
 

Kompetencia-térkép felmérése a turizmus-vendéglátásban  

GINOP-5.3.5-18-2019-00104  

 

VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS KOMPETENCIA TÉRKÉP  

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ együttműködve a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézetével, valamint a Baranya megyei 

Kereskedők Egyesületével (KISOSZ) a GINOP-535-18-2019-00104 azonosítószámú projekt 

keretén belül kompetencia-kutatást végez a turizmus-vendéglátás öt szakmacsoportjához 

kapcsolódóan. Jelen kutatás a vendégtéri szaktechnikus szakember szakképzés során 

fejlesztendő, illetve kialakítandó kompetenciákról szól. 

A projekt célja a turizmus-vendéglátás szektor munkavállalóinak és munkáltatóinak, az ezen a 

területen működő vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztése, 

társadalmi felelősségvállalásuk erősítése. 

A kutatás végső célja, hogy a kompetencia-térképekbe rendszerezett követelmények 

beépüljenek a szakképzés, a felsőoktatási képzés, a felnőttképzés tananyagaiba, szakmai és 

vizsgakövetelményeibe. 

A szakképzéshez szükséges kompetenciák az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) 

képzési és kimeneteli követelményei (KKK) és programtantervei (PTT) alapján kerültek 

meghatározásra. 

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK ALAPISMERETEK / DIGITÁLIS 

KOMPETENCIA (2. SZAKASZ) 

A vendégtéri szaktechnikus szakember szakképzés kompetenciáit felmérő kérdőívben a 

válaszadóknak elsőként az alapkompetenciák, illetve a digitális kompetenciák fontosságát 

kellett felmérniük. A kutatás során 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük, hogy a felsorolt 

kompetenciáknak, készségeknek mekkora hangsúlya van a szakképzésben (1: egyáltalán nem 

fontos; 2: nem annyira fontos; 3: fontos; 4: nagyon fontos; 5: nélkülözhetetlen) Az 

alapkompetenciák, digitális ismeretek tekintetében 3 különböző készséget kellett értékelniük a 

kitöltőknek, majd eldönteniük, hogy szerintük hangsúlyozni kéne bármilyen egyéb jellemzőt a 

szakképzésben. 

Az 1. ábrán az irodai alapszoftverekre, úgy, mint táblázatkezelők és szövegszerkesztők, 

vonatkozó ismeretek fontosságát kellett felmérniük a kitöltőknek. A válaszok alapján a 

megkérdezettek közel fele (48,4%) nélkülözhetetlennek tartja az ismeret meglétét. További 

33,9% szerint rendkívül fontos, 17,7% szerint lényeges ezek elsajátítása. A válaszok átlaga 

4,31, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából 

nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

1. ábra: Képes Irodai alapszoftvereket (táblázatkezelő, szövegszerkesztő) készségszinten 

használni (n=62) 



 
Forrás: Saját szerkesztés 

A második, digitális kompetenciákhoz kapcsolódó ábrán (2. ábra) a számlázási, készletezési 

alapfogalmak és műveletek megismerését, illetve az üzletben használatos számítógépes 

programok lényegességét mértük fel kérdőívünkben. A kitöltők 59,7%-a szerint 

elengedhetetlen a készségek megléte, 30,6% szerint rendkívül fontos és 9,7% szerint lényeges.  

A válaszok átlaga 4,5, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

2. ábra: Megismeri a számlázási, készletezési alapfogalmak, műveleteket Képes használni az 

üzletben használt számítógépes programokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 3. ábra, egyben a szakasz utolsó kompetenciája a világháló ismeretére kérdezett rá. A kitöltők 

közel kétharmada (59,7%) véli úgy, hogy a mai világban elengedhetetlen ismeri az internetet.  

30,6% szerint rendkívül fontos, 9,7% szerint lényeges, és 1,6% szerint kevésbé fontos ennek 

megismerése. A válaszok átlaga 4,53, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

3. ábra: Képes használni a világhálót (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti három alapismereten és digitális kompetencián kívül a kitöltők eldönthették, hogy 

szerintük van-e bármilyen egyéb lényeges digitális kompetencia, amelyet bele kéne építeni a 

szakképzésbe. A válaszadók az alapszoftverek, vendéglátási és szállásadási szoftverek 

ismeretét, a különböző weboldalak és hirdetési oldalak ismeretét emelték ki a kérdőívben.  

A szakasz értékeléseként elmondhatjuk, hogy a három kompetenciából mindhárom rendkívül 

fontos napjainkban, ugyanis az 5-ös skálánál mindegyik kérdésnél közel 50%-os a válaszok 

aránya. A három készség közül az internet ismerete, és a számlázási, készletezési alapfogalmak, 

műveleteket, számítógépes programok ismerete bizonyult a leginkább lényegesnek. 

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK / TERMELÉSI, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS 

TURISZTIKAI ALAPISMERETEK (3. SZAKASZ) 

A következő szakaszban a megkérdezetteknek azt kellett felmérniük, hogy mennyire 

lényegesek a különböző termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek. Az előző 

szakaszhoz hasonlóan egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük, hogy mennyire tartják 

fontosnak adott kompetenciát, készséget.  

 A 4. és az 5. ábra nagyon hasonló egymáshoz, mindkettő a különböző eszközök, gépek és 

berendezések ismeretének fontosságát méri fel a kitöltők véleménye alapján. A 4. ábra a 

vendégtérben és a termelőknél alkalmazott gépek és berendezések ismeretéről mutat be 

adatokat. A válaszadók 43,5%-a nélkülözhetetlennek érzi, hogy egy vendégtéri szaktechnikus 

rendelkezzen erre vonatkozó ismeretekkel. A válaszok átlaga 4,19, amely alapján elmondható, 

hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint. Az 5. ábra a vendégtér, a szerviztér és a termelők 

eszközeinek megismeréséről mutat be információkat. A megkérdezettek 45,2%-a gondolja 

ennél az ábránál is, hogy elengedhetetlen, hogy meglegyenek ezek a fajta ismeretek. A válaszok 

átlaga 4,38, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

4. ábra: Képes megnevezi és leírni a vendégtérben és a termelőknél alkalmazott gépek és 

berendezések alapvető funkcióit és működtetési módjait (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

5. ábra: Képes kiválasztani a feladat megoldására alkalmas eszközöket a vendégtér, a szerviztér 

és a termelők egyszerű eszközei közül és használni azokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 6. ábrán az éttermi alapterítés és a szerviztér előkészítésének műveleteiről olvashatunk le 

adatokat. A kitöltők több, mint fele (58,1%) szerint nélkülözhetetlen ezeknek a megismerése, 

35,5% szerint rendkívül fontos, 4,8% szerint fontos, 1,6% szerint pedig csak kevésbé fontos 

ezeknek az elsajátítása. A válaszok átlaga 4,5, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

6. ábra: Megismeri az éttermi alapterítés formáit és a szerviztér előkészítésének műveleteit 

(n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A vendégfogadás egyszerű, a vendég előtt is végezhető műveleteit a válaszadók 48,4% szerint 

nélkülözhetetlen megismernie egy vendégtéri szaktechnikusnak. Ezen felül 43,5% szerint 

rendkívül fontos, 6,5% szerint fontos és 1,6% szerint kevésbé fontos. (7. ábra) A válaszok átlaga 

4,39, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából 

nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

7. ábra: Megismeri a vendégfogadás egyszerű, a vendég előtt végezhető műveleteit (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az alapfűszerek és alap ízek megismerése a kitöltők szerint a következőképpen fontos: 27,9% 

választotta az 5-ös, 44,3% a 4-es, 24,6% a 3-as, 1,6% a 2-es és 6,3% az 1-es skálát. (8. ábra) A 

válaszok átlaga 3,95, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

8. ábra: Megismeri, felismeri, megnevezi és leírja az alapfűszereket és az alap ízeket (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az alapvető konyhatechnológiai műveletek és eljárások megismerése a kitöltők 25,8%-a szerint 

nélkülözhetetlen. Ezen kívül a válaszadók 48,4%-a választotta a 4-es skálát, 22,6%-a a 3-as, 

1,6%-a a 2-es és 6,3%-a az 1-es skálát. (9. ábra) A válaszok átlaga 3,95, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

9. ábra: Megismeri, megnevezi és leírja az alapvető konyhatechnológiai műveleteket, 

eljárásokat (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A következő kettő ábra a cukrászati alapismeretek fontosságát méri fel a kérdőívet kitöltők 

körében. A 10. ábra a cukrászati nyersanyagokra vonatkozó ismeretek elsajátításának 

lényegességét mutatja be. A kitöltők 26,2%-a szerint nélkülözhetetlen, 45,9%-a szerint 

rendkívül fontos, 19,7%-a szerint fontos, 4,9%-a szerint kevésbé fontos, 3,3%-a szerint pedig 

egyáltalán nem fontos ezeknek a megismerése. A válaszok átlaga 3,87, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint. A 11. ábra a különböző cukrászati alapműveletek (úgy, 

mint előkészítés, tésztakészítés, tésztafeldolgozás, sütés, töltelékkészítés, befejezés) 

fontosságát mutatja be. A megkérdezettek 37,1%-a szerint ennek megismerése fontos, 29%-uk 

szerint rendkívül fontos, 24,2% szerint pedig nélkülözhetetlen. A válaszok átlaga 3,65, amely 

alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

10. ábra: Megismeri a cukrászati nyersanyagok tárolása, minőségre vonatkozó 

követelményeket Mérési műveletek tömeg, űrtartalom, mértékegységek átváltását, tárazását 

(n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

11. ábra: Megismeri a cukrászati alapműveleteket (előkészítő, tésztakészítő, tésztafeldolgozó, 

sütő, töltelékkészítő, befejező) (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A szakasz utolsó két ábráján az alapvető turisztikai ismeretek fontosságát láthatjuk.  Egy 

vendégtéri szaktechnikus számára az ország természeti adottságainak ismerete, illetve az ország 

szálláshelykínálatának ismerete is rendkívül fontos, vagy akár elengedhetetlen munkája során 

a kitöltők szerint. Láthatjuk, hogy a 12-es és a 13-as ábrán is 65% feletti az aránya a felső két 

skálának. A válaszok átlaga 3,82 a 12. ábrán, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők 

szerint. A válaszok átlaga 4,31 a 13. ábrán, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

12. ábra: Megismeri az ország természeti adottságait: az ország fekvése, domborzati viszonyok, 

vízrajz, gyógy- és termálvizek, nemzeti parkok, arborétumok, barlangok, a Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-at – Magyarország kiemelten támogatott fejlesztési 

területeit (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

13. ábra: Megismeri a szálláshelyek kínálatát az ott-tartózkodás alatt, szálláshelyek 

szolgáltatásait, szolgáltatások csoportosítását, vendégbejelentkezéssel kapcsolatos teendőket 

(n=62) 

3,2%
6,5%

37,1%

29,0%
24,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

1 2 3 4 5

A cukrászati alapműveletek 
ismerete

0,0%

9,7%

25,8%

37,1%

27,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

1 2 3 4 5

Az ország természeti 
adottságainak ismerete



 
Forrás: Saját szerkesztés 

A fent említett termelési, értékesítési és turisztikai alapismereteken kívül a válaszadóknak 

lehetőségük volt egyéb, a szakaszhoz kapcsolódó kompetenciák megadására. A következőket 

tartják még fontosnak a megkérdezettek: megfelelő idegen nyelvi ismeret megléte, a 

vendégekkel való megfelelő kommunikáció és protokoll ismerete, gondosság és folyamatos 

vendégigényekre való odafigyelés.  

A termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek tekintetében elmondhatjuk, hogy a szakasz 

legfontosabb ismereteinek az alábbi számítottak: a különböző gépek, berendezések és eszközök 

ismerete; az éttermi alapterítés és az előkészítő műveletek ismerete; a vendégtér egyszerű, a 

vendég előtt is végezhető műveleteinek a megismerése; a szálláshelyek kínálatának 

megismerése.  

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK / RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI 

ISMERETEK (4. SZAKASZ)  

A következő részben a képzés során szerzett kompetenciákon belül a rendezvényszervezési 

ismereteket vettük végig a kérdőívben. Az előzőekhez hasonlóan egy 1-től 5-ig terjedő skálán 

kellett értékelni a fontosságot.  

A szakasz első ábráján a különböző rendezvények munkafolyamatainak és a munkaszervezés 

alapelveinek megismerése szerepel. 48,4% szerint nélkülözhetetlen, 38,7% szerint rendkívül 

fontos ezen ismeretek megléte, további 9,7% szerint fontos, illetve 3,2% szerint egyáltalán nem 

fontos. (14. ábra) A válaszok átlaga 4,32, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

14. ábra: Ismeri a különböző rendezvények munkafolyamatait, a munkaszervezési alapelveket  

(n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 15. ábrán a rendezvényekhez szükséges munkakörökről és értékesítési formákról láthatunk 

információkat. A 2-es skálára 1,6% szavazott, a 3-as skálát 9,7% választotta, a 4-es skálára 

45,2% érkezett, illetve az 5-ös skálára 43,5%. A válaszok átlaga 4,31, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

15. ábra: Ismeri az értékesítés formáit és a rendezvényekhez szükséges munkaköröket (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az asztalfoglalás és a rendezvények felvételének megismerése a kitöltők 8,1%-a szerint fontos, 

37,1%-a szerint rendkívül fontos, 53,2%-a szerint pedig egyenesen elengedhetetlen a szakma 

magas szintű elvégzéséhez. (16. ábra) A válaszok átlaga 4,42, amely alapján elmondható, hogy 

a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia 

megléte a kitöltők szerint.  

16. ábra. Ismeri a rendezvényadatok felvétele és az asztalfoglalás szabályait (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A rendezvényszervezési ismeretek következő kompetenciája a 17. ábrán látható. Az, hogy egy 

vendégtéri szaktechnikus ismerje a rendezvény lebonyolításához szükséges gépeket, 

berendezéseket és eszközöket, illetve a különböző rendezvénytechnikai felszereléseket és a 

munkaerő-beosztás szabályait, a kitöltők 37,1%-a szerint nélkülözhetetlen, 41,9% szerint 

rendkívül fontos, 17,7% szerint fontos és 3,2% szerint kevésbé fontos. A válaszok átlaga 4,13, 

amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon 

fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

17. ábra: Ismeri a rendezvény lebonyolításához szükséges gépek, berendezések, eszközök, 

speciális rendezvénytechnikai felszerelések használatát és a munkaerő-beosztás lehetőségeit, 

szabályait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A rendezvények lebonyolításának ismerete a kitöltők közel fele (46,8%) szerint 

nélkülözhetetlen, 43,5% szerint rendkívül fontos, 9,7% szerint fontos. (18. ábra) A válaszok 

átlaga 4,37, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

18. ábra: Ismeri a rendezvények lebonyolításának menetét, szabályait (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A szakasz utolsó ábráján a különböző fizettetési módokról, az elszámolási jogról, az ügyviteli 

folyamatokról és a szakmai számításokról kaphatunk adatokat. A kitöltők 50%-a szerint ezeket 

az információkat elengedhetetlen megismerni, 32,3% szerint rendkívül fontos, 17,7% szerint 

fontos. (19. ábra) A válaszok átlaga 4,32, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

19. ábra: Ismeri a különböző fizettetési módokat és lehetőségeket, valamint az elszámolás jogi, 

ügyviteli folyamatát, szabályrendszerét és az ide vonatkozó szakmai számításokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A rendezvényszervezési ismeretek közül több kompetencia fontosnak számít a vendégtéri 

szaktechnikus szakember képzésének szempontjából, viszont ki kell, hogy emeljük az a 

rendezvények munkafolyamatainak, a munkaszervezés alapelveinek ismeretét; a 

rendezvényfeladatok felvételének, az asztalfoglalás szabályainak ismeretét; a rendezvények 

lebonyolításának ismeretét; illetve a különböző fizettetési módoknak, az elszámolás jogi, 

ügyviteli folyamatának és az ide vonatkozó szakmai számításoknak az ismeretét.   

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK / VENDÉGTÉRI ISMERETEK (5. 

SZAKASZ) 

A kérdőívben a következő szakaszban a képzés során szerzett kompetenciákon belül a 

vendégtéri ismeretek készségeit kellett értékelniük a kitöltőknek. Az előzőekhez hasonlóan itt 

is egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett kiválasztaniuk a válaszadóknak, hogy mit értékelnek 

kevésbé fontosnak, és mit nélkülözhetetlennek a szakképzés magas szintű elvégzéséhez.  
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A szakasz első ábráján a felszolgálóval szemben támasztott követelményeknek, a felszolgálás 

általános szabályainak, a nyitás előtti műveleteknek, a vendég fogadásának és az ajánlásnak a 

megismeréséről láthatunk adatokat. A kitöltők fontosnak (8,1%), rendkívül fontosnak (32,3%) 

vagy nélkülözhetetlennek (59,7%) gondolják ezeket az ismereteket egy vendégtéri 

szaktechnikus számára. (20. ábra) A válaszok átlaga 4,52, amely alapján elmondható, hogy a 

vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia 

megléte a kitöltők szerint.  

20. ábra: Ismeri a felszolgálóval szemben támasztott követelményeket, a felszolgálás általános 

szabályait, a nyitás előtti műveleteket, a vendég fogadása és az ajánlás szakmai követelményeit 

(n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A felszolgálás folyamatának ismerete a kitöltők 46,8% szerint nélkülözhetetlen, 43,5%-a 

szerint rendkívül fontos, míg 9,7% szerint lényeges. (21. ábra) A válaszok átlaga 4,37, amely 

alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos 

az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

21. ábra: Ismeri a felszolgálóval szemben támasztott követelményeket, a felszolgálás általános 

szabályait, a nyitás előtti műveleteket, a vendég fogadása és az ajánlás szakmai követelményeit 

(n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A szakasz utolsó ábráján a fizettetési módok, az elszámolás ide vonatkozó szakmai 

számításairól láthatunk adatokat. A kitöltők 53,2%-a szerint nélkülözhetetlen, 38,7%-a szerint 
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rendkívül fontos, 8,1%-a szerint fontos az ismeret megléte. (22. ábra) A válaszok átlaga 4,45, 

amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon 

fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

22. ábra: Ismeri a különböző fizettetési módokat és lehetőségeket, valamint az elszámolás jogi, 

ügyviteli folyamatát, szabályrendszerét és az ide vonatkozó szakmai számításokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A kitöltők lehetőséget kaptak a szakasz végén a vendégtéri ismeretekhez kapcsolódó egyéb 

kompetenciák megemlítésére. A következő válaszok születtek: a helyi adottságok pontos 

ismerete. 

A vendégtéri ismeretekhez kapcsolódó mindhárom kompetencia rendkívül fontosnak bizonyul 

a kitöltők szerint a vendégtéri szaktechnikus szakember munkakörének magas szintű 

elvégzéséhez.  

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK / ÉTEL-ÉS ITALISMERETEK (6. 

SZAKASZ)  

A képzés során szerzett kompetenciák következő fontos pontja az étel- és italismeretek 

fontosságának megítélése volt. A kitöltők az eddigiekhez hasonlóan egy 1-től 5-ig terjedő 

skálán kellett, hogy eldöntsék, mennyire fontos a szakképzés elvégzésével adott ismeret 

megléte.  

Az ételek és italok összetevőinek, a darabolási, bundázási módoknak, a sűrítési, dúsítási, 

hőközlési eljárásoknak, a konfitálásnak, a szuvidálásnak és az egyéb modern 

konyhatechnológiai eljárásoknak a megismerése a kitöltők 35,5% szerint nélkülözhetet len, 

19,4%-a szerint rendkívül fontos, 30,6%-a szerint lényeges, 12,9%-a szerint nem olyan 

lényeges, 1,6%-a szerint pedig egyáltalán nem lényeges. (23. ábra) A válaszok átlaga 3,74, 

amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos 

az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

23. ábra: Ismeri az ételek és italok összetevőit, a darabolási, bundázási, sűrítési, dúsítási és 

hőkezelési módokat, a konfitálást, a szuvidálást és egyéb újszerű konyhatechnológia i 

eljárásokat (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 24. ábrán a hideg előételek, levesek, meleg előételek, főzelékek, köretek, mártások, saláták, 

dresszingek, főételek, befejező fogások hagyományos és modern készítési módjainak 

megismerésére találhatunk adatokat. A kitöltők 25,8%-a választotta az 5-ös, 35,5%-a a 4-es, 

25,8%-a a 3-as, 11,3%-a pedig a 2-es, 1,6% pedig az 1-es skálát. A válaszok átlaga 3,73, amely 

alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

24. ábra:  Ismeri a hideg előételek, levesek, meleg előételek, főzelékek, köretek, mártások, 

saláták, dresszingek, főételek, befejező fogások hagyományos és újszerű elkészítési módjait 

(n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 25. ábra a csúcsgasztronómia, a „fine dining”, a világ éttermi besorolási rendszereinek, a 

csúcsgasztronómia újdonságainak és érdekességeinek megismerésének fontosságáról láthatunk 

információkat. A válaszadók 40,3%-a választotta az 5-ös, 37,1%-a a 4-es, 16,1%-a a 3-as, 

6,5%-a a 2-es skálát válaszául. A válaszok átlaga 4,11, amely alapján elmondható, hogy a 

vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia 

megléte a kitöltők szerint.  

