


A turizmus-vendéglátás 
képzés az EKF-en 

• Főiskolánk a ‘90-es évek közepén felismerte a 
régió igényeire szabott turisztikai képzés 
szükségességét. 

• 2000-től saját jogon indulhatott az 
idegenforgalmi szakmenedzser képzés, falusi 
turizmus szakiránnyal.  

• 2008 óta: TV (BA) és IFO (ma: TV FOSZ) 



Meglévő képzéseink 

Mára szükségessé vált a képzési rendszer átstrukturálása:  

• a szakmai alapozó tárgyak korábbra kerülnek: így a 
hallgatók már a kezdetekben is találkozhatnak  

• az általános gazdasági tárgyakon túl  

• a választott szakterületüket érintő szakmai tárgyakkal is, 
ellentétben a korábbi helyzettel.  

• Ez segítséget nyújthat  

• a gyakorlati helyeken való elhelyezkedésben és  

• a külföldi tanulmányutak megvalósításában is. 

 



Jövőbeli feladataink 

A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris 
képzési programok fejlesztése 

• regionális-térségi munkaerő-piaci igényekre 
koncentráló képzésfejlesztés,  

• akkreditációs eljárások kezdeményezése 



Fejlesztések a 
Sárospataki Karon 

• Az Eszterházy Károly Főiskola Egerben működő akkreditált 
képzéseinek beindítása: 
– TV Borturizmus szakirány (BA)  
– Eredetvédelem és borkultúra: szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó 

szakértő képzés 
 

• Új fejlesztések a sárospataki karon: turisztikai képzés beindítása 
tanfolyami és FOSZ jelleggel (turisztikai alapképzés: egri 
szakemberek; gyakorlati oktatás: helyi vállalkozások és az ő 
minősített oktatói).  
– a Tokaji világörökség kultúrája 
– egy Magyarországon ma még nem létező gasztronómiai képzés és 

kutatás beindítása, majd akkreditálása. 
– Gasztronómiai menedzser beindítása szakirányú továbbképzés 

keretében levelező tagozaton 

 
 



Gyakorlat-orientáció 

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

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

 



További feladatok 

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

• Képzők képzése, illetve felkészítése, 
programok kialakítása és lebonyolítása 

– a gyakorlati helyek fogadószemélyzetének 
célirányos felkészítése a gyakorlati oktatás 
rendszerével kapcsolatos tudnivalókról 

 

 



Működő modellek 
feltárása 



ELSŐ TAPASZTALATAINK 

Magyarország 

http://disznoko.hu/hu/disznoko-experience/
http://www.berill.hu/


ELSŐ TAPASZTALATAINK 

Franciaország – Bordeaux 



Francia modell 



A gyakorlati oktatóhelyek 
Ch. Petit-Village Pomerol 



COS D’ESTOURNEL – Saint-Estéphe 



Chateau Pichon-Longuaville - Pauillac 



Első tapasztalataink 

• állami támogatás nélkül nehezen működhet a 
rendszer – javaslatot kell tennünk a megfelelő 
modellre 

• a vállalkozókkal meg kell értetni a gyakornokok 
alkalmazásának előnyeit 

• a gazdasági szféra értékeli a megfelelő 
gyakorlatot 

• nemzetközi együttműködések segítik a 
folyamat alakulását 



Köszönjük a figyelmet! 
Kérdések? 

Soós Gabriella EKF GTI 
soos@ektf.hu 

Kovács Tibor EKF GTI 
kovacstibor@ektf.hu  
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