1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[Brill Pálinkaház]”
[megyei] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Sió-menti Értéktár Bizottság (Patkó Sándorné)
……………………………………………………. (aláírás)
Harc, 2014. február 13.
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Sió-menti Értéktár Bizottság
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Dr. Baranyai Eszter, Sió-menti Értéktár Bizottság titkára
Levelezési cím: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Telefonszám: +36-70/379-68-42
E-mail cím: jegyzo@kolesd.hu

x agrár- és élelmiszergazdaság

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
pálinka
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
épített környezet

x agrár- és élelmiszergazdaság
dások

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
7172 Harc, Siófoki utca 21.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
gységi

x megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A Brill Pálinkaház egy családi tulajdonban lévő pálinka manufaktúra. Krizl Edit és
Nagy Attila 2000 óta készítik itt a legkülönlegesebb pálinkákat és párlatokat 2010-ben az
egyik legmagasabb szintű szakmai zsűri „Magyarország legjobb pálinkája 2010” címmel
tűntette ki a 2009-es évjáratú Irsai Olivér szőlőpálinkájukat.
2013-ban pedig pálinkatörténelmet írt a Brill, ugyanis sikerült az amit eddig senki
nem ért el Magyarországon. Három év elteltével ismét a legjobb tudott lenni. Birskörte
pálinkájukkal másodszorra is megnyerték a „Magyarország legjobb pálinkája” címet.
Kiemelkedően magas szakmai munkáját elismerve pedig 2013-ban a Brill Pálinkaháznak
ítélték a „Magyarország legeredményesebb kereskedelmi főzdéje” címet is.
A 2013. évi Országos Pálinkaversenyen immár második alkalommal nyerte el a
Magyarország legjobb pálinkája címet – Birskörte pálinkájával. Így - az Irsai Olivér
szőlőpálinkájuk mellett – a Magyar Mezőgazdasági Múzeum pálinkavitrinjében őrzik
meg eme nedűket utókor számára.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az elmúlt évek eredményei értékessé és egyedivé teszi a Harcon fellelhető pálinka
manufaktúrát. Amit előállítanak az ÉRTÉK.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)
www.szekszardibor.com,
www.pannonborbolt.hu,
www.programturizmus.hu,
www.szekszardiborut.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.brillpalinkahaz.hu
https://www.facebook.com/pages/Brill-P%C3%A1linkah%C3%A1z/144111665632226

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat
1. Brill Pálinkaház prospektus
2. Képek mappa