25. ábra: Ismeri a csúcsgasztronómia világát, a fine dining fogalmát, a világ éttermi besorolási 

rendszereit, a csúcsgasztronómia újdonságait, érdekességeit (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A következő ábráról a különböző étteremértékelő és –minősítő rendszerek (úgy, mint Michelin, 

Gault & Millau, Tripadvisor, Facebook, Google) megismerésének fontosságát olvashatjuk le: a 

kitöltők 41,9%-a szerin nélkülözhetetlen megismerni ezeket a rendszereket, 32,3% szerint 

rendkívül fontos, 17,7% szerint fontos és mindössze 8,1% gondolja úgy, hogy ezek 

megismerése kevésbé fontos egy vendégtéri szaktechnikus számára. (26. ábra) A válaszok 

átlaga 4,08, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

26. ábra: Ismeri a világ étterem értékelő és -minősítő rendszereit (Michelin, Gault&Millau, 

Tripadvisor, Facebook, Google stb.) (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 27. ábra a különböző alkoholos és nem alkoholos italok (úgy, mint borok, szánsavas borok, 

sörök, párlatok, likőrök, kávék, kávékülönlegességek, teák, üdítők, ásványvizek) készítési és 

felszolgálási módjainak megismeréséről mutat be adatokat számunkra. A megkérdezettek 

46,8%-a gondolja úgy, hogy ezek megismerése elengedhetetlen, 38,7%-a, hogy rendkívül 

fontos, és további 12,9%-uk úgy, hogy fontos. A válaszok átlaga 4,31, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

27. ábra:  Tudja a borok, szénsavas borok, sörök, párlatok, likőrök, kávék-

kávékülönlegességek, teák, üdítők, Ásványvizek készítésének módjait, felszolgálásuk 

szabályrendszerét (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 28. ábra a különböző kevert italok, kávék, kávékülönlegességek, teák megismerésének 

fontosságát mutatja be.  A válaszadók 35,5%-a szerint az ezek ismerete elengedhetetlen egy jó 

vendégtéri szaktechnikus szakember számára, 43,5% szerint rendkívül fontos és 11,3% szerint 

fontos. A válaszok átlaga 4,05, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus 

szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

28. ábra: Teljes mértékben ismeri a kevert italok, kávék, kávé-különlegességek, teák 

készítésének szabályait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző aperitif és digestif italok, illetve az étrendhez tartozó borok és egyéb 

italpárosítások megismerése a kitöltők 41%-a szerint nélkülözhetetlen. További 42,6% szerint 

rendkívül fontos, 9,8% szerint fontos és 6,6% szerint pedig kevésbé lényeges a szakma 

szempontjából. (29. ábra) A válaszok átlaga 4,18, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

29. ábra:  Ismeri az aperitif és digestif italok, valamint az étrendhez tartozó borok, egyéb italok 

párosításának hagyományos és modern elméletét (n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A szakasz utolsó ismerete az ételek és italok összetevőinek, illetve a különböző allergéneknek 

az ismerete.  A válaszadók közel 40%-a (37,7%) elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy egy 

vendégtéri szaktechnikus tisztában legyen ezekkel, 39,3% gondolja ezeket az ismereteket 

rendkívül fontosnak, 16,4% fontosnak és 6,6% kevésbé fontosnak. (30. ábra) A válaszok átlaga 

4,08, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából 

nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

30. ábra: Teljes mértékben ismeri az ételek és italok összetevőit, különös tekintettel a 

vendéglátás területén előforduló allergénekre (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezetteknek ennek a szakasznak a végén is lehetőségük volt megemlíteni még egyéb 

kompetenciákat, amelyek szerintük az étel- és italismeret kategóriába tartoznak. A válaszadók 

az évszakoknak megfelelő ételeket és alapanyagokat, illetve a kalóriatartalmak ismeretét 

emelték ki.  

Az étel- és italismeret legfontosabb elsajátítandó kompetenciájának a következőek számítottak: 

a borok, szénsavas borok, sörök, párlatok, likőrök, kávék-kávékülönlegességek, teák, üdítők, 

ásványvizek ismerete; az aperitif és digestif italok, valamint az étrendhez tartozó borok, egyéb 

italok párosításának ismerete; illetve az étterem értékelő- és minősítő rendszerek ismerete.  

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK /ÉRTÉKESÍTÉSI ISMERETEK (7. 

SZAKASZ)  
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A kérdőívben a következő részben azt mértük fel, hogy a kitöltők szerint milyen mértékben 

szükséges rendelkeznie egy vendégtéri szaktechnikus szakembernek a következő értékesítési 

ismeretekkel. Az eddigiek alapján a válaszokat egy 1-től 5-ig terjedő skálán lehetetett megadni, 

ahol 1 az egyáltalán nem fontos értéket, 5 pedig a nélkülözhetetlen értéket jelentette.  

Az étlap, itallap, ártábla, táblás ajánlat, elektronikus választékközlő eszközök, fagylaltlap, 

borlap és egyéb specifikus választékközlő eszközök szerkesztése és megismerése a kitöltők 

48,4%-a szerint egyenesen nélkülözhetetlen a szakma megfelelő elsajátításához. További 

33,9% szerint rendkívül fontos és 14,5% szerint fontos. (31. ábra) A válaszok átlaga 4,28, amely 

alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos 

az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

31. ábra: Tisztában van az étlap, itallap, ártábla, táblás ajánlat, elektronikus választékközlő 

eszközök, fagylaltlap, borlap és egyéb specifikus választékközlő eszközök szerkesztésének 

szakmai elvárásaival (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző vendégigények, a szezonalitás, alkalom, technológia, gépesítettség, helyszín és a 

rendelkezésre álló személyzet szakképzettségére vonatkozó szakmai protokoll megismerése a 

kitöltök közel fele (45,2%) szerint nélkülözhetetlen egy vendégtéri szaktechnikus számára. 

További 37,1% választotta a 4-es és 14,5% a 3-as skálát. (32. ábra) A válaszok átlaga 4,24, 

amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon 

fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

32. ábra: Ismeri a vendégigényeket, a szezonalitásra, alkalomra, technológiára, gépesítettségre, 

helyszínre és a rendelkezésre álló személyzet szakképzettségére vonatkozó szakmai protokollt 

(n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Az éttermi választék megismerése a séf lehetőségeinek és a személyes megítélésnek alapján a 

kitöltők 37,7-37,7%-a szerint rendkívül fontos vagy nélkülözhetetlen. További 8,2% választotta 

a 2-es és 16,4% a 3-as skálát válaszául. (33. ábra) A válaszok átlaga 4,05, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

33. ábra: Ismeri a séf lehetőségeinek, személyes ítéleteinek alapján kialakítható választék 

fogalmát, ennek gyakorlati alkalmazását (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A magyar és néhány kiemelt külföldi borvidék, illetve a hazai borászatok és ezek főbb 

termékeinek megismerése a kitöltők több mint negyede (29%) szerint nélkülözhetetlen a 

szakképzéshez. További 45,2% választotta a 4-es, 21% a 3-as és 4,8% a 2-es skálát. (34. ábra) 

A válaszok átlaga 3,98, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

34. ábra: Teljes mértékben ismeri az összes magyar és néhány kiemelt külföldi borvidéket, a 

hazai borászatokat, ezek főbb termékeit, az ajánlási technikákat (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 35. ábrán a vendéglátó egységek online megjelenésének, elemzésének, az étterem online 

térben való megjelenésének ismeretére vonatkozóan láthatunk adatokat. A válaszadók 35,5% -

a szerint elengedhetetlen, 38,7%-a szerint rendkívül fontos, 22,6%-a szerint fontos és 3,2% 

szerint kevésbé fontos ezeket megismerni. A válaszok átlaga 4,07, amely alapján elmondható, 

hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

35. ábra: Teljes mértékben ismeri a vendéglátó egységek online megjelenésére, elemzésére 

vonatkozó főbb szabályokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 36. ábrán a kitöltőknek azt kellett értékelniük, hogy szerintük mennyire fontos a vendégtéri 

szaktechnikus szakember szakképzés szempontjából a különböző gasztronómiai események 

szervezésének és lebonyolításának ismerete. A kitöltők 38,7%-a választotta az 5-ös skálát, 

33,9% a 4-es skálát, 25,8% a 3-as skálát és 1,6% a 2-es skálát. A válaszok átlaga 4,01, amely 

alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos 

az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

36. ábra: Teljes mértékben ismeri a különböző gasztronómiai események, vacsoraestek 

szervezését, lebonyolítását, protokoll szerinti megjelenítését az online térben, közösségi 

oldalakon (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A szakasz utolsó elsajátítandó kompetenciája a hírlevelek szerkesztésének, küldésének, a 

célcsoportok helyes megválasztásának az ismerete. A kitöltők 25,8%-a szerint nélkülözhetet len 

ezek megismerése, 43,5% szerint rendkívül fontos, 21% szerint lényeges, és 9,7% szerint 

kevésbé fontos. (37. ábra) A válaszok átlaga 3,85, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők 

szerint.  

37. ábra: Teljes mértékben ismeri a hírlevelek szerkesztésének szabályait, küldésének szem-

pontjait, a célcsoportok helyes megválasztásának szabályait az online protokoll szerint (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A kitöltőknek lehetőségük volt egyéb, általuk lényegesnek gondolt kompetenciákat felsorolni, 

a következő válasz érkezett: a személyes megkeresés hatékony módjának ismerete. 

A szakaszban a legfontosabb kompetenciáknak a következőek bizonyultak: az étlap, itallap, 

ártábla, táblás ajánlat, elektronikus választékközlő eszközök, fagylaltlap, borlap és egyéb 

specifikus választékközlő eszközök szerkesztésének ismerete; illetve a vendégigények, a 

szezonalitásra, alkalomra, technológiára, gépesítettségre, helyszínre és a rendelkezésre álló 

személyzet szakképzettségére vonatkozó szakmai protokoll ismerete.  

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK /GAZDÁLKODÁS ÉS ÜGYVITELI 

ISMERETEK (8. SZAKASZ) 

A képzés során szerzett kompetenciákat tekintve a következő kategória, melyet értékelniük 

kellett a megkérdezetteknek a fontosság szempontjából, az a gazdálkodási és ügyviteli 
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ismeretek voltak. Az előzőekhez hasonlóan egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett eldönteniük a 

válaszadóknak, hogy adott ismeret mennyire lényeges a vendégtéri szaktechnikus szakember 

munkakör elvégzéséhez.  

 Elsőként a beszerzés és árurendelés szabályainak megismeréséről kellett eldönteniük a 

válaszadóknak, hogy mennyire lényeges a szakképzés szempontjából. A válaszok a 

következőképpen alakulnak: 4,8% választotta a 2-es, 17,7% a 3-as, 40,3% a 4-es és 37,1% az 

5-ös skálát. (38. ábra) A válaszok átlaga 4,09, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

38. ábra: Tisztában van a beszerzés, árurendelés szabályaival (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az áruátvétel szabályainak, eszközeinek, a raktárak típusainak, kialakításuknak és a selejtezés 

szabályainak megismerése a kitöltők 43,5%-a szerint nélkülözhetetlen, 40,3%-a szerint 

rendkívül fontos, 12,9% szerint fontos és 3,2% szerint kevésbé lényeges. (39. ábra) A válaszok 

átlaga 4,24, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

39. ábra: Teljes mértékben ismeri az áruátvétel szabályait, eszközeit, a raktárak típusait, 

kialakításuk szabályait, és a selejtezés szabályait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A termelés és vételezés szabályainak és szempontrendszerének megismerése a kitöltők 33,9% -

a szerint nélkülözhetetlen, 48,4%-a szerint rendkívül fontos, 11,3%-a szerint fontos és 6,5%-a 

szerint kevésbé lényeges a szakképzés szempontjából. (40. ábra) A válaszok átlaga 4,1, amely 
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alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos 

az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

40. ábra: Ismeri a termelés és a vételezések szabályait, szempontrendszerét (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 41. ábrán a következő ismeretek fontosságáról láthatunk adatokat: százalékszámítás, 

mértékegység átváltás, kerekítési szabályok megoszlási viszonyszámok. A kitöltők 54,8%-a 

választotta az 5-ös, 38,7%-a a 4-es, 4,8%-a a 3-as, 1,6%-a a 2-es skálát válaszául. A válaszok 

átlaga 4,46, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

41. ábra: Teljes mértékben ismeri a százalékszámítást, a mértékegység-átváltások, megoszlási 

viszonyszámok számításait, és a kerekítési szabályokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 42. ábrán az árpolitikáról, az árkialakítások nemzetközi formáiról és az árképzés ismeretéről 

láthatunk adatokat. A válaszadók fele szerint elengedhetetlen, 35,5%-uk szerint rendkívül 

fontos, 8,1%-uk szerint fontos és 6,5%-uk szerint kevésbé fontos ezeket megismerni. A 

válaszok átlaga 4,29, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

42. ábra:  Ismeri az árpolitika, az árkialakítások nemzetközi formáit. Árat képez az árképzési 

modellnek megfelelően (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A költséggazdálkodás, költségelemzés, adózás előtti eredmény, költségszint, eredményszint, 

egyszerű jövedelmezőségi tábla kiszámításának ismerete a válaszadók 4,9%-a szerint csak 

kevésbé fontos, míg 27,9% szerint fontos, 26,2% szerint rendkívül fontos, 41%  szerint pedig 

elengedhetetlen. (43. ábra) A válaszok átlaga 4,03, amely alapján elmondható, hogy a 

vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia 

megléte a kitöltők szerint.  

