Általános Beszámoló
Intézetünk 2007-es évére már az év kezdetekor baljós árnyak vetődtek, mert azzal indult a
januárunk, hogy az előző év decemberében betervezett, bázis jellegű támogatási előirányzatot
nem hagyták jóvá, így 0, azaz nulla Ft lett a költségvetési támogatási előirányzatunk, azzal az
indoklással, hogy mindjárt az év elején eldől az Intézet sorsa, így majd várhatóan a
finanszírozásunk forrása is rendeződik. Nos egész évben nem került pont az átszervezésre,
miközben a 2118/2006. (VI.30.) számú kormányhatározatot, ami az átszervezést előírta,
kétszer is módosították. Mivel az Alapító Okiratunkat nem vonták vissza, így továbbra is
költségvetési intézményként láttuk el közfeladatainkat, miközben költségvetési és pénzügyi
légüres térben kellett léteznünk.
1. Pénzügyi gazdálkodás:
A bevezetőben említetteknek megfelelően Intézetünk bázis jellegű támogatási előirányzata
2007. évben 0, azaz nulla Ft volt. Összehasonlításként 2006-ban ez az összeg 37 MFt volt,
amely összeg akkor a korábbi évekhez képest jelentős támogatás csökkenést jelentett
(lsd. előző évi Általános Beszámoló). Kiadási előirányzatot a várt átszervezésre hivatkozással
csupán az első félévre kaptunk, 20 MFt nagyságrendben. Az első negyedévre kapott 7 MFt
támogatási pótelőirányzat az előző évi 12. havi bérre és a szintén az előző évet terhelő 13.
havi fizetésre, és azok közterheire volt csupán elegendő, így működési bevételekből kellett
finanszírozni a tevékenységünket az első félévben. Szerencsére az akkreditált talajlaborra
alapozott szaktanácsadási bevételek és a borértékesítés, az áthúzódó pályázati bevételekkel
együtt, feszes pénzgazdálkodás mellett biztosítani tudta likviditásunk fenntartását.
Legkritikusabb időszak pénzügyi szempontból a május hónap volt. Ebben a kritikus
időszakban fizetőképességünket a Varga Pincészet Kft-vel korábbi években kötött
szőlőfelvásárlási keretszerződésünk alapján igényelhető előleg segítségével sikerült
biztosítani.
Mivel a költségvetési rendszeren belüli helyzetünk nem rendeződött, és a társintézetek közül
voltak, amelyek már az első félévben is kaptak pótelőirányzatokat, júniustól az FVM-től mi is
részesültünk pótelőirányzatban havonta utólag, a nettó bér erejéig. Ezen kívül megjött a
Jedlik pályázati előleg, valamint a biológiai alapokra kiírt pályázaton is nyertünk 16 MFt-ot.
Mindezekkel, valamint a szőlő-bor eladásokkal és a talajtani szakvéleményekkel „kihúztuk
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adósság nélkül” év végéig, sőt a nem várt bevételek év végén, a korábbi évekhez képest
szerényebb mértékű felhalmozási kiadást is lehetővé tettek.
A 2007. évi pénzügyi ráfordítások és azok forrásai (tényszámok) a következők szerint alakultak:
Ráfordítás összesen:
Ebből felhalmozásra:
Működésre:

113 MFt
5,5 MFt
107,5 MFt

Forrás összesen:
Ebből alaptámogatás:
Pótelőirányzat:
Működési bevétel:

113 MFt
0 MFt
37 MFt
76 MFt

A működési bevételeknél a klasszikus saját bevételeken kívül, a pályázati- és a kisebb
mértékű felhalmozási bevételeket (telepítési jog, ill. eszköz-értékesítés) is számba vettük.
Az adatokból megállapítható egyrészt, hogy a 2006-os évvel szinte Ft-ra azonos összegből
gazdálkodtunk 2007-ben is. Az ismert költségnövekedéseket (infláció, energia stb.) tehát
takarékos gazdálkodással sikerült kompenzálni.
Megállapítható továbbá, hogy a működési jellegű bevételeket közel 10 MFt-al sikerült
növelni az előző évihez képest. A működőképesség fenntartásához azonban, legalább a
pótelőirányzatok nagyságrendjéig közvetlen költségvetési támogatásra is szükség van, hiszen
a túlnyomórészt a 2. félévben adott pótelőirányzatok összege megegyezik az előző év
alaptámogatásának összegével.
Meg kell még jegyezni, hogy a 2007-es év pénzügyi gazdálkodását rendkívül megnehezítette,
hogy a fenntartónk csak az első negyedévre határozott meg kiadási előirányzatot, így saját
hatáskörben, előirányzat módosítások sorával kellett biztosítani a kifizetésekhez az
előirányzat fedezetet.
2. Szervezeti felépítés:
Intézetünk

a

2005-ben

módosított

szervezeti

keretek

között,

osztályszervezetben

tevékenykedett tovább 2007-ben is. Az osztályok száma, feladata, valamint az osztályvezetők
személye nem változott, így a következők szerint alakult:
Kutatási osztály vezetője: Dr. Varga Péter
Termelési osztály vezetője: Bodó Béla
Számviteli osztály vezetője és egyben az Intézet gazdasági vezetője: Joó Györgyné
Analitikai laboratórium vezetője: Farkas Jenő
A szervezeti kérdésekhez tartozik, hogy a kutatási osztály feladata a szaktanácsadási
tevékenység ellátása, a termelési osztály szakembereinek bevonásával.
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Mindezek alapján tehát elmondhatjuk, hogy az Intézet belső szervezésére a stabilitás és a
folyamatosság volt jellemző, ami a „nyugodt munka” alapvető feltétele.
Ugyanez nem mondható el viszont az országos szintű szervezeti felépítés kapcsán kialakult
helyzetről. Ahogy azt a bevezetőben már említettem, a 2118/2006. (VI.30.) számú Kormány
határozat, az államreformhoz kapcsolódó intézkedések között, Intézetünkkel kapcsolatban
átszervezési rendelkezéseket helyezett kilátásba. A Kormány határozat szerint gazdasági
társasággá kellett volna alakítani 2006. december 31-re, külön-külön a szőlészeti, borászati
intézeteket, utána alternatívaként a privatizáció vagy a felsőoktatási Intézmények felé történő
átadást jelölte meg a jogszabály.
Mivel 2006. december 31-re nem születtek meg az eredeti kormányhatározatban előírt
intézkedések, ill. az ezekhez kapcsolódó döntések, 2007 január 1-vel a státuszunk jogi
szempontból nem változott.
Egy 2007. január végi FVM döntés értelmében az úgynevezett Regionális Agrár Innovációs
Tudásközpontok létrehozásának jegyében, az adott térség agrár-felsőoktatási intézményéhez
kellett volna a negyedév végével átkerülnünk, de a privatizációs szál is erőteljesen lobbizott.
Ez utóbbi, esetünkben egyértelműen ingatlanspekulációs színezetet kapott, de szerencsére
nem sikerült elérni ezeknek az erőcsoportoknak céljukat.
Mivel az egyetemek felé történő átadás nem történt meg, így egy újabb kormányhatározat is
foglalkozott helyzetünkkel. A 2113/7007 (VI.15.) sz. Korm. határozat módosította az eredeti
célokat úgy, hogy kikerült belőle a privatizáció, és maradt az egyetemek felé történő átadás.

