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Vezetői összefoglaló 

Középfokú szak- és felnőttképzési rendszerünk szakmai tartalmi, intézményi és finanszírozási 

elemei állandó változásban van, azonban a folyamat nem mellőzheti az eddigi eredmények 

mérését, a résztvevő partnerek visszajelzésének becsatornázását, és ezekre alapozva újabb 

fejlesztési, vagy akár korrekciós lépések kidolgozását. 

Jelen kutatásnak két fő célja volt. Egyrészt megvizsgáltuk a turizmus-vendéglátás 

szakmacsoportban 2020 elején megalkotott képzési és kimeneteli követelmények szakmai 

tartalmának munkáltatói megítélését. Másrészt vizsgáltuk a középfokú szakképzésben, 

turizmus-vendéglátás ágazatban végzett (szakképesítést szerzett) egyének munkavégzésével, 

munka világában tanúsított munkavállalói viselkedésével, értékalkotó tevékenységével 

kapcsolatosan megfogalmazódó munkáltatói véleményeket, a munka világa részéről érkező 

elvárásokat (szakmai és személyes kompetenciakészlet bontásban), hogy ezek feltárása után 

olyan szakmai javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek fejlesztő elképzeléssel 

szolgál(hat)nak az oktatás/szakképzés és a munkaerőpiac értékalapú és kompetencia-elvű 

illeszkedési problémáira a vizsgált ágazatban, illetve az adott szakképesítés szintjén. 

A kutatás fő területei a következők voltak: 

 a középfokú szakképzési rendszer fő keretei és a jelenleg folyamatban lévő változások, 

a problémakörökre adott válaszok, 

 a 2020 őszén életbe lépő turizmus-vendéglátás szakmacsoportba tartozó képzési és 

kimeneti követelmények (KKK) munkáltatók részéről történő szakmai megítélése, 

 a turizmus-vendéglátás szakmacsoportos szakképesítésekkel rendelkező munkavállalók 

kompetenciavizsgálata a munka világában (szakmai és személyes kompetenciák 

bontásban), konkrétan 

o szakács, 

o pincér-vendégtéri szakember, 

o cukrász, 

o turisztikai technikus és 

o vendégtéri technikus munkakörökben, 

 a munkavállalói kompetenciák fejlesztése a szakképzési folyamatok során, a felmerülő 

hiányosságok vagy tovább erősítendő kompetenciacsoportok meghatározása, konkrét 

képzési tartalmi javaslattétellel. 
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Kutatási módszertanunk volt a szakképesítést szerzett egyéneket alkalmazó szervezetek 

(döntően vállalkozások) körében kitöltetett kérdőív, amiből 308 darab született, 

szakképesítésenként nagyjából egyenlő megoszlással. 

Az eredmények felhasználásával megragadható vált az ágazati kibocsátás új szakmai 

követelményrendszerének minősítése a munkáltatói felhasználói kör részéről, illetve az 

ágazatban kibocsátott munkaerő konkrét munkafolyamatokban történő hasznosulásának 

megítélése a munkáltatók részéről, amely egyrészt fontos visszajelzés a szakképzési rendszer 

hatékonyságát és teljesítményét illetően, másrészt az adatokra támaszkodva megfogalmazásra 

kerültek olyan rövidciklusú képzések, amelyek képesek kezelni a felmerült 

kompetenciahiányokat. 

A kutatás összességében hozzájárul a szakképzés presztízsének növeléséhez, a rendszer belső 

hatékonyságának emeléséhez, elősegítheti a munkáltatói kör nagyobb arányú bevonását (hiszen 

a szakmai visszajelzés biztosítása és a törődés önmagában segíti a bizalom növekedést), és 

összességében a megrendelők (egyén, társadalom, gazdasági szféra, szakképző intézmények, 

partnerintézmények) nagyobb arányú elégedettségét. 
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1. Bevezetés 

Magyarország alapvető céljai közt szerepel a gazdasági növekedés megalapozása és 

fenntarthatóvá tétele, továbbá a teljes foglalkoztatottsági szint elérése. Ezen nagy ívű vállalások 

realizálásában nagy szerep hárul a képzési rendszerünkre, hiszen a gazdaság jó szakma i 

alapokkal, kézügyességgel, tenni akarással rendelkező, jól felkészített pályakezdőket vagy át- 