43. ábra: Ismeri a jövedelmezőségi tábla összeállítását, a költség, eredmény, adózás előtti 

eredmény, költségszint, eredményszint fogalmát és számítását (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 44. ábrán láthatjuk, hogy a kitöltők szerint mennyire fontosak az alábbi fogalmak, elemek és 

számítások: elszámoltatás, leltározás, többlet, normalizált hiány, forgalmazási veszteség, raktár 

elszámoltatása, értékesítés elszámoltatása.  A megkérdezettek 43,5%-a elengedhetetlennek, 

40,3%-a rendkívül fontosnak, 12,9%-a fontosnak, 1,6-1,6%-a pedig kevésbé fontosnak vagy 

lényegtelennek tartja ezen fogalmak megismerését. A válaszok átlaga 4,22, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

44. ábra: Ismeri az alábbi fogalmakat, az ezekhez kapcsolódó elemeket és számításokat: 

elszámoltatás, leltározás, többlet, normalizált hiány, forgalmazási veszteség, raktár 

elszámoltatása, értékesítés elszámoltatása (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Az általános, illetve a vendéglátásra jellemző vállalkozási formák, típusok, ezek alapításának, 

módjának, feltételeinek, dokumentumainak megismerése a kitöltők 29,5%-a szerint 

elengedhetetlen, 39,3%-uk szerint rendkívül fontos. Ezen kívül 23% választotta a 3-as és 8,2% 

a 2-es skálát. (45. ábra) A válaszok átlaga 3,9, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők 

szerint.  

45. ábra: Ismeri az általános, illetve a vendéglátásra jellemző vállalkozási formákat, típusokat, 

ezek alapításának módját, feltételeit, dokumentumait (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A munkáltató és a munkavállaló jogi kapcsolatrendszerének, a munkaszerződésnek, a 

munkavállaló és munkáltató jogainak és kötelezettségeinek, a munkaköri leírásnak, az 

adózásnak (áfa, szja, jövedéki adó, osztalékadó, nyereségadó, kata, kiva, helyi adók) a teljes 

körű ismerete a megkérdezettek 38,7%-a szerint nélkülözhetetlen. További 37,1% szerint 

nagyon fontos, 21% szerint lényeges és mindössze 3,2% szerint kevésbé fontos. (46. ábra) A 

válaszok átlaga 4,11, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

46. ábra: Ismeri a munkáltató és a munkavállaló jogi kapcsolatrendszerét, a munkaszerződés 

fogalmát, tartalmát, jellemzőit, a munkavállaló és munkáltató jogait és kötelességeit, a 

munkaköri leírás fogalmát, tartalmát, az adó fogalmát, alanyát és tárgyát, az adózás alapelveit, 

funkcióit, az adók csoportosítását, a főbb adófajták (áfa, szja, jövedéki adó, osztalékadó, 

nyereségadó, kata, kiva, helyi adók) jellemzőit és fizetésük szabályait (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A gazdálkodási és ügyviteli ismeretek tekintetében az áruátvétel szabályainak, eszközeinek, a 

raktárak típusainak, kialakításuk szabályainak, és a selejtezés szabályainak ismerete; a 

százalékszámítás, a mértékegység-átváltások, megoszlási viszonyszámok számításainak, és a 

kerekítési szabályoknak az ismerete; az árpolitika, az árkialakítások nemzetközi formának, az 

árképzésnek az ismerete; a jövedelmezőségi tábla összeállításának, a költség, eredmény, adózás 

előtti eredmény, költségszint, eredményszint fogalmának és számításának ismerete; az 

elszámoltatás, leltározás, többlet, normalizált hiány, forgalmazási veszteség ismerete és a  

raktár és értékesítés elszámoltatása a leglényegesebbek.  

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK/ ÜZLETI MENEDZSMENT 

ISMERETEK (9. SZAKASZ)  

A képzés során szerezhető kompetenciák közül a következő szakaszban az üzleti menedzsment 

ismeretek fontosságát mérjük fel. Az előzőekhez hasonlóan egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett 

a kitöltőknek eldönteniük, hogy adott kompetencia mennyire lényeges a szakképzés 

szempontjából. 

A 47. ábráról leolvashatjuk, hogy a kitöltők 64,5%-a gondolja úgy, hogy a nettó és bruttó 

bevétel, az áfa és a felszolgálási díj ismerete elengedhetetlen a vendégtéri szaktechnikus 

számára. Ezen kívül 21% szerint rendkívül fontos, 14,5% szerint pedig fontos az ismeret 

megléte. A válaszok átlaga 4,5, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus 

szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

47. ábra: Ismeri a nettó és bruttó bevétel, az áfa, valamint a felszolgálási díj fogalmát és 

alkalmazásának szabályait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A költségszintre vonatkozó számítások megismerése a megkérdezettek 41,9%-a szerint 

nélkülözhetetlen a szakképzésben. További 32,3% szerint rendkívül fontos, 22,6% szerint 

fontos, illetve 1,6-1,6% szerint kevésbé vagy egyáltalán nem fontos. (48. ábra) A válaszok 

átlaga 4,11, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

48. ábra: Ismeri a költségszintekre vonatkozó számításokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A tervezés egységekre és időtávokra vonatkozó számításainak ismerete a megkérdezettek több, 

mint negyede (25,8%) szerint elengedhetetlen, 37,1%-a szerint rendkívül fontos, 32,3%-a 

szerint fontos, 3,2%-a szerint kevésbé fontos, 1,6% szerint pedig egyáltalán nem fontos. (49. 

ábra) A válaszok átlaga 3,82, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus 

szakképzés szempontjából fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

49. ábra: Ismeri a tervezés egységekre és időtávokra vonatkozó számításait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A számla- és nyugtaadás, a pénzkezelés, valamint az átvett bevétel elszámolásának 

szabályainak ismerete a kitöltők 69,4%-a szerint elengedhetetlen, 22,6%-a szerint rendkívül 

fontos, 6,5%-a szerint fontos, 1,6%-a szerint pedig kevésbé fontos. (50. ábra) A válaszok átlaga 

4,6, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából 

nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

50. ábra:  Ismeri a számla- és nyugtaadás, a pénzkezelés, valamint az átvett bevétel 

elszámolásának szabályait (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Az 51. ábra a halasztott fizetésre, előlegre, és a rendezvényértékesítés során alkalmazott egyéb 

szerződéses feltételekre vonatkozó jogok és kötelezettségek ismeretéről mutat be 

információkat. A megkérdezettek 43,5%-a szerint elengedhetetlen, 38,7%-a szerint rendkívül 

fontos és 17,7%-a szerint fontos ezek megismerése. A válaszok átlaga 4,25, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

51. ábra:  Ismeri a halasztott fizetésre, előlegre, és a rendezvényértékesítés során alkalmazott 

egyéb szerződéses feltételekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A szakhatósági ellenőrzés menetének ismerete a kitöltők több, mint fele (51,6%) szerint 

elengedhetetlen, 32,3%-a szerint rendkívül fontos és 16,1%-a szerint fontos. (52. ábra) A 

válaszok átlaga 4,36, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

52. ábra:  Ismeri a szakhatósági ellenőrzés menetét (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Az álláskeresés és a munkaerő pótlásának eszköz- és szabályrendszerének, a foglalkoztatás 

törvényi előírásainak, valamint a bérekre vonatkozó számításoknak és törvényi 

szabályozásoknak az ismerete a válaszadók 32,8%-a szerint elengedhetetlen, 41%-a szerint 

rendkívül fontos, 26,2%-a szerint pedig fontos. (53. ábra) A válaszok átlaga 4,31, amely alapján 

elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott 

kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

53. ábra: Ismeri az álláskeresés és a munkaerő pótlásának eszköz- és szabályrendszerét, a 

foglalkoztatás törvényi előírásait, valamint a bérekre vonatkozó számításokat és törvényi 

szabályozást (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A vezetési alapelvek ismerete a kitöltők közel fele (48,4%) szerint elengedhetetlen, 30,6%-a 

szerint rendkívül fontos, 17,7%-a szerint fontos, 3,2%-a szerint pedig kevésbé fontos. (54. ábra) 

A válaszok átlaga 4,24, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

54. ábra: Ismeri a vezetési alapelveket (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Az 55. ábrán a sztenderdizálás folyamatáról láthatunk ismereteket, az adatok a következőek: 

29% választotta az 5-ös, 35,5% a 4-es, 33,9% a 3-as és 1,6% a 2-es skálát. A válaszok átlaga 

3,92, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából 

fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

55. ábra:  Ismeri a sztenderdizálás folyamatát (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az 56. ábrán a vállalkozás indításához szükséges előírásokat, a jogi és könyvelői segítség 

igénybevételének lehetőségeinek ismereteket láthatjuk. A következő adatok olvashatóak le az 

ábráról: a kitöltők 24,2%-a választotta az 5-ös, 43,5%-a a 4-es, 27,4%-a a 3-as, 3,2%-a a 2-es 

és 1,6%-a az 1-es skálát. A válaszok átlaga 3,85, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők 

szerint.  

56. ábra: Ismeri a vállalkozás indításához szükséges előírásokat, a jogi és könyvelői segítség 

igénybevételének lehetőségeit (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A válaszadóknak lehetőségük volt egyéb, a szakaszban megtalálható ismereteken felül még 

további, kapcsolódó ismereteket megemlíteni. A kitöltők a következőt emelték ki: az üzlet 

jellegének, egyediségének, lánchoz tartozásának ismerete.  

A szakasz összefoglalásaként a következő ismereteket értékelték a kitöltők a 

legfontosabbaknak: a nettó és bruttó bevétel, az áfa, illetve a felszolgálási díj ismerete; a számla, 

a nyugtaadás, a pénzkezelés, az átvett bevétel elszámolásának ismerete; a szakhatósági 

ellenőrzés menetének ismerete; a vezetési alapelvek ismerete.  

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK/ MARKETING ÉS PROTOKOLL 

ISMERETEK (10. SZAKASZ)  

A következő részben a marketing és protokollra vonatkozó ismeretek fontosságát mértük fel. A 

kitöltőknek egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük, hogy mennyire tartják lényegesnek 

adott kompetenciát.  