Az érintett minisztériumoknak és az egyetemeknek VII. 31-re kellett volna a részleteket
kidolgozni.
Több időpont is felmerült átadási dátumkén (szept. 1.; október 1.; december 1.), de ebből az
átadás feltételeit rögzítő megállapodás hiányában egy sem valósult meg. Közben az FVM-ben
készült egy előterjesztés arról, hogy maradjon a hálózat a szakminisztériumnál, de a
2236/2007 (XII. 15.) sz. újabb Korm. határozat újra a felsőoktatási intézmények felé történő
átadást jelölte meg a szőlészeti és borászati intézeteknél irányként, a „törzsvagyon
értékesítésének tilalma” kitétellel, ami az ingatlanspekulációs szándékok kivédése
szempontjából pozitív fejleményként értékelhető.
A helyzetünk tehát 1,5 év leforgása alatt sem rendeződött, és a következő évet is pénzügyi, ill.
költségvetési légüres térben kell indítanunk. Mindenképpen meg kell ezért említeni, hogy a
szervezeti kapcsolódásunk tekintetében az egész éven át tartó bizonytalanság rendkívüli
mértékben rontja a munkahelyi légkört, megnehezítve ezzel feladataink teljesítését.

4
3. A személyi állomány összetétele, továbbképzése:
2007-ben az engedélyezett létszámunk, az előző évihez hasonlón 23 fő volt (1. táblázat). Év
közben a személyi állomány összetételében volt néhány változás. Eltávozott az Intézetből év
közben Blaskovics István és Illés Gábor, helyükre ill. a betöltetlen álláshelyre hozzánk
érkezett viszont Kompos János, Molnár Eszter és Skerhákné Kelemen Éva.
A személyi változások módosították az iskolai végzettség szerinti összetételt, ami év végén a
következők szerint alakult
Felsőfokú (egyetem, főiskola, szakmérnöki)

9 fő

Középfokú (technikum, szakközépiskola, gimnázium)

7 fő

Szakmunkás

3 fő

8 általános

4 fő
összesen:23 fő

A személyi változások hatására növekedett a felsőfokú végzettségűek létszáma (7-ről, 9-re),
ami az intézmény jellegével összhangban van.
Az Alapító Okiratban meghatározott, kutatási-szaktanácsadási feladatainkat azonban még
ilyen összetételű személyi állománnyal is csak akkor tudjuk megfelelő színvonalon ellátni, ha
folyamatosan tovább képezzük magunkat. Ennek szellemében az Intézet dolgozói az alábbi
továbbképzéseken vettek részt 2007-ben:
Tudományos és szakmai továbbképzések:
1. Kolláth

András

a

Budapesti

Corvinus

Egyetem,

Élelmiszertudományi

Kar,

élelmiszertechnológus mérnöki levelező szakán folytatta tanulmányait.
2. Májer János, Bodó Béla, Varga Péter, Lakatos Anita, Györffyné Dr. Jahnke Gizella
részt vettek a Pelsovin Trade Bt. által szervezett szőlész – borász tanfolyamon,
Balatonfüreden.
3. Somogyi

József

eredményesen

elvégezte

Pannon

Egyetem

laboratóriumi

Minőségirányítási tanfolyamát, Veszprémben.
4. Kompos János „Növényvédő- és méregraktár kezelői” képesítést szerzett.
5. Dr. Májer János és Németh Csaba felvételt nyert az FVM Szaktanácsadói
Névjegyzékébe.
6. Dr. Májer János, Varga Péter, Lakatos Anita, Györffyné Dr. Jahnke Gizella
eredményes NVT szaktanácsadói vizsgát tett.
Ez utóbbi két eredmény a 2007-ben induló új szaktanácsadási rendszerbe történő
bekapcsolódásunkhoz biztosította a személyi feltételeket.
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1. táblázat

NÉVSOR
2007
Dolgozók névsora
2007. január 1-én

Dolgozók névsora
2007. december 31-én
Közalkalmazottak névsora
Blaskovics István
Brávácz Károly
Brávácz Károly
Bodó Béla
Bodó Béla
Farkas Andrásné
Farkas Andrásné
Farkas Jenő
Farkas Jenő
Györffyné Dr. Jahnke Gizella
Györffyné Dr. Jahnke Gizella
Horváth Lajos
Horváth Lajos
Illés Margit
Illés Gábor
Joó Györgyné
Illés Margit
Kolláth András
Joó Györgyné
Kompos János
Kolláth András
Knolmajerné Szigeti Gyöngyi
Knolmajerné Szigeti Gyöngyi
Dr. Májer János
Lakatos Anita
Mejlinger Lászlóné
Dr. Májer János
Molnár Eszter
Mejlinger Lászlóné
Nagy Béláné
Nagy Béláné
Németh Csaba
Németh Csaba
Skerhákné Kelemen Éva
Somogyi József
Somogyi József
Szabó Árpádné
Szabó Árpádné
Török Valéria
Tóth Józsefné
Dr. Varga Péter
Török Valéria
Tóth Józsefné (GYES-en)
Dr. Varga Péter
1 fő betöltetlen
Lakatos Anita (GYES-en)
Külső (tiszteletbeli) munkatársak
Györffyné Dr. Molnár Júlia
Györffyné Dr. Molnár Júlia
Pettenkoffer Zsuzsanna
Pettenkoffer Zsuzsanna
Sidó Vince munkavezető
Sidó Vince munkavezető
A tudományos és szakmai továbbképzések, tanfolyamok mellett a nemzetközi
kapcsolatok kiépítése, és a kutatók szakmai felkészültségének javítása szempontjából
rendkívül fontosak lennének a külföldi konferenciákon, ill. tanulmányutakon való
részvételeink. A már említett takarékossági kényszer miatt azonban 2007-ben ilyen irányú
költséget az Intézet nem tudott finanszírozni, viszont egy MAE szakmai küldöttség tagjaként
Györffyné Dr. Jahnke Gizella és Dr. Májer János rövid látogatást tettek a Weinsbergi
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben.
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4. Kutatási munka, pályázati tevékenység, szaktanácsadás:

