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The Wine Lab

Nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekt 
Erasmus+ program keretében 
2017–2019 (3 év) 
4 ország részvételével 
• Ausztria, Görögország, Magyarország, Olaszország 

• Egyetem + borászat



Magyarországi partnerek

Koczor Pincészet (borászat)

• Borászat + szálláshely, vendéglátás

• Családi vállalkozás

• 25 ha szőlőterület

• 1500 hl bor/év
• 90% fehérbor 

Pannon Egyetem

• Oktatás + kutatás 

• Gazdaságtudományi Kar

• Hazai és nemzetközi 
turisztikai projektek

• Balatoni Turisztikai 
Kutatóintézet



A projekt fő céljai 

1. Borászati együttműködések (hub, klaszter) kialakítása, 
erősítése  

2. Mobilitás az egyetemek és a borászatok között (szakmai 
gyakorlat, munkavállalás)  

3. Tanulási, képzési lehetőség az érintett szolgáltatók számára 
4. Innovatív oktatási anyagok kidolgozása (online) 
5. „Tanulószervezetek” erősítése a borászati területen 



Jelenlegi helyzet 

Delphi 
kutatás

Félig 
strukturált 

interjúk

Hallgatói 
megkérdezés 



Fő kérdéskörök

Helyzetértékelés, kihívások

Fejlesztések, fejlődési lehetőségek

Hálózatok, együttműködés az egyetemekkel

Tudás, készségek, foglalkoztatás



„Trendi” a bor és gasztronómia
Több fogyasztó, vendég 

Turizmussal való szinergia 

Személyes (családi vállalkozás) 

A bor más, mint a gasztronómia (étel) 

? ‚niche’ 

A bor nem elegendő

Szabályozás 



Hogyan legyünk egyediek? 

Minden bor egyedi (talaj, időjárási viszonyok…) 

Borászok egyénisége, személyisége 

Helyi specialitások, sztorik 



A látogatók … 

• Célcsoportok széles köre 
(Balaton, turisztikai 
desztináció)

• Főként helyi, regionális 
vonzerő

• Részben nemzetközi 
fogyasztók (közvetítők)  



… keresik az ÉLMÉNYT  

Bor Borász 

Étel
Ízek, 

illatok

Hely Természet



„szívesen maradunk kicsik” –
potenciális fejlődés 

• Családi vállalkozás  
• Saját pénzügyi források használata (a már realizált 

profitból) 
• A turisztikai értéklánc szerepe  

• Ki miért felelős? (pl. infrastruktúra) 
• Szükséges a fogyasztói attitűd, ismeretanyag formálása  
• Minőségi védjegyek – értéket jelent 
• Helyi kultúra, örökség beépítése az élménybe  



Hálózatok

(Helyi) 
gazdaság

Helyi 
gazdaságban 

játszott szerep

? ‚niche’

Értéklánc

Helyi szinten

Eltérő 
szolgáltatók

Borászatok

Hasonló 
gondolkodás

Kicsi verseny 

A siker az adott személyen 
múlik …



Összefoglalás 



Helyzetértékelés

Pozitív

• Családi vállalkozás 

• Elhelyezkedés

• Értékteremtés 

• Niche termékben rejlő 
lehetőségek 

Negatív

• Családi vállalkozás

• KKV 

• Elhelyezkedés

• Termelési korlátok 

• Bürokrácia

• Munkaerőhiány  



Készségek, tudás
Borászat vs turizmus 

Munkaerőhiány 

Generációk közötti különbségek 

Oktatási, képzési rendszer 

Helyi környezet hatása (gazdaság, társadalom)

Technológiai fejlődés 



Együttműködés az egyetemekkel

Elmélet vs gyakorlat 

Bizalom szerepe

Eredmények már rövid távon 

Szakmai gyakorlat eltérő megítélése



Következtetés? 

Egyedi borász(at)ok 
hasonló kihívásokkal  



Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