Az 57. ábráról a virtuális közösségi terek működésére, felhasználhatóságára, az üzlet 

marketingcéljaira vonatkozó ismereteket olvashatjuk le. A megkérdezettek több, mint 90%-a a 

felső két skálát választotta: 40,3% az 5-ös és 51,6% a 4-es skálát. A válaszok átlaga 4,31, amely 

alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos 

az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

57. ábra: Ismeri a virtuális közösségi terek működését, felhasználhatóságát, az üzlet 

marketingcéljait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A vendégtéri szaktechnikusok tudásának szinten tartásához szükséges csatornáknak az ismerete 

a kitöltők 48,4%-a szerint elengedhetetlen, 46,8%-a szerint rendkívül fontos és 4,8%-a szerint 

fontos. (58. ábra) A válaszok átlaga 4,44, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

58. ábra: Ismeri a tudásának szinten tartásához szükséges csatornákat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A viselkedési és illemszabály ismerete a kitöltők 69,4%-a szerint elengedhetetlen, 24,2%-a 

szerint rendkívül fontos és 6,5%-a szerint fontos. (59. ábra) A válaszok átlaga 4,63, amely 

alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos 

az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

59. ábra:  Ismeri a viselkedési és illemszabályokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 60. ábra a protokolláris előírások ismeretének fontosságát mutatja be. A megkérdezettek 

69,4%-a szerint nélkülözhetetlen, 24,2%-uk szerint rendkívül fontos, 6,5%-uk szerint pedig 

fontos ezen ismeret megléte. A válaszok átlaga 4,63, amely alapján elmondható, hogy a 

vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia 

megléte a kitöltők szerint.  

60. ábra: Ismeri a protokolláris előírásokat (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 61. ábra a kiemelt vendégekkel történő kapcsolattartás és kiszolgálásul szabályainak 

ismeretéről mutat be információkat az alapján, mennyire fontos ez a tényező a kitöltők szerint. 

A megkérdezettek 57,4%-a választotta az 5-ös, 31,1%-uk a 4-es, 9,8%-uk a 3-as és 1,6%-uk a 

2-es skálát. A válaszok átlaga 4,44, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus 

szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

61. ábra:  Ismeri a kiemelt vendégekkel történő kapcsolattartás és kiszolgálásuk szabályait  

(n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A főbb vallási, nemzeti és nemzetiségi előírások és szokások ismerete a megkérdezettek 45,2% -

a szerint elengedhetetlen, 40,3%-a szerint rendkívül fontos és 14,5%-a szerint fontos. (62. ábra) 

A válaszok átlaga 4,31, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés 

szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

62. ábra: Ismeri a főbb vallási, nemzeti és nemzetiségi előírásokat és szokásokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A marketing és protokoll ismereteket tekintve az összes fontosnak bizonyult, ugyanis 

mindegyik kompetenciánál 40% fölötti a válaszarány az 5-ös skálán, a legfontosabbnak a 

viselkedési és illemszabályok ismerete bizonyult.  

KÉPZÉS SORÁN SZERZETT KOMPETENCIÁK /SPECIÁLIS SZAKMAI 

ISMERETEK (11. SZAKASZ)  

A képzés során szerzett kompetenciákon belül a következő csoport a speciális szakmai 

ismeretek vizsgálata. Az előzőekhez hasonlóan itt is egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett 

értékelniük a kitöltőknek a különböző készségek fontosságát.  

Az asztalnál készíthető ételek típusainak, technológiáinak, a flambírozási formáknak és az új 

trendeknek az ismerete a kitöltők 32,3%-a szerint elengedhetetlen, 40,3%-a szerint rendkívül 

fontos, 19,4%-a szerint fontos és 8,1%-a szerint kevésbé fontos. (63. ábra)A válaszok átlaga 

3,97, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából 

fontos az adott kompetencia megléte a kitöltők szerint.  

63. ábra: Teljes körűen ismeri az asztalnál készíthető ételek típusait, technológiáit, a 

flambírozási formákat és az új trendeket (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 64. ábrán a szükséges hőközlő berendezések működésével kapcsolatban, illetve a biztonságos 

kezelésével kapcsolatban láthatunk adatokat. A kitöltők közel fele (46,8%) úgy gondolja, hogy 

ezen ismeretek rendkívül fontosak a szakma szempontjából. További 25,8% választotta az 5-

ös, 14,5% a 3-as és 12,9% a 2-es skálát.  A válaszok átlaga 3,86, amely alapján elmondható, 

hogy a vendégtéri szaktechnikus szakképzés szempontjából fontos az adott kompetencia 

megléte a kitöltők szerint.  

64. ábra: Tökéletesen tisztában van a szükséges hő közlő berendezések működésével, 

biztonságos kezelésével (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző munkaszervezési formák, az optimális munkaidő-beosztások, a 

létszámgazdálkodás, valamint a munkaerő-kölcsönzés ismerete a kitöltők 37,1%-a szerint 

elengedhetetlen, 35,5%-a szerint rendkívül fontos, 25,8%-a szerint fontos és 1,6%-a szerint 

kevésbé fontos. (65. ábra) A válaszok átlaga 4,08, amely alapján elmondható, hogy a vendégtéri 

szaktechnikus szakképzés szempontjából nagyon fontos az adott kompetencia megléte a 

kitöltők szerint.  

65. ábra:  Ismeri a különböző munkaszervezési formákat, optimális munkaidő-beosztásokat, a 

létszámgazdálkodás szabályait és számításait, valamint a munkaerő-kölcsönzés szabályait, jogi 

hátterét (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A nyelvi ismeretek különös tekintettel a szakmai nyelvre fontos a kitöltők szerint, és 
megemlítették, mint egyéb, a szakma szempontjából lényeges kompetencia.  

A szakaszt összegezve a három kompetenciából a legfontosabbnak a különböző 

munkaszervezési formák, az optimális munkaidő-beosztások, a létszámgazdálkodás, valamint 
a munkaerő-kölcsönzés ismerete számított.  

KIMENETI KOMPETENCIÁK (12. SZAKASZ) 

A kérdőív következő fejezetében a válaszadóknak azt kellett eldönteniük, hogy szerintük a 

képzést elvégző, pályakezdő és nem pályakezdő szakemberek milyen mértékben rendelkeznek 

a megadott kimeneti kompetenciákkal.  

Válaszaikat egy 1-5-ig terjedő skálán kellett megadniuk, ahol a következő jelentésük volt a 

számoknak: 1= egyáltalán nem birtokolja; 2= nagyon alacsony szinten birtokolja; 3= 
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valamennyire birtokolja; 4= birtokolja, de még fejlesztésre van szüksége; 5= magas szinten 

birtokolja. 

A 66. ábra az üzleti érintkezés szabályainak, az alapvető nyelvi, írásos és szóbeli 
kommunikációs elvárásoknak és normáknak az ismeretéről mutat be információkat. A kitöltők 

27,4%-a szerint a vendégtéri szaktechnikusok teljes mértékben elsajátították ezeket az 
ismereteket, 51,6% szerint elsajátították, de még fejlesztésre szorulnak benne. A válaszok 
átlaga 4,01, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 
birtokolja az adott kompetenciát, de még fejlesztésre szorul benne.  

66. ábra: Üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál, ismeri az alapvető nyelvi, írásos és 

szóbeli kommunikációs elvárásokat és normákat magyar és egy tanult idegen nyelven (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A kimeneti kompetenciák közül a munkaszerződés tartalmát, lényegi elemeit a kitöltők szerint 

a vendégtéri szaktechnikusok 33,9%-a maradéktalanul ismeri, 45,2%-a ismeri, de még 

fejlesztésre szorulnak az ismeretei, 16,1%-a valamilyen szinten elsajátította a megismerését és 

4,8%-a szerint csak kevésbé ismeri. (67. ábra) A válaszok átlaga 4,08, amely alapján 

elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége birtokolja az adott 

kompetenciát, de még fejlesztésre szorul benne.  

67. ábra:  Ismeri a munkaszerződés, lényegét, tartalmi elemeit (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző internetes szakmai felületek, szövegszerkesztők és táblázatkezelő programok 

használatát a kitöltők szerint a pályakezdők és nem pályakezdők közül 25,8 szerint sajátította 

el megfelelő szinten, 53,1% elsajátította, de még fejlesztésre szorul az ismerete, 19,4% szerint 

valamilyen szinten elsajátította és 1,6% szerint csak alacsony szinten ismerte meg ezeket a 
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felületeket. (68. ábra) A válaszok átlaga 4,03, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége birtokolja az adott kompetenciát, de még fejlesztésre 

szorul benne.  

68. ábra:  Felhasználói szinten ismeri a vendéglátás-turisztikához kapcsolódó internetes 

szakmai felületeket, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A vendéglátásban használt kézi szerszámok, gépek, berendezések, eszközök ismerete a kitöltők 

szerint a következőképpen alakul a végzett egyéneknél: 26,2% választotta az 5-ös, 44,3% a 4-

es, 26,2% a 3-as és 3,3% a 2-es skálát. (69. ábra) A válaszok átlaga 3,93, amely alapján 

elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja 

az adott kompetenciát. 

69. ábra: Ismeri a vendéglátásban használt kézi szerszámokat, gépeket, berendezéseket, 

eszközöket, azok használati lehetőségeit (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 70. ábra a vendéglátás-turizmus tevékenységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi előírások és teendők ismeretét méri fel. A megkérdezettek negyede (25,8%) 

szerint a pályakezdők és nem pályakezdők teljes mértékben ismerik ezeket az előírásokat. 

További 32,3% választotta a 4-es, 33,9% a 3-as és 8,1% a 2-es skálát. A válaszok átlaga 3,76, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen 

szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

70. ábra: Ismeri a vendéglátás-turizmus tevékenységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi előírásokat és teendőket (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A FIFO elvet a kitöltők 27,4%-a szerint a vendégtéri szaktechnikusok teljes mértékben ismerik, 

sikerült elsajátítani a szakképzés során a megismerését az elvnek. Ezen kívül 38,7% gondolja 

úgy, hogy ismerik, de még fejlesztésre szorulnak benne, 27,4% szerint valamilyen szinten 

ismerik és 6,5% szerint csak alacsony szinten ismerik. (71. ábra) A válaszok átlaga 3,87, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

71. ábra: Alapszinten ismeri a FIFO elv lényegét (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az 72. ábráról a tömeg és űrtartalom mértékegységének és átváltásának ismeretére és a tárazás 

helyes alkalmazására vonatkozó adatokat olvashatunk le. 27,4% szerint a kitöltők teljes 

mértékben, 50%-uk szerint megfelelő szinten, de még fejlesztésre szorulva, vagy 19,4% szerint 

valamilyen szinten birtokolják ezeknek a szabályoknak az ismeretét. További 3,2% szerint csak 

nagyon alacsony szinten ismeri ezeket egy vendégtéri szaktechnikus. A válaszok átlaga 4,02, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége birtokolja az 

adott kompetenciát, de még fejlesztésre szorul benne. 

