
Eseménynaptár 

Részletes beszámoló 

1. Duális Képzési Tanács 

A Duális Képzési Tanács (a továbbiakban DKT) 2016. szeptember 19-én tartotta 
soron következő ülését, melynek napirendi témái között a duális képzési forma 
parnerszervezeteinek validálására létrehozandó minőségbiztosítási protokoll 
megvitatása, illetve elfogadása; a minőségbiztosítási látogatásokhoz delegált 
szakértők szakmai elbírálásában felmerülő kérdések pontosítása; a felsőfokú duális 
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képzési forma normatív alapú támogatásának fejlesztésére irányuló szakmai javaslat 
kialakítása.


Az elnöki beszámolóban elhangzottak alapján a 2016/2017-es tanévben 
meghirdetett 3000 duális helyre mintegy 20000 hallgató jelentkezett. A pontos 
felvételi számadatokat csak október végén tudhatjuk meg.


Az első napirenddel kapcsolatban a képzési ciklusonkénti 1 (alapképzés esetén 
három, mesterképzés esetén két év) látogatás megvalósulását támogatta a DKT.


A legfontosabb napirend a normatív támogatás kérdés volt, mivel a duális 
partnervállalatok számára az egyetemisták gyakorlati képzése és oktatása jelentős 
ráfordítást igényel, mialatt az állami támogatások csak kis mértékben vehetők 
igénybe. 

A felsőfokú duális képzésben való részvétellel a vállalat hallgatónként napi 4500 Ft-
tal csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét.


A vállalatok érveire, igényeire reagálva a Nemzetgazdasági Minisztériumnál 
kezdeményezte a DKT a szakképzési hozzájárulásból képzési naponként 
elszámolható összeg emelését a jelenlegi duplájára (de minimum a jelenlegi összeg 
30 %-os emelését tartja indokoltnak).


Ennek megemlése fontos lenne annak érdekében, hogy a duális partnercégek 
eddiginél arányosabb támogatásával még jobban meg tudjuk erősíteni a 
szakképzett munkaerő piacát Magyarországon.


2. Diákkedvezmények 

2016. július 12-től a Diákkedvezmény Rendszer szervezési feladatait az Oktatási 
Hivatallal létrejött együttműködési megállapodás eredményeképpen a HÖOK látja el.


A Diákkedvezmény rendszer legutóbbi beszámolója óta, amikor is a projekt 
biztonságos szervezeti-struktúrális hátterének kialakítását, a kapcsolódó marketing-
sales stratégia részleteinek kidolgozását tűztük ki célul, addig az elmúlt néhány 
hónapban több fontos részletét dolgoztuk ki a rendszernek.


Gyorsabb, egyszerűbb, átláthatóbb rendszerhasználat, előremutató megoldások, 
valós kedvezmények, mindez a diákok mindennapi életének megkönnyítése végett. 
A részletgazdagabb funkciók, fejlettebb rendszerelemek, és kidolgozott stabil 
működési és gazdasági stratégia, mind az elmúlt néhány hónap munkájának az 
eredménye.


Kiemelt szerepet kapott a tervezésben a megfelelő életmód, a pénzügyi stabilitás és 
a lakhatás kérdésköre. Ezeket szem előtt tartva alakítottuk ki a projekt működési 
modelljét. Célunk a diákok pénzügyi stabilitásának elősegítése - kedvezmények által 
kevesebbet kelljen költeniük -, a számukra elérhető szolgáltatások minőségének 
növelése - több elfogadóhely, jobb szoltálgatás/termék-,  és az egészségesebb élet 



lehetőségének megteremtése - egészségesebb termékek, egészséget elősegítő 
szolgáltatások -.

Az új Diákkedvezmény rendszer működését az eddigitől eltérő, teljesen új, és 
modern alapokra helyeztük. Mind filozófiáját, mind pedig a technológiai 
megoldásokat tekintve újragondoltuk a rendszert, és egyszerre szeretnénk 
kiszolgálni a hallgatók, illetve a partnerek igényeit. A kedvezményekről egyszerűen, 
érthetően és naprakészen tudnak tájékozódni úgy, hogy közben a kiadásaikat és 
megtakarításaikat is folyamatosan nyomon követhetik. Fejlesztéseink 
eredményeképpen hatékony és naprakész információval látjuk el a hallgatótársakat, 
és az igények folyamatos elemzése révén célzottan tudjuk szervezni a 
kedvezményrendszerbe bevonandó partnerek körét.


Az Új Diákkedvezmény Rendszer indítása előtti időszakban is kellő intenzitással 
halad a fejlesztések finomhangolása és tesztelése, valamint a partneri hálózat 
kialakítása és egy SBM rendszer felállítása, amiben a EHÖK-ök segítségét is 
szeretnénk igénybe venni, hogy eljusson a munkára való jelentkezési felhívás 
valamennyi tagintézménybe.


További feladataink:


- az Új Diákkedvezmény Rendszer bevezetése november hónapban


- Volumen partnerekkel történő szerződések megkötése


- SBM rendszer felállítása


- Weboldal és mobilapplikáció végső fejlesztései


- Marketingkampányok tervezése


- Felsőoktatási intézmények médiafelületeinek bérlése


- POS anyagaink kihelyezése a tagintézményekbe 


- folyamatos online és üzemeltetési fejlesztések a felhasználói és partneri 
igények mentén.


- Folyamatos egyeztetés az Oktatási Hivatallal


Ezen feladatok és célok megvalósulásának érdekében széleskörű együttműködés 
szükségeltetik a joghasználó oldaláról annak érdekében, hogy útjára kelhessen 
Európa leginnovatívabb diák-kedvezmény rendszere.


Kérem a tisztelt Közgyűlést fogadja el beszámolómat!


Debrecen, 2016. október 14.


Bognár István Ádám s.k.	