Az alap K+F témáink tekintetében az előző években kialakított témaköröket vittük tovább
2007-ben is, bár az FVM a korábbi évektől eltérően nem kérte év elején a témák
feladatterveit, de vissza sem vonta témákat.
Mindezek alapján az „alap K+F” témáink a következők szerint alakultak 2006-ban:
1. Kéknyelű program a fajta valós értékeinek feltárása Badacsonyban
2. Szőlőfajták értékmeghatározása a Balatoni Borrégióban

3. Klónszelekciós nemesítés, a klónok elszaporítása, termesztési értékük vizsgálata
Badacsonyban
4. Integrált szőlőtermesztési módszerek fejlesztése Badacsonyban
5. A Balaton régió sajátosságaihoz legjobban illeszkedő bormarketing stratégiák elemzése

Az alaptémáinkhoz igyekeztük igazítani pályázati tevékenységünket is, melynek részleteit a
2. táblázatban foglaltuk össze.
Sajnos a 2006-ban a „kifutó” FVM pályázatok helyett, 2007-ben sem került kiírásra FVM
„Agrár K+F” pályázat, de ami még nagyobb gond, hogy az NKTH is adós maradt a beígért
GAK pályázatok kiírásával, valamint a korábbi években kiírásra kerülő egyéb pályázatok
(beruházási, bemutató üzemi, ismeretátadási, szakmai szaktanácsadói központi támogatási
pályázatok stb.) is megszűntek. A nyár végével kiírt Jedlik és OTKA pályázatok pedig már
csak a következő évekre jelenthettek lehetőséget. Szerencsére az FVM Biológiai Alapok
pályázatánál nyílt tárgyévi lehetőség is, amivel maximálisan élni is tudtunk.
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2. táblázat

Az FVM SZBKI, Badacsony 2007. évi pályázati tevékenysége
Kutatás-fejlesztési pályázatok
Sorszám
1.

A pályázat címe
Kezeléstechnológiai minta kiürült
növényvédőszer-göngyöleg
ártalmatlanítására

A
benyújtás

éve

Együttműködő partnerek

A pályázat jogcíme

Pályázott
összeg (Ft)
2007-re

Elnyert összeg
(Ft)
2007-re

Elnyert összeg
(Ft)
2008-ra

2005

PE (MÜKKI)
ZMNE

GVOP AKF

4.327.871

4.327.871

-

Jedlik Ányos program

7.970.000

7.970.000

9.721.000

GAK 2005

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.131.000

3.131.000

2.450.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

-

-

29.000.000

16.000.000

2.

A magyar borok versenyképességének
megalapozása
hagyományos
és
biotechnológiai
módszerekkel,
az
eredetvédelem és a marketing fejlesztésével

2005

3.

Integrált szőlőtermesztés fejlesztése a
szőlőhegyek felső régiójában

2005

4.

Gyógybor előállítása Pintes szőlőfajtából
(alvállalkozóként)

2006

5.

Hatékony védelem a szürkerothadás ellen
a mezőgazdasági
termékek
versenyképességének növelésére (alvállalkozóként)

2006
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A Balatoni Borrégió arculatának kialakítása,
innovatív, versenyképes borászati termékek
fejlesztése a Pinot fajtakör segítségével

2007

7.
8.

Hungaricum jellegű szőlőfajták klónszelektálása,
vírusmentes törzsültetvények fenntartása
Magyarországon előforduló Vitis silvestris
populációk vizsgálata molekuláris markerekkel

Thummerer Vilmos
FVM SZBKI, Eger
KER-COOP Kft
Varga Pincészet
FVM SZBKI, Pécs
Heimann Zoltán
DebreceniEgyetem
Kreinbacher Szőlőbírtok
PE Georgikon

Baross Gábor program
Magiszter Kft.
ND_INRG: 6Vinum Veress Pincészet
GYOGYBOR
Szepsy Kft, DE, KITE
SzBKI Eger, Bock
Jedlik Ányos Program
Pincészet Csanádi
Pncészet
Varga Pincészet Kft
Borbély Pincészet Kft
Kál-Vin Kft.
Jedlik Ányos program
Garamvári Szőlőbirtok
BCE Borászati Tanszék

2007

-

FVM Biológiai Alapok

16.000.000

2007

-

OTKA

7.000.000

Kutatás-fejlesztési pályázatok összesen:

42.428.871

elbírálás alatt
35.428.871

45.171.000
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A táblázatból jól látható, hogy több együttműködő partnerrel közösen nyert, „A Balatoni
Borrégió arculatának kialakítása, innovatív, versenyképes borászati termékek fejlesztése a
Pinot fajtakör segítségével” című nyertes pályázatunk biztosíthatja 2008-ra az Intézet
finanszírozásának egyik alapját.
A 2. táblázatból az is látható, hogy milyen széles körben és milyen nagy számban kezeltünk,
írtunk, számoltunk el pályázatokat, ami egy ilyen kis Intézménytől rendkívül nagy
teljesítménynek tekinthető. Reméljük a várva várt GAK és Baross Gábor pályázatok is
kiírásra kerülnek, valamint az FVM 2008-ban is indítja a Biológiai Alap pályázati
lehetőséget, amelyeken sikerrel szerepelve, a már megnyert pályázatokkal együtt, a következő
évre is biztosítani tudjuk a szükséges pályázati forrásokat Intézetünk talpon maradására.
Szaktanácsadási tevékenységünk formái közül 2007-ben is az Intézet által szervezett
szakmai rendezvényekre helyeztük a fő hangsúlyt. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a
rendezvényeinket, amelyek szaktanácsadási célokat is szolgáltak.
1) Bemutató a Sümegi Hegyközség által szervezett szakmai csoportnak. Badacsony, 2007.
február 5.
2) A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Szőlészeti Tanszék
hallgatóinak (IV. évf.) gyakorlati bemutató az integrált szőlőtermesztési
módszerekről. Badacsony, 2007. március 13.
3)

Metszési és technológiai bemutató kistermelők és üzemi szakemberek részére (1. kép).
Badacsony, 2007. március 14.