72. ábra: Ismeri a tömeg és űrtartalom mértékegységeket, a mértékegységek átváltását, a tárázás 

helyes alkalmazását, a mérés műveletét (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A szálláshelyek különböző típusait a válaszadók szerint az egyének mindössze 22,8%-a ismeri 

maradéktalanul. 43,5% szerint fejlesztésre szorul még az ismeret, 27,4% szerint valamilyen 

szintű csak az ismeret és 6,5% alacsony szintű az ismeretük. (73. ábra) A válaszok átlaga 3,82, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen 

szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

73. ábra: Azonosítja a szálláshelyek különböző típusait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az 74. ábrán az ország és az egyén saját régiójának, turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, 

természeti adottságainak ismeretének mélységét láthatjuk. A kitöltők 25,8%-a választotta az 5-

ös, 38,7%-a a 4-es, 29%-a a 3-as, 6,5%-a pedig a 2-es skálát.  A válaszok átlaga 3,84, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

74. ábra: Ismeri az ország és saját régiójának turisztikai attrakcióit, vonzerőit, a régiót 

meghatározó természeti adottságokat, különös tekintettel a gyógyturizmusra, fesztiválokra, 

gasztronómiára (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 75. ábra az alapterítés előírásainak, a terítés lépéseinek, a terítéshez használt eszközöknek az 

ismeretét méri fel a vendégtéri szaktechnikusok körében. A válaszadók 38,7%-a szerint az 

egyének teljes mértékben elsajátították ezt az ismeretet. További 40,3% szerint elsajátították, 

de még fejlesztésre szorulnak benne, 19,4% szerint valamilyen szinten elsajátították és 1,6% 

szerint csak kevésbé sikerült elsajátítani. A válaszok átlaga 4,16, amely alapján elmondható, 

hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége birtokolja az adott kompetenciát, de még 

fejlesztésre szorul benne.  

75. ábra: Ismeri az alapterítés előírásait, a terítés lépéseit, a terítéshez használt eszközöket 

(n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A vendéglátó üzletben a vendégfogadásra és a svájci felszolgálási módra vonatkozó 

szabályokat a pályakezdő és nem pályakezdő egyének a kitöltők 32,3%-a szerint teljes 

mértékben elsajátították. További 37,1% választotta a 4-es, 21% a 3-as és 9,7% a 2-es skálát 

válaszául. (76. ábra) A válaszok átlaga 3,92, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

76. ábra: Ismeri a vendéglátó üzletben a vendégfogadás és a svájci felszolgálási mód szabályait 

(n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző kevert italokat (úgy, mint Lucky Driver; Shirley Temple; Alkoholmentes Mojito; 

Alkoholmentes Pińa Colada) a kitöltők 25,8%-a szerint a vendégtéri szaktechnikusok teljes 

mértékben ismerik, 29% szerint ismerik, de még fejlesztésre szorulnak az ismeretek, 27,4% 

szerint valamilyen szinten ismerik és 17,7% szerint csak alacsony szintű az ismeret. (77. ábra) 

A válaszok átlaga 3,63, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

77. ábra:  Ismeri (Lucky Driver; Shirley Temple; Alkoholmentes Mojito; Alkoholmentes Pińa 

Colada) elkészítésének módját, alapanyait, a kevert ital készítés lépéseit (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az 78. ábra a vendég előtt is elkészíthető desszertek és saláták megismerésére, és az 

elkészítésükhöz szükséges eszközök ismeretére mutat információkat. A kitöltők 21%-a 

választotta az 5-ös, 32,3%-a a 4-es, 29%-a a 3-as, 16,1%-a a 2-es és 1,6%-a az 1-es skálát. A 

válaszok átlaga 3,55, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

78. ábra: Ismeri a vendég előtt készíthető desszerteket és salátákat, az elkészítésükhöz használt 

eszközöket (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A vendégtéri szaktechnikusok a cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagokat, 

járulékos anyagokat és a nyersanyagromlást a kitöltők 16,1%-a szerint teljes mértékben 

ismerik, 38,7%-a szerint ismerik, de még lehetne fejleszteni az ismereteket, 27,4%-a szerint 

valamilyen szinten ismerik, 16,1%-a szerint alacsony szinten ismerik és 1,6%-a szerint 

egyáltalán nincsenek tisztában ezekkel az ismeretekkel. (79. ábra) A válaszok átlaga 3,51, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen 

szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

79. ábra: Ismeri a cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok 

általános és érzékszervi tulajdonságait, a nyersanyagromlás jellemzőit (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A következő ábrán a zöldség és gyümölcs előkészítésről, darabolásról és a különböző konyhai 

kéziszerszámokról és eszközökről láthatunk ismereteket. A válaszadók 9,7%-a választotta a 2-

es, 30,6%-a a 3-as, 38,7%-a a 4-es és 21%-a az 5-ös skálát. (80. ábra) A válaszok átlaga 3,71, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen 

szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

80. ábra:  Ismeri a zöldség és gyümölcs előkészítéshez és daraboláshoz használt, konyhai 

kéziszerszámokat, eszközöket és azok biztonságos használatát (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A cukrászati alapműveleteket a kitöltők 23-23%-a szerint teljes mértékben vagy bizonyos 

mértékben fejlesztendő tudással ismeri egy vendégtéri szaktechnikus. További 27,9% szerint 

csak valamilyen szinten, 21,3% szerint csak alacsony szinten és 4,9% szerint pedig egyáltalán 

nincs meg ezekhez a műveletekhez a tudásuk. (81. ábra) A válaszok átlaga 3,38, amely alapján 

elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja 

az adott kompetenciát. 

81. ábra: Cukrászati alapműveleteket végez (előkészítő műveleteket, tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó sütő, töltelékkészítő, befejező műveleteket) (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző konyhatechnológiai műveleteket (sütés, főzés, párolás, pirítás, grillezés) a 

megkérdezettek 27,4%-a szerint a vendégtéri szaktechnikusok teljes mértékben ismerik. 

További 33,9-33,9% gondolja úgy, hogy a tudás még fejlesztésre szorul vagy csak valamilyen 

szintű. (82. ábra) A válaszok átlaga 3,84, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri 

szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

82. ábra: Ismeri a konyhatechnológiai alapműveleteket (sütés, főzés, párolás, pirítás, grillezés) 

(n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 83. ábra az ételek elkészítéséhez használatos fűszerek és ízesítők megismeréséről tartalmaz 

információkat. A kitöltők 25,8%-a szerint a vendégtéri szaktechnikusok teljes mértékben 

ismerik ezeket a fűszereket és ízesítőket, 38,7% szerint még fejlesztésre szorulnak az ismeretek, 

vagy 30,6% szerint csak valamilyen szintű az ismeret. További 4,8% gondolja úgy, hogy csak 

nagyon alacsony szinten sajátították el ezeket a képzés során az egyének. A válaszok átlaga 

3,85, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

83. ábra: Az ételkészítés során használt fűszerek, ízesítők tulajdonságaival, íz jellemzőive l 

tisztában van (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 84. ábra az alapanyagok előkészítésének, az ételek készítéséhez tartozó munkafolyamatok 

teljes körű megismeréséről tartalmaz adatokat. A megkérdezettek 22,6%-a választotta az 5-ös 

skálát, 35,5%-a a 4-es skálát, 32,3%-a a 3-as skálát, és 9,7%-a a 2-es skálát. A válaszok átlaga 

3,71, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

84. ábra: Ismeri az alapanyagok megfelelő előkészítését, az ételek elkészítéséhez tartozó teljes 

körű munkafolyamatokat (előkészítő, elkészítő, kiegészítő, befejező műveletek) (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző vendéglátó üzlettípusokra vonatkozó szakmai és jogi szabályokra vonatkozó 

ismeretekről a 85. ábrán mutatunk be információkat. A megkérdezettek 31,1%-a teljes 

mértékben ismeri ezeket a szabályokat, 37,7% ismeri, de még fejlesztésre szorulnak benne, 

23% valamilyen szinten ismeri, 6,6% csak alacsony szinten ismeri és 1,6% egyáltalán nem 

ismeri. A válaszok átlaga 3,9, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri 

szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

85. ábra:  Ismeri a különböző vendéglátó üzlettípusokra vonatkozó szakmai és jogi szabályokat 

(n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 31,1%-a szerint a vendégtéri szaktechnikusok ismeri a beszerzés, raktározás, 

termelés és értékesítés tevékenységeinek szakmai számítását, ezek képleteit, az árurendelés 

szabályait, módszereit, az élelmi anyagok kémiai, fizikai, biológiai jellemzőit, összetételét, a 

biztonságos tárolás termelés és értékesítés érdekében. Ezen kívül 37,7% választotta a 4-es, 23% 

választotta a 3-as, 6,6% a 2-es és 1,6% az 1-es skálát válaszául. (86. ábra) A válaszok átlaga 

3,9, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

86. ábra: Ismeri a beszerzés, raktározás, termelés és értékesítés tevékenységeinek szakmai 

számítását, ezek képleteit, az árurendelés szabályait, módszereit, az élelmi anyagok kémiai, 

fizikai, biológiai jellemzőit, összetételét, a biztonságos tárolás termelés és értékesítés érdekében 

(n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A válaszadók 43,5%-a szerint a végzett egyének ismerik, de még minimálisan fejlesztésre 

szorulnak a vendéglátó vállalkozások alapításának folyamatában, annak jogi kereteiben és 

lehetőségeiben és megértik a piackutatás fontosságát a tervezési folyamatban. A válaszok átlaga 

3,77, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

87. ábra: Behatóan ismeri a vendéglátó vállalkozások alapításának folyamatát, annak jogi 

kereteit és lehetőségeit. Megérti a piackutatás fontosságát a tervezési folyamatban (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 88. ábra a vendéglátó vállalkozás pénzügyi tervezéséről, a hitelekről és a pályázati források 

felhasználásáról láthatunk adatokat. A kitöltők 43,5%-a választotta a 4-es skálát, miszerint 

ismerik ezeket az adatokat, de még fejlesztésre szorulnak benne a vendégtéri szaktechnikusok. 

