


A projekt koncepciója 

Ágazati munkaerő-fejlesztés 

Középiskolai tanulók figyelemfelkeltése, 
motiválása, informálása 

Főiskolai hallgatók tájékoztatása, 
gyakorlatorientált szemléletmód fejlesztése 

Kül- és belföldi benchmarking megismerése 

Best practice-adaptáció 



Működő modellek 
feltárása 



Megvizsgált külföldi 
best practice-ek 

Turizmus, borászat, 
borturizmus 

Informatika, 
médiainformatika 

Centre de Formation Professionnelle 
at de Promotion Agricoles de la Gironde 

Borászatok: Cos d’Estournel, 
Chateau Pichon-Longueville, 

Chateau Petit-Village 
 

University of Florence 
Borászatok: Col D’Orca – Montalcino, 

Villa Montepaldi 

Fachhochschule Burgenland (Eisenstadt) 
Cégek: Softwarepark, 

STIWA Group, Herold Business Data, 
SCCH Software Competence Center  

Universität Kassel, 
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG 

Polyma Energiesysteme GmbH 
Mantel-Schölzel AG 

Schweizerische Hotelfahschule Luzern 
HOTEL FELMIS, AGRIMPULS ügynökség, 

ALPENWIRTSCHAFT UND RESTAURANT PRAGELPASSHÖHE  

Satakunta Egyetem, 
WINNOVA school, 

Modultek Ltd.,  



Megvizsgált belföldi 
best practice-ek 

Győr Sárospatak Kecskemét 

Eger 



Képzésfejlesztés 

Tokaji 
Világörökség 

kultúrája 

Bortechnológus 
szak egyes moduljai 

Falusi turizmus 

Korszerű ételkészítési 
Ismeretek 

a gyakorlatban 
Munkaerőpiac orientált 

vállalkozói identitás 
fejlesztése 

Korszerű 
borgasztronómiai 

ismeretek a gyakorlatban 

Bor- 
technológus 

TV 

PTI 

Webfejlesztő 

Mobil- 
applikáció 
fejlesztő 

Rendszergazda 

Objektum Orientált Programozás 

TV 
Lovasturizmus 

spec. 

TV 
Wellness- 
Animáció 

Spec. 

TV 
Borturizmus 

Spec. 

Bormarketing 

Borturisztikai 
szakember, sommelier 

Helyismereti 
dokumentumfilm- 

készítő 

Turisztikai média 
informatikus 

Repozitórium-fejlesztő 

Turisztikai 
információbróker 



A gyakorlati képzés 
fejlesztésének feladatai 

 A helyi gazdasági szféra igényeihez alkalmazkodó 
képzési szerkezet kialakítása, módszertani és 
tananyagfejlesztés. 

 Gyakorlati képzőhelyek bevonása a képzésfejlesztésbe. 

 Gyakorlati képzés eddigi gyakorlatának gyökeres 
átalakítása: 

 a hallgatók kipróbálhassák a fizikai munkával járó 
feladatokat is egészen az alapoktól a menedzsment jellegű 
tevékenységekig (pl. tevőleges részvétel a tokaji vagy egri 
szüreten), 

 a teljes munkafolyamat megismerése. 



A gyakorlati képzés 
fejlesztésének feladatai 

 Gyakorlati képzőhelyekkel való regionális 
együttműködés megalapozása, megerősítése: 
stratégiai együttműködések kialakítása, 
hálózatfejlesztés. 

 Képzők képzése, illetve felkészítése, 
programok kialakítása és lebonyolítása 

 a gyakorlati helyek fogadószemélyzetének 
célirányos felkészítése 

 

 



Hallgatói szolgáltatások 
fejlesztése 

HSZK Tanácsadó 
Iroda 

HSZK Karrier- és 
Öregdiák Iroda 

Szaktanszékek 

Középfokú 
oktatási 

intézmények 
tanulói 

EKF hallgatói 



Hallgatói szolgáltatások 
fejlesztése 

• Felvételi iroda fejlesztése: 
– középiskolai diákok tájékoztatása 
– hallgatók tájékoztatása 
– személyre szabott tanácsadás 
– lemorzsolódás kezelése 

• Felvételi Road Show 
– 100-120 középiskola személyes elérése 
– LHH elérése 

• Intézményi Nyílt Nap 
• Oktatási Kiállítás 
• Pályaorientációs rendezvények hallgatók számára 
• Képzési portfólió népszerűsítése 
• Intézményi tájékoztató füzet(ek) 
• Karrier Expo 
• Egyénre szabott életpálya-tervezés 
• Street Science utcai pályaorientációs rendezvény 



Eddigi főbb tapasztalataink 

• a két érintett régióban (Eger és Sárospatak) elaprózott 
tulajdonosi szerkezet, kisvállalkozások 

• a törvényi szabályozás hiánya bizonytalan alapokat teremt a 
fejlesztéshez 

• egy az egyben egyetlen látott modell sem adaptálható, 
mozaik-effektus… 

• állami támogatás nélkül nehezen működhet a rendszer 
• a vállalkozókat időnként nehéz motiválni, meg kell értetni 

velük a gyakornokok alkalmazásának előnyeit, egyelőre a 
plusz feladatot látják és nem a lehetőséget 

• a gazdasági szféra értékeli a megfelelő gyakorlatot 
• nemzetközi együttműködések segítik a folyamat alakulását 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 

Soós Gabriella 
Eszterházy Károly Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Gazdaságtudományi Intézet 

soos@ektf.hu 
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