és továbbképzett felnőtteket vár el. Fontossá vált a gyakorlatorientált gondolkodás, nyelvtudás, 

IKT-ismeretek, és mindazon készségek és képességek, amik a személyt foglalkoztathatóvá és 

továbbfejleszthetővé teszik. A munka világa mellett meg kell említeni a társadalmi dimenziót 

is; a képzési rendszer másik nagy funkciója ugyanis az aktív, beilleszkedni és eligazodni tudó 

állampolgárrá nevelés, olyan személyes és egyéb (viselkedéskultúra, önértékelés, döntési 

képesség stb.) kompetenciák átadása, amelyek által el tud igazodni a világban. Erre hatással 

van az európai dimenziót is; az EU az első lisszaboni stratégiában, majd az EU2020 stratégiában 

is igen nagyra törő célokat fogalmazott meg, és ezt követte a hazai fejlesztéspolitika is. Integrált 

stratégiai célrendszert fogalmazott meg, amelynek lényege – az uniós törekvésekkel 

összhangban – a növekedés és a foglalkoztatás együttes megvalósítása (Vámosi, 2020). 

Ehhez igazodik az oktatási/nevelési politika eszközrendszere is: alapvető változtatásokat hozott 

létre az elmúlt években a köznevelés, szakképzés, felnőttképzés és felsőoktatás rendszerében; 

az irányításban és a képzés tartalmában, a fenntartók szervezeti struktúrájában és a képző 

intézményekben egyaránt. Az elmúlt években számos (többségében jogos) kritika érte a 

középfokú szakképzést, elsősorban azért, mert a képzés sem szakmaszerkezetében, sem 

tartalmában nem volt képes megfelelni a munkaerőpiac, a gazdaság vele szemben támasztott 

elvárásainak (László, 2013). A végzett tanulók nagy többsége nem kapta meg a képzés során a 

munkahely által igényelt gyakorlati ismereteket, magas volt a lemorzsolódás és a pályaelhagyók 

aránya, miközben több szakmában tartós munkaerőhiányt jeleztek a munkáltatók. A probléma 

kellően komplex, hiszen ez nem csak az oktatási rendszer „hibája”, megemlíthető az 

iparfejlesztés koncepciójával kapcsolatos problémakör, a fizikai munka társadalmi 

presztízsének alacsony foka, a földrajzi szegmentáltság, az európai munkaerőpiacok elszívó 

hatása, bérszínvonalban rejlő feszültségek stb. (Vámosi, 2015). 

A 2010-es kormányváltás után egy átfogó köznevelési, szakképzési reform indult el, ami több 

„hullámban” folyamatában is tart. Középpontba került egy olyan 3 éves szakképzési rendszer 

kialakítása, amely a közismeret helyett a szakmai ismeretekre helyez nagyobb hangsúlyt, 

megerősíti a már kialakított duális szakképzés hazai rendszerét, lényegesen átalakítja a szakmai 

nomenklatúrát (Országos Képzési Jegyzék, Szakmajegyzék), a képzések tartalmát és 
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vizsgáztatási rendszerét (Bihall, 2011). Ezzel párhuzamosan a tankötelezettséget 16 évre 

mérsékelte. A szakképzés tartalmát, gyakorlati részét és ellenőrzését tekintve kiemelt szerepet 

biztosít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának (amely szervezet egyébként is motorja ennek 

a fejlesztési folyamatnak), a köznevelés intézményrendszerét és irányítását tekintve erőteljes 

centralizációt hajt végre, a szakképzés jövőbeli irányainak meghatározását a korábbi regionális 

helyett megyei szinten létrehozott Fejlesztési és Képzési Bizottságok feladatává teszi, amiket 

aztán „felváltanak” az Ágazati Készségtanácsok, centralizálja, majd új (és új) fenntartó alá 

rendeli a középfokú szakképző intézményeket (Györgyi, 2019). Mindez új lehetőségeket és 

egyúttal rendkívül komoly kihívást is jelent: a cél, hogy a képzési rendszert, és ezen keresztül 

a munkaerőpiacot versenyképessé, a munkaerőt foglalkoztathatóvá, a szakképzést 

alkalmazkodóvá és magasabb színvonalúvá tegyük.  