A válaszok átlaga 3,82, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

88. ábra: Felismeri a vendéglátó vállalkozás pénzügyi tervezésének, valamint a hitelek és 

pályázati források felhasználásának fontosságát (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 89. ábrán az étlap és itallap írás szakmai szabályairól, az üzletek különböző kategóriájának 

megfelelő kínálatának kialakításáról láthatunk információkat. A megkérdezettek 29%-a szerint 

teljes mértékben ismeri ezeket egy vendégtéri szaktechnikus, 43,5%-a szerint ismeri ezeket, de 

még fejlesztésre szorulnak benne, 19,4% szerint valamilyen szinten ismeri, 6,5% szerint csak 

alacsony szinten ismeri és 1,6% szerint pedig egyáltalán nem. A válaszok átlaga 3,92, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

89. ábra: Behatóan ismeri az étlap és itallap írás szakmai szabályait, tudja az üzletek különböző 

kategóriájának megfelelő kínálat kialakításának lehetőségeit, módszereit (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A vendéglátás működése során előforduló allergéneket a kitöltők 25,8%-a szerint teljes 

mértékben ismeri egy vendégtéri szaktechnikus, 40,3% szerint ismeri, de még fejlesztésre 

szorul benne, 29% szerint csak valamilyen szinten ismeri. (90. ábra) A válaszok átlaga 3,87, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen 

szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

90. ábra: Teljes körűen ismeri a vendéglátás működése során előforduló allergéneket, ezek 

felhasználásának szabályait, a termelő és értékesítő egységben (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Az árukészlet változásainak mutatószámairól, a számítási módszereiről, a kapott 

eredményekről a 91. ábrán láthatunk adatokat. A válaszok a következőképpen alakulnak: 24,2% 

választotta az 5-ös, 40,3% a 4-es, 29% a 3-as, 4,8% a 2-es és 1,6% az 1-es skálát. A válaszok 

átlaga 3,8, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

91. ábra:  Ismeri az árukészlet változásainak mutatószámait, tudja ezek számítási módszereit, a  

kapott eredmények értelmezését (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 92. ábrán a szállítási szerződésekre és az árubeszerzésre vonatkozó jogi szabályokra, a 

szerződések megkötésének folyamatára vonatkozó ismereteket láthatunk. Az adatok a 

következőképpen alakulnak: 25,8% választotta az 5-ös, 41,9% a 4-es, 22,6% a 3-as, 8,1% a 2-

es és 1,6% az 1-es skálát. A válaszok átlaga 3,82, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

92. ábra: Ismeri a szállítási szerződésekre és az árubeszerzésre vonatkozó jogi szabályokat, a 

szerződések megkötésének folyamatát (n=62)  
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Forrás: Saját szerkesztés 

A gazdálkodás folyamatának mutatószámairól, és ezek kiszámításáról a 93. ábrán láthatunk 

információkat. Az adatok a következőképpen alakulnak: 25,8% választotta az 5-ös, 41,9% a 4-

es, 24,2% a 3-as, 4,8% a 2-es és 3,2% az 1-es skálát válaszául. A válaszok átlaga 3,82, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

93. ábra: Ismeri a gazdálkodás folyamatának mutatószámait, ezek kiszámításának 

szükségességét, módjait (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezetteket 45,2%-a szerint a vendégtéri szaktechnikusok a szakképzés végeztével 

ismerik a vendéglátó üzletek típusainak létszámigényét és a különböző egységek munka-

szervezetének hierarchikus felépítését, struktúráját, valamint az egységek munkájához 

szükséges tárgyi feltételeket, de még fejleszteni szükséges az ismereteiket. (94. ábra) A 

válaszok átlaga 3,98, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

94. ábra: Ismeri a vendéglátó üzletek típusainak létszámigényét és a különböző egységek 

munka-szervezetének hierarchikus felépítését, struktúráját, valamint az egységek munkájához 

szükséges tárgyi feltételeket (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 95. ábrán az üzleti arculat tervezésének szabályairól, a marketing tevékenység területeiről és 

a tervezés lépéseiről láthatunk adatokat. A válaszadók 24,2%-a szerint teljes mértékben ismerik 

a vendégtéri  szaktechnikusok ezeket a szabályokat és területeket. Ezen kívül 45,2% választotta 

a 4-es, 19,4% a 3-as, 9,7% a 2-es és 1,6% az 1-es skálát válaszául. A válaszok átlaga 3,81, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen 

szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

95. ábra:  Ismeri az üzleti arculat tervezésének szakmai szabályait, tisztában van a marketing 

tevékenység területeivel, tervezésének lépéseivel (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A válaszadók 30,6%-a szerint a végzett egyének teljes mértékben ismerik az étel és 

italpárosítás, ajánlás, szakmai szabályait, tudják az üzletek különböző kategóriájának megfelelő 

kínálat kialakításának lehetőségeit, módszereit. További 45,2% szerint tisztában vannak 

ezekkel, de még fejlesztésre szorulnak az ismereteik és 19,4% szerint csak valamilyen szinten 

sikerült elsajátítani ezt a tudást. (96. ábra) A válaszok átlaga 4,02, amely alapján elmondható, 

hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége birtokolja az adott kompetenciát, de még 

fejlesztésre szorulnak benne. 

96. ábra: Ismeri az étel és italpárosítás, ajánlás, szakmai szabályait, tudja az üzletek különböző 

kategóriájának megfelelő kínálat kialakításának lehetőségeit, módszereit (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 22,6%-a szerint egy vendégtéri szaktechnikus teljes mértékben ismeri a 

bartender, barista, sommelier tevékenységek szabályrendszerét, tisztában van a vendég előtti 

ételkészítés lehetőségeivel, szabályaival. Ezen kívül 38,7% választotta a 4-es, 30,6% a 3-as és 

8,1% a 2-es skálát. (97. ábra) A válaszok átlaga 3,76, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

97. ábra: Ismeri a bartender, barista, sommelier tevékenységek szabályrendszerét, tisztában van 

a vendég előtti ételkészítés lehetőségeivel, szabályaival (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A rendezvények lebonyolításának, szakmai szabályainak és a lebonyolítás folyamatának 

ismeretéről a 98. ábrán láthatunk adatokat. A kitöltők 24,6%-a szerint teljes mértékben ismerik 

a végzett egyének ezeket a szabályokat és folyamatokat. További 45,9% szerint ismerik, de még 

fejlesztésre szorulnak benne, 26,2% szerint valamilyen szinten ismerik és 3,3% szerint csak 

nagyon alacsony szinten.  A válaszok átlaga 3,92, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

98. ábra: Ismeri a rendezvények lebonyolításának szakmai szabályait, a lebonyolítás folyamatát 

(n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 99. ábrán az árképzés típusairól, módszereiről, a mutatószám kiszámításához szükséges 

képleteiről és műveleteiről láthatunk adatokat. A megkérdezettek 23%-a szerint teljes 

mértékben ismeri ezeket egy vendégtéri szaktechnikus, 39,3% szerint ismeri, de még 

fejlesztésre szorul benne, 26,2% szerint pedig valamilyen szinten sikerült csak elsajátítani ezt a 

tudást. A válaszok átlaga 3,72, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri 

szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

99. ábra:  Ismeri az árképzés típusait, módszereit, és tudja a mutatószám kiszámításához 

szükséges képleteket, műveleteket (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 100. ábrán a készletnyilvántartásról, a pénzügyi tranzakciókról és az elszámoltatásról 

láthatunk információkat.  A válaszok a következőképpen alakulnak: 30,6% választotta az 5-ös, 

40,3% a 4-es, 17,7% a 3-as, 9,7% a 2-es és 1,6% az 1-es skálát. A válaszok átlaga 3,88, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

100. ábra: Nyilvántartja a készleteket, elvégzi és felügyeli a pénzügyi tranzakciókat, a 

vállalkozás készleteivel kapcsolatban, elszámoltat (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A szakmai, üzleti kommunikáció verbális formáiról, ennek szabályrendszeréről, a tárgyalási 

retorikákról és a protokoll előírásairól a 101. ábra mutat be információkat. A megkérdezettek 

33,9%-a teljes mértékben tisztában van ezekkel az ismeretekkel egy végzett vendégtéri 

szaktechnikus, 37,1% szerint tisztában vannak benne, de még fejlesztésre szorulnak benne és 

21% szerint csak valamilyen szinten vannak tisztában vele. A válaszok átlaga 3,97, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

101. ábra: Magabiztosan ismeri a szakmai, üzleti kommunikáció verbális formáit, ennek 

szabályrendszerét, a tárgyalási retorikákat legalább egy idegen nyelven. Ismeri a protokoll 

előírásait a vendéglátó üzlet mindennapi működésére vonatkozóan (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 102. ábrán a munkaidő beosztásra vonatkozó jogi szabályozásról és a vendéglátásban 

elfogadott munkaidő rendszerek megismeréséről láthatunk adatokat. A kitöltők 27,4%-a 

választotta az 5-ös, 37,1%-a a 4-es, 32,3%-a a 3-as és 3,2%-a a 2-es skálát. A válaszok átlaga 

3,89, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

102. ábra: Teljes körűen ismeri a munkaidő beosztásra vonatkozó jogi szabályozást és a 

vendéglátásban elfogadott munkaidő rendszereket (n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A különböző, vendéglátásban megtalálható munkakörökről, a munkaköri leírásokról, a 

munkavállalóktól elvárható munka minőségéről és mennyiségéről a 103. ábrán láthatunk 

információkat. A legtöbb válasz a 4-es skálára érkezett, a kitöltők 40,3%-a választotta ezt, 

miszerint a vendégtéri szaktechnikusok ismerik ezeket, de még fejlesztésre szorulnak benne. A 

válaszok átlaga 3,85, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

103. ábra: Részletesen ismeri a különböző, vendéglátásban megtalálható munkaköröket, ezek 

munkaköri leírásait, a munkavállalóktól elvárható munka minőségét és mennyiségét (n=62) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A vendéglátás szakirodalmának, a hagyományos nyomtatott és internetes felületeken 

megjelenő információinak, az információkhoz való hozzájárulásnak és a releváns felhasználási 

módjainak ismeretéről a 104. ábrán láthatunk ismereteket. A kitöltők 24,2%-a választotta az 5-

ös, 33,9% a 4-es, 32,3% a 3-as, 8,1% a 2-es és 1,6% az 1-es skálát. A válaszok átlaga 3,71, 

amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen 

szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

104. ábra: Ismeri a vendéglátás szakirodalmát, hagyományos nyomtatott és internetes felületen 

megjelenő információkat, az információkhoz való hozzájutás és releváns felhasználási módjait 

(n=62) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

ALAP ÉS GENERITIKUS KOMPETENCIÁK (13. SZAKASZ)  

A kérdőív utolsó szakaszában a válaszadóknak azt kellett mérlegelniük, hogy szerintük milyen 

mértékben birtokolják a pályakezdők a megadott alap- és generitikus kompetenciákat. 

Válaszaikat az előző fejezethez hasonlóan egy 1-5-ig terjedő skálán kellett megadniuk, 

ugyanazon értékekkel.  

A 105. ábrán a vendégtéri szaktechnikusok elhivatottságát, elkötelezettségét és szakmai alázatát 

láthatjuk. A kitöltők 36,1%-a szerint teljes mértékben rendelkeznek ezekkel a kompetenciákkal, 

31,1% szerint rendelkeznek vele, de még fejlesztésre szorulnak benne, 26,2% szerint pedig csak 

bizonyos szinten rendelkeznek vele. A válaszok átlaga 3,97, amely alapján elmondható, hogy a 

végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott 

kompetenciát. 