4) Francia szakmai csoportnak (20 fő) bemutató az Intézet tevékenységéről. Badacsony, 2007.
március 16.
5) Szakmai bemutató a Tihany Tourist által szervezett szakmai csoportnak az Intézet
tevékenységéről. Badacsony, 2007. május 23.
6) A BCE, Élelmiszertudományi Kar, Borászati Tanszék, Italtechnológus szakirányú
hallgatóinak borászati technológiai bemutató. Badacsony 2007. május 24.
7) A Kéknyelű Virágzás Ünnepe alkalmából megtartott „Fejlődés és tradíciók a
borászatban” c. szakmai konferencia. Badacsony, 2007. június 2.
8) Intézeti Borbírálat országos és régiós szakembereknek. Badacsony. 2007. június 21.
9) Magyar Orwine Fórum. Organikus borászattal kapcsolatos szakmai konferencia és
bemutató. Badacsony, 2007. július 2.
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10) A Hungaricum szőlőfajtákat bemutató szakmai program a nemzetközi Vintage
Master (MSC) képzés hallgatóinak. Badacsony, 2007. július 9.
11) Szakmai tanácskozás az induló új szaktanácsadási rendszerről. A Veszprém Megyei
Agrárkamarával közösen szervezett program. Badacsony, 2007. július 19.
12) Tájékoztató az Intézet tevékenységéről a Sümegi Hegyközség francia vendégeinek (2007.
július 30.)
13) Szőlőtermesztési szakmai tanácskozás és bemutató. Badacsony, 2007. szeptember 5.
14) LEAD Nemzetközi Vezetőképző Intézet (London) hallgatóinkat tájékoztató és szabadföldi
bemutató a klímaváltozással kapcsolatos kutatási témáinkról. Badacsony, 2007. szeptember 11.
15) Bemutató a Solár-oxidációs növ. szer megsemmisítő berendezés működéséről, és
tájékoztató a Balatoni Borrégióról a MÜKKI nemzetközi vegyész PhD. konferenciája
résztvevőinek. Badacsony 2007. szeptember 12.
16) Borbemutató és szakmai tájékoztató a Georgikon Napok és a Filoxera Konferencia
résztvevőinek. Badacsony, 2007. szeptember 21.
17) Szakmai tájékoztató és borbemutató a Göteborgi Egyetem „Bor és geológia” kurzus
hallgatóinak. Badacsony 2007. szeptember 24.
18) Szakmai bemutató a Balatonboglári Hegyközség által szervezett szakmai csoportnak az
Intézet tevékenységéről. Badacsony, 2007. október 12.
19) A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett, „Fajtahasználat a változó
szőlőtermesztésben” c. szakmai konferencia. Badacsony, 2007. november 15.

1. kép: A metszési bemutatónk iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés
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Bár hivatalosan 2007-ben is Szakmai Szaktanácsadási Központként működtünk, az FVM
ehhez nem biztosított pénzügyi forrást. A Szakmai Szaktanácsadási Központként vállalt
tevékenységeink közül az információs iroda üzemeltetése mellett, kiemelt szerepe volt a
Balatoni Borrégió termelői részére, rügyvizsgálatokon alapuló metszési szaktanácsadás
biztosítása. FVM finanszírozás hiányában, ez évben ennek a költségeit a Borvidéki
Hegyközségi Tanácsok vállalták magukra.
A szaktanácsadás területén azonban az év legnagyobb súlyú eseménye kétségtelenül az
EMVA keretein belül induló új szaktanácsadási rendszer beindítása volt. Mivel Területi
Szaktanácsadási Központként nem működhettünk, 2006 decemberében konzorciumi
szerződést kötöttünk az Agrárkamarával és a Batthyány Lajos Szakképző Iskolával. Az új
rendszer indítása 2007. őszére tolódott és sok részlet csak menet közben tisztázódott. Az
akkreditált laboratóriumunkra építve készített tápanyag-gazdálkodási tervekből, talajtani
szakvéleményből

így

is

sikerült

1

MFt

nagyságrendben

ebből

a

forrásból

is

szerződésállományra szert tenni. Reméljük, hogy a rendszer indításának bizonytalanságai
2008-ra rendeződnek, és növelni tudjuk ebbe az irányba is a bevételeinket.
A laboratóriumunk 2006-os akkreditálása 2007-ben meghozta gyümölcsét, mert az akkreditált
talajvizsgálatra

alapozott,

szőlőtelepítést

megelőző

talajtani

és

alaptrágyázási

szakvélemények jelentették 2007-ben, a szőlő és borértékesítés mellett a legnagyobb saját
bevétel tömeget. Összesen 70 db talajtani és alaptrágyázási szakvéleményt készítettünk, ami
minden várakozásunkat fölülmúlta.
A Nemzeti Akkreditáló Testület 2007. őszén elvégezte a laboratóriumunk akkreditálásának
felülvizsgálatát, és a laboratóriumunk akkreditált státuszát fenntartotta. 2008-ban szeretnénk
elvégezni az akkreditált paraméterek bővítését a talajok esetében a toxikus elemekkel,
valamint a borok érzékszervi vizsgálatával. Mindez reményeink szerint tovább növelheti a
szolgáltató képességünket.
A szolgáltatás keretében végzett szaktanácsadási munkánk közül a közvetlen laborbevételek
(1.370

eFt),

szakvélemények

készítése

(5.409

eFt),

valamint

a rügyvizsgálatok,

növényvédelmi szaktanácsadás (225 eFt) jelentették a fő tevékenységünket 2007-ben.
Összességében 7.004 eFt szaktanácsadási jellegű bevételünk realizálódott éves szinten,
2007-ben.
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5. Publikációs és oktatási tevékenységünk:
Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs
tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben megjelent
közleményeit, kiegészítve azt az intézetben készített szakdolgozatokkal, és egyéb
publikációkkal.
Lektorált folyóiratban megjelent publikációk:
1) MÁJER J. – LAKATOS A. – GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta
helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.
2) G. JAHNKE – J. KORBULY – J. MÁJER – GYÖRFFYNÉ MOLNÁR (2007):
Discrimination of the grapevine cultivars ’Picolit’ and ’Kéknyelű’ with molecular
markers. Scientia Horticulturae 114 (2007) 71-73. p. Imp. Fac.: 0,69
3) G. KAZINCZI – P. VARGA – A. TAKÁCS – M. TORMA – J. HORVÁTH (2007):
Early Competition between Tomato and Convolvulus arvensis in additive
experiment. Cereal Research Communications Volume 35. No. 2, 601-604. p. Imp.
Fac.: 0,2
Az Intézetben, ill. az Intézet közreműködésével készült szakdolgozatok, könyvek:

1.) NÉMETH K. (2007): Környezetkímélő szőlőtermesztés a Fertő-Hansági Nemzeti
Park előterében, különös tekintettel a ragadozó atkákra. Doktori Értekezés. BCE
Élettudományi Doktori Iskola, Budapest.
2.) FÜLŐP L. (2007): Vincellérmester. Szaktudás Kiadó szakkönyve, Lektorálta: MÁJER J.
3.) LAMPORT G. (2007): A Szürkebarát Gm. 27-es klónjának tőketerhelési vizsgálata.
Diplomamunka, PE Georgikon Kar, Kertészeti Tanszék, Keszthely.
4.) CSERESZNYÉS A. (2007): Integrált szőlőtermesztési technológiák értékelése a
Balatoni Borrégióban. Szakdolgozat. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös.
Konferencia kiadványok:
1) MÁJER J. – NÉMETH CS. – VARGA P. – MOGYORÓSI A. (2007): Szőlő
szaporítóanyagok hőkezeléssel történő kórokozó-mentesítési lehetőségei az
oltványtermesztésben. Poszter. A XVII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum előadásainak
és posztereinek összefoglalói. Keszthely, 2007. január 31- február 2.; 149. p.
2) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – KORBULY J. – MÁJER J. – VARGA P. (2007): VITIS
Vitis vinifera L. fajták vizsgálata molekuláris markerek segítségével. Előadás. A XIII:
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Növénynemesítési Tudományos Napok előadásainak és posztereinek összefoglalói.
Budapest, 2007. március 12.; 49. p.
3) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. - MÁJER J. – SZABÓ I. LAKTOS A. (2007): Autochnton
szőlőfajták klónszelekciós nemesítése Badacsonyban. Poszter. A XIII: Növénynemesítési
Tudományos Napok előadásainak és posztereinek összefoglalói. Budapest, 2007. március 12.
90. p.
4) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – KORBULY J. – MÁJER J. – LAKATOS A. GYÖRFFYNÉ MOLNÁR J. (2007): Analysis of grapevine (Vitis vinifera L.) varieties
by molecular markers. XXXth. OIV World Congress, Budapest 10-16 june 2007.,
CD:\documents\viticulture\161. pdf; 1-6 p.
5) HAJDU E. – MÁJER J. – KOZMA P. – MARCINKÓ F. – KOCSIS L. (2007): Clone breeding
and clone using of old „hungarica” white wine varietis. XXXth. OIV World Congress,
Budapest 10-16 june 2007. CD:\documents\viticulture\Clone_breeding_Hajdu.pdf;1-6 p.
6) MÁJER J. - GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. - NÉMETH CS. – KONLMAJERNÉ SZIGETI
GY. - VARGA P. (2007): Application of an special grape growing method the D. M.
R. for the production of traditional wine specialities in Badacsony. XXXth. OIV
World Congress, Budapest 10-16 june 2007., CD:\documents\viticulture\162. pdf; 1-6 p.
7) VARGA P. - MÁJER J. - NÉMETH CS - NÉMETHY L. – SZABÓ I. (2007): (Soil covering
of vineyards with organic plant wastes. XXXth. OIV World Congress, Budapest 10-16
june 2007., CD:\documents\viticulture\179. pdf; 1-7 p.
8) KÁLLAY M. - MÁJER J. - GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – VERESS J. (2007): Effect of
grape processing technology on the compounds with positive physiological effects of
the wine of the Hungaricum-like grape variety ‘Pintes’. XXXth. OIV World Congress,
Budapest 10-16 june 2007., CD:\documents\ safety_health\162. pdf; 1-6 p.
9) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – MÁJER J. – NÉMETH CS. – KNOLMAJERNÉ SZIGETI
GY. (2007): A művelésmód és a fürtterhelés hatása autochton szőlőfajták termésének
mennyiségére és minőségére. Előadás. A XLIX. Georgikon Napok előadásainak és
posztereinek összefoglalója. Keszthely, 2007. 09. 20-21; 93. p.
10) KÁLLAY M. – MÁJER J. – KOLLÁTH A. – VERESS J. (2007):”Gyógybor” készítés
Pintes szőlőfajtából. Előadás. A XLIX. Georgikon Napok előadásainak és posztereinek
összefoglalója. Keszthely, 2007. 09. 20-21; 94. p.
11) MÁJER J. – BODÓ B. – KOLLÁTH A. (2007): Autochton szőlőfajták borászati
technológiájának fejlesztése Badacsonyban. Előadás. A XLIX. Georgikon Napok
előadásainak és posztereinek összefoglalója. Keszthely, 2007. 09. 20-21; 96. p.
12) MÁJER J. – VARGA P. – NÉMETH CS. – NÉMETHY L. SZABÓ I. (2007):
Szőlőültetvényekben alkalmazott különböző talajművelési módok hatása
csapadékosabb évjáratokban. Előadás. A XLIX. Georgikon Napok előadásainak és
posztereinek összefoglalója. Keszthely, 2007. 09. 20-21; 97. p.
13) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – MÁJER J. – SZABÓ I. – LAKATOS A. (2007):
Autochnton szőlőfajták klónszelekciós nemesítésének eredményei Badacsonyban.
Poszter. A XLIX. Georgikon Napok előadásainak és posztereinek összefoglalója.
Keszthely, 2007. 09. 20-21; 104. p.
14) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – MÁJER J. – PERNESZ GY. (2007): Vulcanus és
Rózsakő, új, savas karakterű borszőlő fajták Badacsonyból. Poszter. A XLIX.
Georgikon Napok előadásainak és posztereinek összefoglalója. Keszthely, 2007. 09.
20-21; 105. p.
15) MÁJER J. - GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – NÉMETH CS. – KNOLMAJERNÉ SZIGETI
GY. – VARGA P. (2007): Egy speciális szőlőtermesztési módszer az un. D. M. R.
módszer alkalmazása tradicionális borkülönlegességek készítésére, Badacsonyban.
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Poszter. A XLIX. Georgikon Napok előadásainak és posztereinek összefoglalója.
Keszthely, 2007. 09. 20-21; 107. p.
16) MÁJER J. – VARGA P. – NÉMETH CS. (2007): Környezetbarát szőlőtermesztési
módszerek fejlesztése Badacsonyban. Előadás. Országos Környezetvédelmi
Konferencia és Szakkiállítás Balatonfüred, 2007. okt. 15 -17; Előadások anyagából
készített tanulmánykötet 64 – 67. p.
17) VARGA P. – MÁJER J. – NÉMETH CS. (2007): Tartós és időszaki növénytakarásos
eljárások a szőlőültetvények talajművelési rendszereiben. Előadás. Lippay János –
Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak kertészettudományi előadásainak és
posztereinek összefoglalója. Budapest, 2007. november 7-8; 230 – 231. p.
18) MÁJER J. - GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – LAKATOS A. (2007): A Furmint fajta múltja,
jelene és jövője Magyarországon. Előadás. Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly
Tudományos Ülésszak kertészettudományi előadásainak és posztereinek összefoglalója.
Budapest, 2007. november 7-8; 224 – 225. p.
19) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – MÁJER J. – † BÉNYEI F. – KAPTÁS T. – KOZMA P. (2007):
A D.M.R. módszer felhasználási lehetőségei. Előadás. Lippay János – Ormos Imre –
Vas Károly Tudományos Ülésszak kertészettudományi előadásainak és posztereinek
összefoglalója. Budapest, 2007. november 7-8; 240 – 241. p.
20) VARGA P. - MÁJER J. - NÉMETH CS - NÉMETHY L. – SZABÓ I. (2007):
Szőlőültetvények talajtakarása szerves növényi hulladékokkal. Poszter. Lippay János
– Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak kertészettudományi előadásainak és
posztereinek összefoglalója. Budapest, 2007. november 7-8; 266 -267. p.
21) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – MÁJER J. – KOLTAI G. – WERNER E. (2007): A szigetközben
előforduló Vitis silvestris populáció összehasonlító vizsgálata molekuláris markerekkel.
Poszter. Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak
kertészettudományi előadásainak és posztereinek összefoglalója. Budapest, 2007.
november 7-8; 252 – 253. p.
22) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – KORBULY J. - MÁJER J. (2007): Vitis vinifera L. fajták
vizsgálata molekuláris markerek segítségével. Poszter. Lippay János – Ormos Imre – Vas
Károly Tudományos Ülésszak kertészettudományi előadásainak és posztereinek
összefoglalója. Budapest, 2007. november 7-8; 254 -255.
23) KÁLLAY M. – MÁJER J. – GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. – VERESS J. (2007): A szőlőfeldolgozási technológia hatása a Pintes szőlőfajta pozitív élettani hatású vegyületeire.
Előadás. Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak
élelmiszertudományi előadásainak és posztereinek összefoglalója. Budapest, 2007.
november 7-8; 14-15. p.
Egyéb szakcikkek:
1) BÁLÓ B.- NÉMETH CS. – SCHMIDT Á. (2007): Aszálytünetek és hőperzselés.
Kertészet és Szőlészet, Budapest. 56. évf., 35. szám, 18-20. p.
2) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. (2007): Szőlőültetvények telepítése. Bor és Piac 2007/8.
16-19. p.
3) MOLNÁR E. (2007): Viharos széllel, hóval érkezett el a Magyar Tudomány Ünnepe
Badacsonyba. Bor és Piac 2007/8. 50. p.
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4) MOLNÁR E. (2007): A felsőházban születnek a „jó törvények”. Bor és Piac 2007/8.
46-49. p.
5) KAZINCZI G. – BÉRES I. – KOVÁCS I. – VARGA P. (2007): Versengő gyom- és
kúltúrnövények. Magyar Mezőgazdaság 62. évf. 3. szám, 12-13. p.
Előadások:
1) MÁJER J. (2007): Tápanyag gazdálkodás szerepe a minőségi szőlőtermesztésben.
Előadás Szőlészet és Pincészet kiállításon. Budapest, 2007. január 19.
2) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G. (2007): Vörösbor szőlőfajták a Balaton Régióban. Előadás
Szőlészet és Pincészet Kiállításon. Budapest, 2007. január 19.
3) MÁJER J. (2007): A 2006-os szőlőtermesztési év tapasztalatainak kiértékelése,
várható kihatás a 2007-es évre. Előadás a Vince Napi Borünnepen. Balatonfüred, 2007.
január 20.
4) MÁJER J. (2007): Az évjárat jelentősége a szőlőtermesztésben. Előadás a Mátyás Napi
Borünnepen. Balatonlelle, 2007. február 18.
5) VARGA P. (2007): Integrált szőlőtermesztési és borászati módszerek fejlesztése
Badacsonyban. Előadás a Kertészmérnök III. évf. hallgatóinak. Pannon Egyetem
Kertészeti Tanszék. Keszthely, 2007. február 23.
6) VARGA P. (2007): Integrált szőlőtermesztési módszerek fejlesztése Badacsonyban.
Előadás a Bayer CropScience Kft. évadnyitó rendezvényén. Hotel Pelion Tapolca, 2007.
február 26.
7) MÁJER J. (2007): Környezetkímélő eljárások – legújabb bíztató kutatási
eredmények a szőlőtermesztésben. Előadás az „Ökológiai gazdálkodás – minőség a
termelőtől a fogyasztóig” című szakmai konferencián. Országos Biokultúra Találkozó
Tapolca, 2007. március 10.
8) MÁJER J. (2007): Az előző év sajátosságainak jellemzése, rügyvizsgálati eredmények
értékelése. Előadás az Intézet „Metszési és technológiai bemutatóján”. Badacsony, 2007.
március 14.
9) MÁJER J. (2007): A 2006-os évjárat borai a Balatoni Borrégióban. Előadás a „Sándor
Napi Bormutsrán”. Tapolca, 2007. március 21.
10) MÁJER J. (2007): Autochton szőlőfajták borászati technológiájának fejlesztése
Badacsonyban. Előadás „A Kéknyelű Virágzás Ünnepe alkalmából szervezett, „Fejlődés
és tradíciók a borászatban” c. szakmai konferencián. Badacsony, 2007. június 2.
11) MÁJER J. (2007): Pintes szőlőfajta jelentősége a termesztésben. Előadás a Zalai
borvidék szőlőtermesztési és borászati tanácskozásán. Zalaszentgrót 2007. augusztus 17.
12) NÉMETH CS. (2007): A 2007-es évjárat sajátosságai. Előadás a szőlőtermesztési
szakmai tanácskozás és bemutató c. rendezvényen. Badacsony, 2007. szeptember. 5.
13) MÁJER J. (2007): Hungaricum szőlőfajták jelentősége a magyar szőlő-bor
ágazatban. Előadás a Szőlő- és Borkultúra Kht. által szervezett „Boregyetem”
rendezvényen. Budapest, 2007. szeptember 13.
14) VARGA P. (2007): Integrált szőlőtermesztés-tápanyag-utánpótlás-tápanyaggazdálkodás. Előadás a Lentiben működő Kertbarátkör rendezvényén. Lenti Kúltúrház,
2007. október 15.
15) MÁJER J. (2007): A 2007-es évjárat a régióban. Előadás a „ Szőlész-borász gazdafórum
a Nivegy-völgyben”. Szentantalfa, 2007. október 27.