Vizsgálatunk egyik fő kiindulópontja, hogy a termelési tényezők közül az emberi erőforrás a 

legfontosabb, mert egyedül ez képes aktív és alkotó módon működni és közreműködni a 

szervezet, a vállalkozás környezethez való alkalmazkodásában, eredményességének 

növelésében. Alapvető értékké vált a tudás, így a vállalatok, a régiók és a nemzetgazdaságok 

versenyében a humán tőke, és ezáltal az emberi tőkét kifejlesztő oktatási-képzési rendszer 

hatékonysága, minősége a gazdasági versenyképesség egyre meghatározóbb tényezőjévé válik. 

Az emberi erőforrás jelentőségének növekedése természetesen nem csupán az egyes 

szervezetek vezető pozíciót betöltő munkatársaira vonatkozik, hanem minden munkaposztra. 

Ez adja meg a szakképzés struktúrájának és minőségének (szakmai színvonalának, a 

képességek és készségek szintjének) jelentőségét. Emellett fontos dimenzió, hogy a 

munkaerőpiacon való érvényesülés nagymértékben hat a társadalmi kohézióra, hiszen a 

munkanélküliség az esetek döntő részében magával hozza a társadalmi perifériára való 

sodródást (Györgyi, 2008). Ezért is nagyon fontos annak vizsgálata, hogy az iskolarendszerű 

szakképzés milyen eséllyel tudja az egyént a munkaerőpiacra integrálni, melyek a folyamat 

neuralgikus pontjai (hátrányos helyzet érvényesülése, lemorzsolódás, területi problémák, de ide 

érthető akár a gyakorlat hiánya vagy a szakmai felkészültség körülményeinek biztosítása is).  

Felnőttkorban pedig a felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés lehet az az aktív munkaerőpiaci 

eszköz, amely elhelyezkedési, munkahely-megtartási esélyhez juttatja az egyént (OECD, 

2019). Bár egyszerűnek és egyértelműnek tűnik megfogalmazni a szakképzett munkaerővel 

szembeni elvárásokat, maga a szakképzés folyamata – amelynek „végterméke” a szakképzetté 

vált pályakezdő vagy felnőtt munkaerő – önmagában is összetett jelenség, többféle szereplővel 

és érdekkel, összetett külső és belső befolyásoló tényezőrendszerrel (Tóth et al., 2019). Ebből 
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adódóan az itt érvényesítendő/érvényesülő értékek és érdekek is többfélék és ellentmondásosak 

(Szép és Vámosi, 2007). 
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2. Problémafelvetés és a kutatás elméleti keretei 

A középfokú szakképzési rendszer kibocsátása, értve ez alatt a szakképzett munkaerő minőségi 

és mennyiségi aspektusát, illetve a munkáltatói elvárások között jelentős feszültségek 

érezhetőek. Az elmúlt időszakban a szakképzés-politika több intézkedést is megfogalmazott 

ezen eltérések csökkentése érdekében (pl. OKJ és SZVK-k korszerűsítése, átgondolása, duális 

képzés újbóli térnyerése, intézményi megoldások, felnőttoktatás felértékelődése). Azonban 

időről időre szükség van a tendenciák megragadására, mérésére, jelen esetben a munkáltatói 

vélemények és szakképzett munkavállalók irányában támasztott elvárások komplex módon 

történő összegzésére. Szükség van a különböző programok „finomhangolására”, módszertani 

eszközök kidolgozására, és mivel a szakképzési rendszer alapvetően kimeneti vezéreltségű, az 

eredmények közvetlenül a munka világában hasznosulnak, fontos ismerni a konkrét 

munkáltatói véleményeket és fejlesztési javaslatokat (elvárásokat). 

A kutatás konkrét célja a szakképzés középfokán, turizmus-vendéglátás szakmacsoportokban 

végzett (szakképesítést szerzett) egyének munkavégzésével és munka világában történő 

érvényesülésével kapcsolatos, a munkaerőpiac, elsősorban a munkáltató részéről 

megfogalmazódó vélemények és elvárások vizsgálata, illetve az újonnan kidolgozott 

szakképzési követelményrendszer tartalmi vizsgálata, megítélése szintén a munkáltatók által.  

Mindezek révén olyan átfogó kép megragadása, amely alapot tud szolgáltatni a szakképzési 

rendszer hatékonyságának növelésére irányuló fejlesztési elképzelések megfogalmazására, 

különös tekintettel azon rövidciklusú képzésekre, amelyek tartalmi kidolgozását és 

lebonyolítását jelen (illetve újabb ütemben megvalósuló) kutatási projekt is felvállalja. 

