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A kategóriák specifikációja 2020 

 

1. Asztali sör 

legfeljebb 3,5 térfogat % alkoholtartalmú felső- és alsóerjesztésű sör; az eredeti sörcefre extrakttartalma max. 6,99 
tömeg % 

 
2. Világos ászoksör 

alsóerjesztésű sör, többnyire világos árpamalátából készült, eredeti sörcefre extrakttartalma 7,00 - 10,99 tömeg %; 

színe 7- 16 EBC 

 
3. Világos lager sör (11 tömeg %) 

alsóerjesztésű sör, többnyire árpamalátából készült, eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 - 11,99 tömeg %; színe 
8-16 EBC 

 
4. Világos prémium lager (12 tömeg %) 

alsóerjesztésű sör, többnyire árpamalátából készült, eredeti sörcefre extrakttartalma 12,00 - 12,99 tömeg %; színe 
8-16 EBC 

 
5. Erős világos sör 

alsóerjesztésű sör, többnyire árpamalátából készült, eredeti sörcefre extrakttartalma 13,00 és annál több tömeg %; 
színe 7-30 EBC 

 
6. Félbarna sör 

alsóerjesztésű sör, többnyire árpamalátából készült; színe 16-50 EBC 

 
7. Barna ászoksör 

alsóerjesztésű sör, többnyire árpamalátából (sötét, karamell, ill. világos maláták keverékével) készült, eredeti 

sörcefre extrakttartalma 7,00 - 10,99 tömeg %; színe 50-150 EBC 

 
8. Barna lager sör 

alsóerjesztésű sör, többnyire árpamalátából készült, eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 - 12,99 tömeg %; színe 

50-150 EBC 

 
9. Erős barna sör 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 13,00 és annál több tömeg %; színe 50-150 

EBC 

 
10. Extra erős sör 

8,0 térfogat % -nál magasabb alkoholtartalmú sör 

 
11. Búzasör 

búzamaláta felhasználásával készült felsőerjesztésű sör, amelyben a búzamaláta extrakt részaránya nagyobb, mint 

az egész extrakt tömegének egyharmada 

 
12. American Pale Ale (APA) 

jellemző gyümölcs és komló illatú felsőerjesztésű sör; eredeti sörcefre extrakttartalma max. 13,99 tömeg %, javasolt 

keserűsége 30-45 IBU, színe 8–20 EBC 

 
13. American India Pale Ale 

jellemző gyümölcs és komló illatú felsőerjesztésű sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 14,00 – 17,99 tömeg %, 
javasolt keserűsége 35-80 IBU, színe 15–30 EBC 
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14. American Imperial IPA 

jellemző gyümölcs és komló illatú felsőerjesztésű sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 18,00 – 24,99 tömeg %, 

javasolt keserűsége 60 IBU és több, színe 15–30 EBC 

 
15. English style Ale 

felsőerjesztésű sör a komló földes jellemzőjével, eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 – 15,99 tömeg %, javasolt 

keserűsége 20–45 IBU, színe 8-30 EBC 

   

   16. India Pale Lager 

         Hidegen komlózott lager, eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 tömeg % 15,00 tömeg%, színe 7 – 50 ECB 

 
17. Brown Ale 

felsőerjesztésű sör a komló földes vagy gyümölcsös jellemzőjével a karamellás maláták zamatjával egységben, 

eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 – 15,9 tömeg %, javasolt keserűsége 20–50 IBU, színe 25–45 EBC 

 
18. Black IPA 

intenzív gyümölcs és komló illatú felsőerjesztésű sör, ízében a sötét maláták kiegyensúlyozott keveréke, eredeti 

sörcefre extrakttartalma 13,00 - 20,00 tömeg %; alkoholtartalma 6 – 10 térfogat %, 

javasolt keserűsége 60 IBU felett, színe 50 EBC felett 

 
19. Stout & Porter 

Stout: pörkölt árpából és malátából készült sör; 

Porter: többnyire árpamalátákból készült barna sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 18 és annál több tömeg %; 
színe 40 EBC és több 

 
20. Sour 

Ízesített vagy nem ízesített felsőerjesztésű sör, spontán erjesztéssel a vad élesztők segítségével vagy felső 
erjesztéssel baktériumok segítségével /pl. Lactobacillus stb./, eredeti sörcefre extrakttartalma 5,00% - 17,99 
térfogat % 
 

21. Szűretlen sör 

sör, amelynél nem került sor a szűrésre 

 
22. Élesztős sör 

tiszta élesztőkultúra vagy erjedésben lévő sör-lé részarány kész sörbe történő utólagos hozzáadásával készült sör 

 
23. Alkoholmentes sör 

legfeljebb 0,5 térfogat % alkoholtartalmú sör 

 
24. Európai lager– Bécsi láger, Märzen – Oktoberfest 

sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 – 13,00 tömeg %; színe 18-30 EBC 

 
25. Sörkoktél 

a sör alkoholmentes ital vagy alkoholmentes ital készítésére szolgáló italkoncentrátum és szódavíz összekeverésével 

készített ital 

 
26. Ízesített sör 

aromatizálásra rendeltetett anyagok, táplálék kiegészítők, élelmiszerek vagy saját aromájú nyersanyagok, szesz 

vagy más alkoholos italok hozzáadásával készült sör, miközben a szeszből és más alkoholos italból származó 

alkoholtartalom nem haladhatja meg az eredeti sör alkoholtartalmát. 

 
27. Világos ászoksör mini-sörgyárból 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 7,00 - 10,99 tömeg %; színe 7-16 EBC; 

legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 

 
28. Világos láger sör mini-sörgyárból (11 tömeg %) 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 - 11,99 tömeg %; színe 8 - 16 EBC; 

legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 

 

29. Világos prémium lager sör mini-sörgyárból (12 tömeg %) 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 12,00 - 12,99 tömeg %; színe 8- 16 EBC; 

legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 

 
30. Erős világos sör mini-sörgyárból 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 13,00 és annál több tömeg %; színe 7-30 

EBC; legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 

 
31. Félbarna sör mini-sörgyárból 
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többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 7,00 - 12,99 tömeg %; színe 16- 50 EBC; 

legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 

 

 
 

 
32. Erős félbarna sör mini-sörgyárból 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 13,00 és annál több tömeg %; színe 16-50 
EBC; legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 
 

33.  Barna lager sör mini-sörgyárból 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 11,00 - 12,99 tömeg %; színe 50-150 EBC; 

legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 

 
34. Erős barna sör mini-sörgyárból 

többnyire árpamalátából készült sör, eredeti sörcefre extrakttartalma 13,00 és annál több tömeg %; színe 50-150 

EBC; legfeljebb 10 000 hl éves sörgyártó kapacitású mini-sörgyárban készült 

35. Cider hagyományos 

fermentált ital almaléből, alkoholtartalom 1,2 - 8,5 térfogat % 

 
36. Cider ízesített 

ízesített fermentált ital, alkoholtartalom 1,2 - 8,5 térfogat % 

 
37. Világviszonylatú sörpecsét / World Beer Seal 

Verseny az előző kategóriák érmesei és rendkívül kiválogatottak számára 

 

 