15
16) VARGA P. (2007): Környezetbarát szőlőtermesztési módok fejlesztése és a hozzá
kapcsolódó szaktanácsadási tevékenység Badacsonyban. Előadás a „Zalai Borvidék
Újbor Ünnepe” rendezvényen. Nagyrada, 2007. október 30.
17) MÁJER J. (2007): A Balatoni Borrégió fajtahasználati sajátosságai. Előadás a Magyar
Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat „Fajtahasználat a változó szőlőtermesztésben” c.
szakmai konferencián. Badacsony, 2007. november 15.
18) VARGA P. (2007): Talajművelés, talajjavítás, talajvédelem, tápanyag-utánpótlás.
Előadás a Kertészmérnök III. évf. hallgatóinak. Pannon Egyetem Kertészeti Tanszék.
Keszthely, 2007. november 15.
19) GYÖRFFYNÉ JAHNKE G (2007): A badacsonyi szőlőnemesítés eredményei .Előadás
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat „Fajtahasználat a változó
szőlőtermesztésben” c. szakmai konferencián. Badacsony, 2007. november 15.
20) VARGA P. (2007): Szőlő gyomirtása, integrált gyomszabályozása. Előadás a
Növényorvos Agrármérnök Szak V. évf. hallgatóinak. Pannon Egyetem Növényvédelmi
Intézet, Herbológiai és Növényvédőszerkémiai Tanszék. Keszthely, 2007. november 27.
21) MOLNÁR E. (2007): A szőlő- és bortermelés, valamint az idegenforgalom
fejlesztésének aktuális kérdései a Balatoni Borrégióban. Előadás az „András- napi
Bormester Találkozón”, Somló-hegy, 2007. november 30.
22) MOLNÁR E. (2007): Egymásra utalva – A szőlő-, bortermelés és az idegenforgalom
fejlesztésének aktuális kérdései a Balatoni Borrégióban. VIII. Magyarországi
Bormarketing Konferencia, Sopron, 2007. december 7.
A felsorolásból kitűnik, hogy az előző évihez képest jelentősen nőtt a konferencia
kiadványokban megjelent publikációk és a megtartott előadások száma, miközben külföldi
lektorált, „impact faktoros” folyóiratokba is publikáltunk.
A diplomamunkák készítésében való részvétel és az egyetemi, főiskolai csoportok fogadása
mellett, az oktatási kapcsolatokat erősíti még kutatóink intézményesített bekapcsolódása az
agrár felsőoktatásba, az alábbiak szerint:
Dr. MÁJER JÁNOS a Károly Róbert Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szőlész Borász
Mérnöki Szakán a Szőlőtermesztés alapjai tantárgyi felelőse volt 2007. I. félévében, továbbá
alapító tagja a Debreceni Egyetem Agrár-és Természettudományok Doktori Iskola, Kertészeti
Doktori Programjának. A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Borászati
Tanszékének címzetes egyetemi docense. Opponensként, ill. bizottsági tagként részt vett
Ph.D. értekezések védésének munkájában.
Dr. VARGA PÉTER a Veszprémi Egyetem Multidiszciplinális Agrártudományok Doktori
Iskola külső tagjaként segíti az iskola működését, valamint a Georgikon Karon általános és
növényorvos szakokon integrált szőlőtermesztés és gyomszabályozás tárgyak oktatásába is
bekapcsolódik. Opponensként, ill. bizottsági tagként részt vettl Ph.D. értekezések védésének
munkájában.
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6. Termelési tevékenység:
Termelési tevékenységünk elsődleges területi alapjait a badacsonyi szőlőültetvények jelentik.
4. táblázat
Kimutatás az FVM SZBKI, Badacsony
kezelésében lévő badacsonyi szőlőterületekről
Földhivatali nyilvántartás szerinti összes
terület
Földhivatali nyilvántartás szerinti
szőlőterület
Termő ültetvények
Ültetvény nélküli, pihentetés alatt álló
területek