2.1 A magyar szakképzés-politika tervezési szintjei és az iskolarendszerű 

szakképzés általános jellemzői 

A szakképzéssel kapcsolatos stratégiai ajánlásokhoz szükséges annak rendszerszintű vizsgálata, 

mivel egy komplex gazdasági-társadalmi rendszer szerves részét képezi. Ebből következően 

meg kell vizsgálni, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg vele szemben, azaz milyen 

kitűzött célokat fogalmaztak meg a nagyobb egységtől a kisebb, helyi szint felé haladva (az 

Európai Uniótól a nemzetállam szintjéig), illetve ez hogyan jelenik meg a rendszer egészében 

a gyakorlat szintjén. 

Az alfejezetben röviden áttekintjük az Európai Unió főbb stratégiai kereteit (a teljesség igénye 

nélkül), amelyek hatást gyakorolnak a nemzeti szintű oktatás- és gazdaságpolitikai tervezésre, 

beleértve a szakképzési rendszert is. 
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Az Európa 20201 stratégia értelmében a gazdasági-pénzügyi válságból megerősödve, új célokat 

kitűzve kellett a gazdasági környezet gyors változásainak való megfelelést biztosítani. Ennek 

érdekében három markáns, egymásra kölcsönösen építő és szinergiahatást kialakító prioritás  

került megfogalmazásra: 

 Intelligens növekedés: olyan gazdaság kialakítása, amely a tudásra és az innovációra 

épít. Ehhez szükség van az emberek kompetenciáinak fejlesztésére, kutatásra és 

fejlesztésre, a vállalati szférában (főleg kkv) rejlő innovációs potenciál kiaknázására.  

 Fenntartható növekedés: a növekedés akkor fenntartható, ha az a véges erőforrások, 

hatékony felhasználásával valósul meg, megőrzi a környezetet környezetbarát 

technológiákkal és megújuló energiaforrások bevonásával, és a versenyképességgel 

gazdasági szempontból is fenntartható. 

 Inkluzív növekedés: a növekedés eredményeiben mindenkit részesíteni kell, így a 

rendelkezésre álló kapacitások magasabb kihasználtságával magasabb (lehetőleg teljes) 

foglalkoztatás elérése, valamint szociális és területi kohézió elérése a cél.  

A három pillér alapján az Unió az oktatásra vonatkozóan a következő konkrét célt fogalmazta 

meg: az iskolai végzettségre nézve a lemorzsolódók  arányának a jelenlegi 15-ről 10%-ra történő 

csökkentése, valamint a 30–34 éves, ifjabb generáció körében a felsőoktatási végzettséggel 

rendelkezők arányának 31%-ról legalább 40%-ra növelése. 

Az alapvető prioritások megvalósítását központi kezdeményezések segítik. A Mozgásban az 

ifjúság2 akcióprogram kiemeli az életen át tartó tanulás fontosságát (több és változatosabb 

tanulási lehetőség, rugalmasabb tanulási utak, validálás, gyakornoki helyek biztosítása); a 

felsőoktatás arányának és színvonalának növelését; a tanulmányi és munkavállalói mobilitás 

fejlesztését és a fiatalok foglalkoztatásának támogatását. Az Új készségek és munkahelyek 

menetrendje3 egyrészt az átfogó, egész életen át tartó tanulás támogatását igényli, külön is 

kiemelve, hogy az az érintettek fokozottabb bevonásával, ösztönzőkkel, de az érintettek közötti 

költség-megosztással kell hogy megvalósuljon. Másrészt fontosnak tartja a foglalkoztatáshoz 

szükséges készségek kialakítását, ennek részeként a munkaerőpiaci információs rendszerek 

fejlesztését, a készségek egyéni kombinációjának lehetővé tételét, a készségek és állás-

                                              
1 A Bizottság Közleménye EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája 

EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2010.3.3. COM(2010) 2020 végleges  
2 Mozgásban az ifjúság COM(2010) 477 
3 Új készségek és munkahelyek menetrendje COM(2010)682 
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lehetőségek összehangolását, a földrajzi mobilitás elősegítését és a migrációban rejlő potenciál 

maximális kihasználását (Benedek és Szűcs, 2010). 