105. ábra:  Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 106. ábrán az egyének szervezőkészségét olvashatjuk le. A megkérdezettek 26,7%-a szerint 

teljes mértékben birtokolják a készséget, 40% szerint birtokolják, de még fejlesztésre szorulnak 

benne, 23,3% szerint birtokolják valamilyen szinten, illetve 10% szerint csak alacsony szinten 

sikerült elsajátítani. A válaszok átlaga 3,83, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

106 ábra: Szervezőkészség (n=60) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 107. ábrán a vendégtéri szaktechnikusok felelősségtudatáról láthatunk adatok a kitöltők 

véleménye alapján. A válaszadók 26,2%-a szerint teljes mértékben sikerült elsajátítani ezt a 

készséget, 39,3%-a szerint sikerült elsajátítani, de még van hova fejlődni benne. A válaszok 

átlaga 3,82, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

107. ábra: Felelősségtudat (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 108. ábrán a vendégtéri szaktechnikusok megbízhatóságáról láthatunk adatokat, melyek a 

következőképpen alakulnak: 31,1% választotta az 5-ös, 34,4% a 4-es, 26,2% a 3-as és 8,2% a 

2-es skálát. A válaszok átlaga 3,88, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri 

szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

108. ábra: Megbízhatóság (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A következő ábrán az önállóság kompetencia meglétéről olvashatunk le információkat. A 

kitöltők 32,8%-a választotta az 5-ös, 34,4% a 4-es, 23% a 3-as, 8,2% a 2-es és 1,6% az 1-es 

skálát válaszául. (109. ábra) A válaszok átlaga 3,89, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

109. ábra: Önállóság (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 110. ábra a vendégtéri szaktechnikusok önállóságát méri fel. A megkérdezettek 34,4%-a 

szerint teljes mértékben birtokolják a készséget, 31,1%-uk szerint birtokolják, de még 

fejlesztésre szorulnak benne, 23%-uk szerint csak valamilyen szinten birtokolják, 9,8% szerint 

nagyon alacsony szinten, 1,6% szerint pedig egyáltalán nem. A válaszok átlaga 3,87, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

110. ábra:  Precizitás (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az érzelmi stabilitás és kiegyensúlyozottság kompetenciákat a kitöltők 26,2%-a szerint egy 

vendégtéri szaktechnikus teljes mértékben birtokolja. További 39,3% szerint birtokolják bár, 

de még van hova fejlődni a témában, 27,9% szerint valamilyen szinten birtokolják és 6,6% 

szerint csak alacsony szinten sikerült elsajátítani. (111. ábra) A válaszok átlaga 3,85, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

111. ábra: Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság (n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 112. ábrán a konfliktusmegoldó készségről láthatunk adatokat a kitöltők szerint. A 

következőképpen alakulnak a válaszok: 33,3% választotta az 5-ös, 30% a 4-es, 26,7% a 3-as és 

10% a 2-es skálát. A válaszok átlaga 3,87, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri 

szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

112. ábra: Konfliktusmegoldó készség (n=60) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A konfliktuskezelést a vendégtéri szaktechnikusok a kitöltők 37,7%-a szerint teljes mértékben 

elsajátították. Ezen kívül 18% gondolja úgy, hogy bár elsajátították, de még fejlesztésre 

szorulnak benne, és 36,1% véli úgy, hogy csak valamilyen szinten sikerült elsajátítani. További 

8,2% választotta a 2-es skálát, miszerint csak nagyon alacsony szinten van meg az egyénekben 

a konfliktuskezelő készség.  (113. ábra) A válaszok átlaga 3,85, amely alapján elmondható, 

hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott 

kompetenciát. 

113. ábra: Konfliktuskezelő készség (n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A vendégtéri szaktechnikusok kapcsolatfenntartó készsége a kitöltők 39,3%-a szerint megvan, 

de még bizonyos szinten fejlesztésre szorulnak benne. (114. ábra) A válaszok átlaga 3,96, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

114. ábra: Kapcsolatfenntartó készség (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Kompromisszumkészség szempontjából a válaszadók válaszai alapján a vendégtéri 

szaktechnikusok 23,3%-a teljes mértékben kész a kompromisszumokra, 43,3%-uk úgy 

gondolja, hogy még van mit fejlődni a témában. (115. ábra) A válaszok átlaga 3,83, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

115. ábra: Kompromisszumkészség (n=60) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A 116. ábrán azt láthatjuk, hogy a kitöltők szerint mennyire motiválhatóak a szakképzettek. A 

válaszok több, mint 70% a két felső skálára érkezett, miszerint teljes mértékben (27,9%) vagy 

bizonyos mértékig fejlesztendő szinten (44,3%) motiválhatóak. A válaszok átlaga 3,96, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

116. ábra: Motiválhatóság (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 117. ábrán a rugalmasság kompetencia meglétét láthatjuk az egyénekben a kitöltők válaszai 

alapján. 35%-uk szerint teljes mértékben rugalmasak a vendégtéri szaktechnikusok, 26,7%-uk 

szerint rugalmasak, de még fejlesztésre szorul a kompetencia. A válaszok átlaga 3,88, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten 

birtokolja az adott kompetenciát. 

117. ábra: Rugalmasság (n=60) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az együttműködő készségről a következő válaszok érkeztek a megkérdezettektől: 31,7% 

választotta az 5-ös, 41,7% a 4-es, 21,7% a 3-as és 5% a 2-es skálát. (118. ábra) A válaszok 

átlaga 4, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

118. ábra: Együttműködő készség (n=60) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 119. ábrán láthatjuk, hogy a kitöltők miként értékelték a tervezési készség meglétét a 

vendégtéri szaktechnikusokban. A válaszadók 19,7%-a szerint teljes mértékben megvan 

bennük ez a képesség, 45,9%-uk szerint még fejlesztésre szorulnak benne, 21,3%-uk szerint 

csak valamilyen szinten, 11,5% szerint csak nagyon alacsony szinten, míg 1,6% szerint 

egyáltalán nem. A válaszok átlaga 3,71, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri 

szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

119. ábra:  Tervezési képesség (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 120. ábra a tevékenységszervezés és időgazdálkodás kompetenciáról mutat be adatokat. A 

következőképpen alakultak a válaszok: 27,9% választotta az 5-ös, 34,4% a 4-es, 24,6% a 3-as, 

9,8% a 2-es és 3,3% az 1-es skálát. A válaszok átlaga 3,74, amely alapján elmondható, hogy a 

végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott 

kompetenciát. 

120. ábra: Tevékenységszervezés, időgazdálkodás (n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 121. ábrán a problémamegoldás és hibaelhárítás kompetenciájának elsajátításáról láthatunk 

információkat. A megkérdezettek 27,9%-a szerint az egyének teljes mértékben elsajátították 

ezeket, 36,1% szerint még fejlesztésre szorulnak benne, 26,2% szerint valamilyen szinten 

sikerült csak elsajátítani, 6,6% szerint csak kevéssé, 3,3% szerint pedig egyáltalán nem. A 

válaszok átlaga 3,79, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

121 ábra: Problémamegoldás, hibaelhárítás (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az alkalmazkodóképesség birtoklására a következő válaszok érkeztek a kitöltőkről: 27,9% 

választotta az 5-ös, 39,3% a 4-es, 27,9% a 3-as és 4,9% a 2-es skálát. (122. ábra) A válaszok 

átlaga 3,9, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége 

valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

122. ábra: Alkalmazkodóképesség (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A rendszerben való gondolkodás ismeretét a kitöltők 32,8%-a szerint teljes mértékben 

birtokolja egy végzett vendégtéri szaktechnikus. További 34,4% szerint birtokolják bár, de még 

fejlesztésre szorulnak benne, 18% szerint csak valamilyen szinten birtokolják. (123. ábra) A 

válaszok átlaga 3,83, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

123. ábra: Rendszerben való gondolkodás (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az áttekintő képességet a végzettek a válaszadók 27,9%-a szerint teljes mértékben birtokolják, 

41% birtokolják, de még fejlesztésre szorulnak benne, 18% szerint valamilyen szinten 

birtokolják, 11,5% szerint csak alacsony szinten és 1,6% szerint egyáltalán nem. (124. ábra) A 

válaszok átlaga 3,82, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

124. ábra: Áttekintő képesség (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A lényeglátás kompetenciát a vendégtéri szaktechnikusok a kitöltők 39,3%-a szerint teljes 

mértékben birtokolják. (125. ábra) A válaszok átlaga 3,87, amely alapján elmondható, hogy a 

végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott 

kompetenciát. 

125. ábra: Lényeglátás (n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 126. ábra a figyelemmegosztás kompetencia birtoklásáról mutat be információkat. A kitöltők 

közel fele (36,1%) gondolja úgy, hogy a vendégtéri szaktechnikus birtokolják a kompetenciát 

teljes mértékben. A válaszok átlaga 3,95, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri 

szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

126. ábra: Figyelemmegosztás (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 127. ábra a figyelem-összpontosítás kompetencia meglétéről mutat be információkat. A 

válaszadók közel fele (34,4%) gondolja úgy, hogy a vendégtéri szaktechnikus teljes mértékben 

birtokolják a kompetenciát. 36,1% szerint birtokolják, de még fejlesztésre szorulnak benne, 

16,4% szerint csak bizonyos szinten sikerült elsajátítani, 13,1% szerint pedig csak kevéssé. A 

válaszok átlaga 3,92, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

127. ábra: Figyelem-összpontosítás (n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Az emlékezőképesség kompetencia a kitöltők 21,3%-a szerint teljes mértékben megvan a 

végzettekben. További 50,8% szerint megvan bennük, de még fejlesztésre szorul a 

kompetencia, 21,3% szerint valamilyen szinten elsajátították, 6,6% szerint pedig csak alacsony 

szinten. (128. ábra) A válaszok átlaga 3,87, amely alapján elmondható, hogy a végzett 

vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

128 ábra:  Emlékezőképesség (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A kreativitás és ötletgazdagság kompetencia a 129. ábra alapján a pályakezdő és nem 

pályakezdő egyénekben a kitöltők 29,5%-a szerint teljes mértékben megtalálható. Ezen kívül 

41% választotta a 4-es, 23% a 3-as és 6,6% a 2-es skálát. A válaszok átlaga 3,94, amely alapján 

elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten birtokolja 

az adott kompetenciát. 

129. ábra: Kreativitás, ötletgazdagság (n=61) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A 130. ábrán a vendégtéri szaktechnikusok terhelhetőségéről láthatunk adatokat. A kitöltők 

37,7%-a választotta a 5-ös, 34,4%-a a 4-es, 19,7%-a a 3-as, 8,2%-a pedig a 2-es skálát. A 

válaszok átlaga 4,02, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége birtokolja az adott kompetenciát, de még fejlesztésre szorul benne. 

130. ábra: Nagy terhelhetőség (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A 131. ábrán a vendégtéri szaktechnikus stressz tűrő képességéről láthatunk információkat. A 

válaszadók 28,3%-a választotta az 5-ös, 41,7%-a a 4-es, 21,7%-a a 3-as, 8,3%-a a 2- skálát. A 

válaszok átlaga 3,9, amely alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok 

többsége valamilyen szinten birtokolja az adott kompetenciát. 

131. ábra: Stressztűrőképesség (n=60) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A kitöltők közel fele (68,8%) szerint a végzett vendégtéri szaktechnikusok teljes mértékben 

tudják alkalmazni szaktudásukat (29,5%) vagy tudják alkalmazni, de még fejlesztésre szorulnak 

benne (39,3%). Ezen felül 24,6% úgy gondolja, hogy csak bizonyos szinten rendelkeznek az 

ismerettel, 6,6% pedig hogy csak alacsony szinten. (132. ábra) A válaszok átlaga 3,92, amely 

alapján elmondható, hogy a végzett vendégtéri szaktechnikusok többsége valamilyen szinten  

birtokolja az adott kompetenciát. 

132. ábra: Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban (n=61) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A kitöltők válaszai alapján az alap- és generitikus kompetenciák tekintetében a vendégtéri 

szaktechnikusoknak a következőket sikerült magas szinten elsajátítaniuk, birtokba venniük: 

elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat; konfliktuskezelő készség; rugalmasság; 

lényeglátás; figyelemmegosztás; nagy terhelhetőség.  
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