKA DEBRECZENI
Economist, WSET diploma holder (DipWSET), owner and
director of the Vylyan Winery.

DÚZSI TAMÁS
Kertészmérnök, második generációs szekszárdi bortermelő,
nemzetközi borbírálói tapasztalattal rendelkezik.

TAMÁS DÚZSI
Horticulturist, second-generation winemaker in Szekszárd
with international experience in wine.

FÖLDESI GYULA
Kertész üzemmérnök, három évtizede a Soós István
Borászati Szakképző Iskola tanára, jelenleg igazgatója, a hazai
szőlész-borász alapképzés elismert szereplője. Az iskola
borászati üzemének alapítója.

GYULA FÖLDESI
Horticulturalist engineer, has been teaching at the István
Soós Technical Middle School for Oenology for the past three
decades, and is currently the school director and a recognised
authority of Hungarian vintner-winemaker undergraduate
training. Founder of the school´s wine production facility.

FRITTMANN PÉTER
Szőlész-borász mérnök, második generációs alföldi
bortermelő, több európai országban szerzett tapasztalatot
szőlőtermesztés és borkészítés területén.

PÉTER FRITTMANN
Viticultural and oenological engineer, second-generation
winegrower in the Great Plain, with experience in viticulture
and grape processing from several European countries.
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GÁL PÉTER
Élelmiszertechnológus mérnök, második generációs
egri bortermelő, eredetvédelemért felelős helyettes
államtitkár.

PÉTER GÁL
Food technology engineer, second-generation winegrower
in Eger, Deputy State Secretary for Protected Designations
of Origin.

GERVAI JÁNOS
WSET bortanácsadó, a Gervai Pince vezetője. Egy évtizedes
tapasztalatával, jelenleg Magyarország egyik Michelin-csillagos éttermének vezető sommelierje.

JÁNOS GERVAI
WSET wine consultant, head of the Gervai Winery. With a
decade of experience, currently head sommelier for one of
the few Michelin-starred restaurants in Hungary.

KAMOCSAY ÁKOS
Borász, második generációs móri bortermelő, a Tornai Pincészet tanácsadó borásza. A Londoni Nemzetközi Borverseny
hivatalos borbírálója, nemzetközi tapasztalatait az Újvilági
bortermelő helyeken szerezte, a Kamocsay JR borok készítője.

ÁKOS KAMOCSAY
Winemaker, second-generation winegrower in Mór, consultant
winemaker of the Tornai Winery. Wine judge of the International
Wine Challenge London, he gained his international experience
in New World wine regions, maker of the Kamocsay JR wines.

KATÓ ANDRÁS
Borász szakmérnök, WSET nemzetközi bordiplomás
(DipWSET), hazai és nemzetközi borversenyek bírálója,
a Terroir Club vezetője, a természethű borok hazai népszerűsítésének elkötelezett híve.

ANDRÁS KATÓ
Oenologist, WSET diploma holder (DipWSET), wine judge at
national and international competitions, executive director
of Terroir Club, a devoted exponent of natural wines in
Hungary.

KEMENDY LÁSZLÓ
Élelmiszeripari mérnök, aki közel 30 évig az ország egyik
legnagyobb szőlészeti és borászati vállalkozásánál dolgozott,
és 15 évig szakmai ügyvezetője volt. 2016-tól új kihívásként
a mikroborászkodás felé fordul. Saját, családi vállalkozásként céget alapít, mely indulásának jelenleg folynak az első
meghatározó lépései.

LÁSZLÓ KEMENDY
Food engineer, worked for nearly 30 years for one of the
countries biggest wineries including Director of Trade for 15
years. A new chapter in his life commenced in 2016 when
he turned to the always challenging micro-winemaking.
Founding his own, family company which first steps are
currently in progress.

KIELMAYER KRISTIAN
Közgazdász, WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET),
Földművelésügyi Minisztérium vezető-tanácsosa, borszakíró,
oktató/lektor, nemzetközi borbíráló, tanácsadó.

KRISTIAN KIELMAYER
Economist, WSET diploma holder (DipWSET), chief advisor of
the Ministry of Agriculture for the department of protected
designation of origin in wine and pálinka, lecturer, wine
journalist, international wine judge, consultant.

KOCZOR DÓRA
Szőlész-borász szakelőadó, második generációs balatoni
bortermelő, nemzetközi és országos borversenyek
bírálója.

DÓRA KOCZOR
Lecturer in viticulture and oenology, second-generation
winegrower from the Balaton, judge at domestic and
international wine competitions.

MÉSZÁROS LÁSZLÓ
Agrárkémikus, a Tokaji Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet vezetője 2014-ben az év tokaji bortermelője, a Tokaji Borbíráló
Bizottság társelnöke, a francia Mezőgazdasági Becsületrend
lovagi fokozatának birtokosa.

LÁSZLÓ MÉSZÁROS
Agricultural chemist, director and estate manager of the
Tokaji Disznókő Estate and Winery, Tokaj´s winemaker of the
year 2014, co-chairman of the Judging Committee of Tokaj,
Knight of the Order of Agricultural Merit, France.

SZECSKŐ TAMÁS
Szőlész-borász szakmérnök, első generációs mátrai bortermelő, a „Tőkések Mátrai Borászkör” alapító tagja, amelynek
küldetése a kézműves terroir borok népszerűsítése, a „Mátra
mintapincészete” díj tulajdonosa.

TAMÁS SZECSKŐ
Engineer of viticulture and oenology, first-generation
winegrower in Mátra, founder of the “Tőkések” Society of
Mátra Winemakers dedicated to the promotion of terroir
driven wines, winner of the Model Winery of Mátra award.

TÓTH ADRIENN
nemzetközi bordiplomás (DipWSET), bormarketing és
borkommunikációs szakember, a Wineglass Communication
alapítója, hazai és nemzetközi borversenyek zsűritagja.

ADRIENN TÓTH
WSET diploma holder (DipWSET), professional wine
marketing and wine communicator, founder of the Wineglass
Communication company, national and international wine
judge.
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