


 A projekt célja, hogy a főiskola meglévő 
képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával 

és új képzések indításával a regionális 
vállalkozói szféra igényeit a turisztikai 

(borászati) és az informatikai ágazaton belül 
megismerjük, az ágazati és helyi igényeknek 

megfelelően alakítsuk ki.  

A projekt célja 



Szakmai tevékenységcsoportok 

I. Előkészítő tevékenység 
II. Intézményi együttműködések nemzetközi 

tapasztalatainak tanulmányozása, modellek 
adaptálása 

III. Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások 
fejlesztése 

IV. A felsőoktatásban kooperatív duális és 
moduláris képzési programok fejlesztése  és 
Pilot-jellegű kipróbálása 

V. Együttműködések kialakítása 
VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

eszközbeszerzés 



I. Előkészítő tevékenység 
 

(2013. november-december, 2014. január) 

 

 Potenciális együttműködő partnerek felkutatása és 
bevonása az előkészítésbe 

 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 
háttérelemzések 



II. Intézményi együttműködések nemzetközi 
tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása  

 

(2014. február-július) 

  

 Szempontrendszer  kidolgozása a modellfeltáráshoz 
(kérdőívek és mélyinterjús kérdések kidolgozása 
magyar és angol nyelven) 

 Modellek feltárása (utazás, információszerzés) 

 Eredmények összehasonlítása a hazai 
tapasztalatokkal, adaptálási lehetőségek leírása  

  az EKF duális képzési modellje 



III. Területi intézményi és hallgatói 
szolgáltatások fejlesztése 

 

(folyamatos: 2014. február – 2015. szeptember) 

  
 Szolgáltatások középfokú intézmények tanulói 

számára (road show, nyílt napok, oktatási kiállítások , 
kiadványok, életpálya-tervezés, stb.) 

 Hallgatói szolgáltatások felsőoktatási intézmények 
hallgatói számára (pályaorientációs rendezvények és 
szolgáltatások, kiadványok, karrier EXPO, stb.) 

 Intézményi szolgáltatások (pályaorientációs 
szolgáltatásokra vonatkozó igényfelmérés, vállalati 
kompetenciák felmérése) 



 
IV. A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris 

képzési programok fejlesztése és Pilot-jellegű kipróbálása  
 

(2014. július – 2015. január: képzésfejlesztés,  
2015. február- szeptember: kipróbálás) 

   Regionális-térségi munkaerő-piaci igényekre koncentráló 
képzésfejlesztés és akkreditációs eljárások 
kezdeményezése 

 Gyakorlatorientált tananyagok fejlesztése (63 kézikönyv 
és 12 tankönyv) 

 A képzések PILOT-jellegű kipróbálása (4+3 felnőttképzés 
és 3 szakirányú továbbképzés Egerben és Sárospatakon) 

 Munkaerő-piac orientált vállalkozói kompetenciák 
fejlesztése 

 Gyakorlati helyekkel való regionális együttműködés 
megalapozása 

 Képzők képzése  (tréning és oktatási segédanyagok) 
 Informatikai háttér fejlesztése 



Képzés BsC, BA 
Szakirányú 

továbbképzés 
FOSZ Felnőtt-képzés Megjegyzés 

1 
Korszerű ételkészítési ismeretek a 

gyakorlatban 
X 

120 órás akkreditált felnőttképzés 

TISZK 

2 
Munkaerőpiac orientált vállalkozói identitás 

fejlesztése 
X 

60 órás akkreditált felnőttképzés 

TISZK 

3 
Korszerű borgasztronómiai ismeretek a 

gyakorlatban 
X 

60 órás akkreditált felnőttképzés 

TISZK 

4 Falusi turizmus X (P - 40 fő)) 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

FATOSZ 

5 Bortechnológus X 

6 Turizmus-vendéglátás (TV) X X 

7 
Turizmus-vendéglátás (TV) 

Lovasturizmus specializáció 
X 30 kredit 

8 
Turizmus-vendéglátás (TV) 

Wellness-animáció specializáció 
X       30 kredit 

9 
Turizmus-vendéglátás (TV) 

Borturizmus specializáció 
X 30 kredit 

10 Bormarketing X (P – 14 fő) 60 kredit 

11 Borturisztikai szakember, sommelier   X (P – 66 fő)     60 kredit 

12 Digitális archívum-fejlesztő X (P – 55 fő) 60 kredit 

13 Turisztikai médiafejlesztő MAC környezetben   X 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

14 Helyismereti dokumentumfilm-készítés   X (P – 22 fő) 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

15 Médiainformatika   X 
60 órás akkreditált felnőttképzés 

16 
Rendszergazda  

mesterkurzus 
X (P -22 fő)) 60 órás akkreditált felnőttképzés 

17 Objektum Orientált Programozás mesterkurzus       X (P – 8 fő) 60 órás akkreditált felnőttképzés 

18 

Programtervező Informatikus 

(PTI) Webfejlesztő és  

Mobil applikáció fejlesztő specializáció 

X 

 
X   



V. Együttműködések kialakítása 
 

(folyamatos: 2014. február - 2015. szeptember) 