2007. január 1.

december 31.

22,1564

22,1564

17,6523

17,6523

12,8847

14,5897

3,0626

3,0626

Tájékoztató jellegű területi adatok a badacsonyi szőlőültetvényekről:
Tíz év alatti ültetvény (nem termő ültetvényekkel együtt):

5,5463 ha

10-25 év közötti ültetvényállomány:

4,3750 ha

25 év feletti ültetvény-állomány:

4,6684 ha
Összesen:

14,5897 ha

A korábbi évek adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a 2005-ben elvégzett
selejtezéssel, és az ez évi aktiválással javult a termőültetvényeink korösszetétele. Sajnos
pénzügyi forrás hiányában 4,6 ha-os felületet kitevő, leamortizálódott, idős korú un. Ányos
táblánk kiselejtezésére ebben az évben sem gondolhattunk annak ellenére, hogy „vágásra”
érett állapotba jutott ez az idős ültetvény. A pihentetés alatt álló területen viszont év végén
elvégeztük a telepítés előtti alaptrágyázást és a forgatást, így szerencsés esetben 2008 őszén
eltelepíthetjük ide a tervezett törzsültetvényeket.
A badacsonyi ingatlanokon kívül még az Intézet kezelésében van Balatonakaliban 64,6357 ha
terület, amelyen sem szőlőültetvény sem épületingatlan nem található. Meg kell jegyeznünk
ugyanakkor, hogy a teljes volt Balatonakali Telep (130 ha) vagyonkezelése továbbra sem
rendeződött megnyugtatóan. Annak ellenére, hogy a témában már több dossziéra rúgó
levelezést folytattunk az NFA, a KVI és az FVM vagyongazdálkodásáért felelős
főosztályával, azonkívül, hogy 2005-ben a nem természetvédelmi területre bejegyzett NFA-t
illető kezelői jogot átvezették, csupán annyi történt, hogy a 2006 második felében
tájékoztatást kért az NFA megyei szervezete az épületek bérleti viszonyairól. Az ott lévő
épületingatlanokat egyébként, a mai napig nem vették át és így, ezeket nem tudtuk kivezetni a
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könyveinkből. Ráadásul az ott lévő víz és villanyvezeték hálózat üzemeltetéséből, ill. az
Intézet nevén szereplő mérőórákon keletkező korábbi fogyasztás behajtási gondjai miatt, több
százezer Ft-os veszteségei keletkeztek Intézetünknek.
Csak remélni tudom, hogy ez a több éve húzódó, szinte már érthetetlen vagyonkezelői
totojázás megoldódik a közeljövőben, és nem terheli Intézetünket ennek a kényszer
agyonkezelésnek a terhe tovább.
Termelési tevékenységünk szőlőtermesztésre, az erre alapozott borászatra, szaporítóanyag
értékesítésre, valamint külső szolgáltatásokra bontható:
A megtermelt szőlő mennyisége 2007-ben a következők szerint alakult:
Megtermelt összes szőlő mennyisége: 93.391 kg (~934 q)
Ebből értékesítésre 53.291 kg (~533 q) nettó árbevétele 5.482 eFt (átlagár: 103 Ft/kg)
Saját borkészítésre került 40.100 kg (~401 q)