 

   Az együttműködés modelljének megalkotása 

 Gyakorlati helyek konferenciái (2 alkalommal) 

 Céges szakmai fórumok  

 A régióban működő klaszterek és más 
együttműködési formák feltérképezése 



 
 

Szakmai együttműködés külső intézményekkel és szervezetekkel: 

 

 Budapesti Gazdasági Főiskola 

 Pannon Egyetem 

 Miskolci Egyetem 

 Dunaújvárosi Főiskola 

 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Észak-magyarországi Informatikai Klaszter 

 EMMI 

 DKT 

 Gazdasági társaságok és duális partnerek  következő diák 

Együttműködések 



 
 

A duális turizmus-vendéglátás alapszak partnerlistája: 

Együttműködések 

1. Hotel Szilvás Kft (La Contessa Kastélyhotel) 
2. Aura Gold Kft (Calimbra Wellness és Konferencia Hotel) 

és Gold Park Kft. 
3. Hotel Eger & Park és Thermal Park Hotel 
4. Trend Consult Kft. (Szalajka Liget Hotel & 

Apartmanházak) 
5. Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
6. Szaktudás Kiadóház Zrt. (Oxigén Hotel & Zen Spa 

Noszvaj + Kék Duna Wellness Hotel Ráckeve) 
7. Erzsébet Park Hotel 
8. Zemplén Idegenforgalmi Kft. (Hotel Bodrog Wellness) 



 
 

A duális programtervező informatikus alapszak partnerlistája: 

 

Együttműködések 

1. Mentor Computer Kft. 
2. InnovITech Kft. 
3. SAC Informatics Programozó és Szolgáltató 

Kft. 
4. Ascorp Kft. 
5. Lunir Kft. 
6. Qnszt Kft. 
7. Aventics Hungary Kft. (SZNY) 
8. Nokia Solutions and Networks Kft. (SZNY) 
9. Eger Polgármesteri Hivatal 
10.Quickborn Consulting Kft. 



 
VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

eszközbeszerzés 
(folyamatos) 

 

 Gyakorlati oktatási eszközpark kialakítása, ahol a 
szakoktatók felügyelete mellett a hallgatókat a külső 
gyakorlati helyeken való munkára lehet felkészíteni  

  

 Eszközbeszerzések: laptopok, projektorok, szoftverek, 
vetítővásznak, rendezvénytechnikai eszközök, 
tanszállodai eszközök és további kis értékű beszerzések. 



 
 

Végrehajtás - SWOT 

Erősségek Lehetőségek 

A gazdasági szereplők igényeihez 
alkalmazkodó képzésfejlesztés. 
Meglévő munkaerő továbbképzését szolgáló 
szakirányú továbbképzések és 
felnőttképzések. 
Meglévő képzések gyakorlatorientált 
fejlesztése. 
Vállalkozói készségek fejlesztése. 
Gazdasági szereplők bevonása az oktatásba. 

Turisztikai képzések fejlesztése iránti igény. 
Kitörési/elmozdulási pontok biztosítása az 
érintett térségekben. 
Az új képzések kapcsán a hallgatói létszám 
emelkedése és stabilizálása. 
A gazdasági szereplők igényeinek 
kiszolgálása a képzés és továbbképzés 
területén. 
A gazdasági szereplőkkel való kapcsolatok 
szorosabbá válása. 
Turisztikai képzések bevezetése a 
sárospataki (Tokaj térsége) kampuszon. 

Gyengeségek Veszélyek 

A gazdasági szereplőkkel való 
kapcsolattartás folyamatosságának és 
szervezettségének a hiánya. 

A gazdasági szereplők pedagógiai 
ismereteinek fejlesztése nehézkes. 
Jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága. 



 
 

 a munkavégzést pontosság és precizitás jellemezte 

 a belső humán erőforrás  teljesítménye egyenletesen jó volt 

 sikerült olyan külső szakembereket bevonnunk, akik ráéreztek a szakmai 
együttműködés fontosságára, és legjobb tudásuk szerint kapcsolódtak be a 
szakmai feladatok megvalósításába 

 

KÖSZÖNET: 

 Köszönjük Rektor úrnak,  Rektorhelyettes Asszonynak és a főiskolai 
menedzsment minden tagjának a munkát és a támogatását. 

 Nagyon köszönjük a projektmenedzsernek Prokajné Dr. Szilágyi 
Ibolyának a rengeteg segítséget, az ő tudása, tapasztalata és olykor 
szükséges szigora nélkül sokkal nehezebb dolgunk lett volna. 

 Köszönjük a modulvezetőknek a folyamatos munkát. 

 Köszönjük továbbá minden kollégának a GTK-ról és a TTK-ról akik a 
szakmai megvalósításban részt vettek, és minden olyan egységnek, aki 
bekapcsolódott a munka valamelyik fázisába. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 



Köszönjük a figyelmet! 

Dr. Csáfor Hajnalka  
szakmai vezető 

hcsafor@ektf.hu  
 

Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya  
projektmenedzser 

szilagyi.ibolya@ektf.hu  
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