Termésátlag: 6,977 kg/ha (~7 t/ha)
Borászati tevékenységünk jellemző adatai:
Nyitókészlet 2007. január 1-én: 431 hl
Értékesítés 2007-ben: 260 hl

Hordós és termelői borkimérés: 252 hl → nettó árbevétel: 5.536 eFt → nettó átlagár: 220 Ft/l
Helyi palackos és termelői borkimérés: 8 hl → nettó árbevétel: 2.145 e Ft → nettó átlagár: 2.681 Ft/l
Újbor növekmény: 277 hl
Borkészlet 2007. december 31-én: 448 hl

Szaporítóanyag értékesítés:
Nemes csapvessző: 37.200 db

nettó árbevétel 781 eFt ( 21 Ft/db)

Külső szolgáltatások (átmenetileg szabad kapacitások kihasználása): 1.187 eFt
A termelési adatainkból megállapítható, hogy a pénzügyi helyzet diktálta szőlő értékesítési
kényszer miatt ebben az évben sem tudtuk feltölteni a borászati tárolókapacitásunkat. A
borértékesítés a korábbi évhez képest megduplázódott, ami a 2007-ben bevezetett termelői
lédig borértékesítés beindításának köszönhető.
A következő év fontos feladata lesz a palackos értékesítés arányának növelése. Sajnos a
szőlőtelepítések visszaszorulásával a csapvessző forgalmazás sem tudott visszatérni az EU
csatlakozás előtti szintre, miközben a törzsültetvények minősítési költségei az egeket
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ostromozzák, és mint kiderült az Intézet nem is vehet igénybe ezekhez állami támogatást.
Szerencsére a Biológiai Alapok támogatásból tudtunk erre a területre forrásokat
átcsoportosítani, de ennek hiányában egyértelműen veszteséges lenne a törzsültetvény
fenntartási tevékenység.
7. Beruházás, felhalmozási tevékenység:
A nehéz költségvetési helyzetre tekintettel 2007-ben sem kaptunk elemi előirányzat szintjén
felhalmozási kiadási lehetőséget.
A Költségvetési tv. azonban előírta számunkra felújítási előirányzat képzését bizonyos
bevételek után, így összességében 1.212 eFt gépjármű felújítást tudtunk végrehajtani év
közben.
Ezen kívül, alapvetően pályázatokból elnyert forrásokra alapozva közel 4 MFt értékű
beruházást is meg tudtunk valósítani, a következők szerint:
 1 db számítógép monitorral, nyomtatóval

339 eFt

 TOYOTA HIACE tehergépkocsi

2.836 eFt

 VINOFIX E-3 címkéző gép, címkenyomtatóval

811 e Ft

A TOYOTA HIACE gépjárművet az év elején ellopott TOYOTA tehergépjárművünk
pótlására vásároltuk használtan.
A beruházásokkal kapcsolatban elmondhatjuk tehát, hogy a takarékosság jegyében,
pályázatokra alapozva, a korábbi évekhez képest szerényebb mértékben ugyan, de
mégis tudtunk ezen a területen is előre lépni.
8. Rendezvények, szakmai közéleti tevékenység:
Továbbra is általános célkitűzéseink között szerepelt, hogy erősítsük intézményünk térségi
szakmai centrum jellegét.
Ebből a megfontolásból igyekeztünk borvidéki és regionális, sőt nemzeti rendezvényeknek is
otthont adni.
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Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Veszprém Megyei Palackos Borok Versenye, a
Badacsonyi Hegyközségi Borverseny, a Badacsonyi Borvidéki Borverseny is Intézetünkben
került megrendezésre.
A Badacsonyi Hegyközségi Borversennyel egy időben került megrendezésre a III. Kéknyelű
Borverseny is. Ennek az eredményhirdetésére a Kéknyelű Virágzás Ünnepe Badacsonyban
rendezvénysorozaton került sor. Ennek a rendezvénysorozatnak a szakmai napját
Intézetünkben rendeztük (2. kép).

Foto : Németh

2. kép: A Kéknyelű Virágzás Ünnepén borlovagrendi avatás is volt Intézetünkben
A Szőlővirágzás Ünnepe mellett, a Badacsonyi Szüret rendezvénysorozat részeként 2006-ban
is megszerveztük az IBOS emléktábla és a Badacsonyi Borászok Emlékoszlopának
koszorúzási ünnepségét.
Társrendezői voltunk a balatonfüredi Országos Szőlész-borász Továbbképzésnek, a tapolcai
Sándor Napi Bormustrának. Helyet adtunk a Magyar ORWINE konferenciának, vendégül
láttuk nemzetközi konferenciák résztvevőit (MÜKKI PhD. konferencia, Georgikon napok,
Filoxéra konferencia, LEAD csoport stb.).
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Igyekeztünk részt venni a régióban szervezett borheteken, borversenyeken, szakmai
rendezvényeken. Részt vállaltunk a VINUM VULCANUM borlovagrend munkájából.
Mindezek elismeréseként megkaptuk a Magyarországi Borlovagrendek Szövetségének „PRO
VINO HUNGARICO” megtisztelő elismerését (4. kép).

Szakmai közéleti tevékenységünknél meg kell említeni, hogy kollegáinkon keresztül részt
veszünk a Fajtahasználati Bizottság, a Fajtaminősítő Bizottság, a Pécsi Akadémiai Bizottság,
a MAE, a borlovagrendi és hegyközségi szervezetek, a Magyar Magnézium Társaság,
valamint a Nemzetközi Gyombiológia Társaság munkájában.
Az Általános Beszámolót összefoglalva megállapítható, hogy 2007-ben a sokszor
reménytelennek tűnő helyzetben, erőn felüli teljesítménnyel, elsősorban a működési
bevételeink túlteljesítésével és takarékos működéssel sikerült talpon maradnunk. A fokozott
bizonytalanság ellenére, jelentős fejlődést tudott elérni az Intézet a szolgáltató
képességének fejlesztésében és a tudományos teljesítményben egyaránt, miközben
megőrizte gazdálkodásának egyensúlyát. Csak remélni tudjuk, hogy az elkerülhetetlennek
tűnő átalakítással nem vész kárba mindaz az erőfeszítés, amit az elmúlt években ezzel a
kicsi, de tettre kész „csapattal”, egyre romló finanszírozottság mellett elértünk.
Badacsony, 2007. december 31.
Dr. Májer János
igazgató