Az EU a stratégia megvalósításának támogatására 10 iránymutatást fogalmazott meg, amelyet 

a tagországoknak be kell építeniük a gazdasági és foglalkoztatáspolitikai reform-

elképzeléseikbe. A szakképzés szempontjából relevánsnak a 8. és a 9. iránymutatás4 tekinthető.  

8. iránymutatás: A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a munkaminőség 

fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 

 A munkaerőpiaci jelenlegi és jövőbeni igényeihez alkalmazkodó tudásbővítés és 

készségfejlesztés révén erősíteni a kínálatot, amely a növeli a foglalkoztathatóságot és 

a termelékenységet. 

 Ösztönözni az egész életen át tartó tanulást a minőségi alapoktatásra és vonzó 

szakképzésre építkezve. Biztosítva a második esély képzési rendszerét, kiegészítve a 

bevándorlási és integrációs politika eszközrendszerével.  

 Ki kell alakítani az átlátható, egymásnak megfeleltethető és elismertethető 

kompetenciák rendszerét, megszüntetve a területi mobilitást korlátozó tényezőket. 

Kiemelten kell kezelni a pályakezdők, az alacsony képzettségűek és az idős 

munkavállalók támogatását, e mellett pedig lehetőséget biztosítani a magasan képzettek 

további tapasztalat- és képzettségszerzési aktivitásához.  

 Javítani kell a képzéshez való hozzáférést, oktatási- és karrier-tanácsadást, továbbá 

erősíteni kell a munkaerőpiaci információk áramlását és az igények előrejelzésének 

rendszerét.  

 A tagállamoknak ösztönözniük kell a humán erőforrásba való befektetést az alapvető 

szereplők, vagyis a kormány, a munkáltató és az egyén együttes pénzügyi hozzájárulása 

révén.  

9. iránymutatás: Az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, 

valamint a felsőoktatásban részt vevők számának növelése 

 Beruházásokat kell eszközölni a minőségi oktatás egész életen át tartó kiterjesztésére 

az informális és formális képzési formák esetében, kezdve a gyermekkori neveléstől, a 

felsőoktatáson át a szakképzésig és a felnőttképzésig a turbulens munkaerőpiaci 

változásokhoz való adaptációs képesség kialakítása érdekében.  

                                              
4 A Tanács ajánlása (2010. április  27.) a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról. Az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része (2010/193/EU) 
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 A tudásalapú gazdaságban szükséges kulcskompetenciák  – főleg a foglalkoztathatóság, 

a továbbképzés és az infokommunikációs technológiák tekintetében – fejlesztése.  

 A fiatalok és oktatók mobilitásának  ösztönzése, a képzés átláthatóságának és 

megfeleltethetőségének növelése, nemzeti képzési keretrendszerek kialakítása a 

rugalmas tanulás érdekében. Ezen felül a munkaerőpiac és az oktatás közötti partnerség 

kialakítására kell fókuszálni.  

 Növelni kell az oktatói, tanítói szakma vonzerejét, továbbá a felsőoktatásnak nyitnia 

kell a nem hagyományos célcsoportok felé. Ezen felül lépéseket kell tenni a korai 

iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében. 

Az EU2020 stratégiai javaslatait felhasználva Magyarország is kidolgozta a nemzeti fejlesztési 

tervét5, amelynek fő célja a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás növelésére 

épülő gazdasági fellendülés elérése. Az uniós ajánlások figyelembe vételével 10 terület köré 

csoportosítva találhatóak meg a tematikus támogatási lehetőségek. A szakképzés 

szempontjából legrelevánsabbnak az alábbiak tekinthetőek:  

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása 

9: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem 

10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 

A 10. EU-tematikus cél kiemelten kezeli az alábbi kérdéseket: 

 A családi háttér szerepe az oktatásban , a magasabb végzettségű szülőknek nagyobb 

eséllyel magasabb végzettségűek a gyermekeik is.  

 Generációkon átívelő alulképzettség és szegénység fogságában , az iskolázatlan szülői 

környezetben és szegénységben élő gyermekek bent ragadnak egy ciklikus 

alulképzettségi spirálban.  

 A korai iskolaelhagyás arányának csökkentése  (11,8%-ról 10%-ra) különösen a 

szakképző intézmények esetében, ami hozzájárul a fiatalkorú munkanélküliség és 

szegénység visszaszorításához.  

                                              
5 Miniszterelnökség (2014): Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra. 

Miniszterelnökség a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 236 p., Forrás: 
http://palyazat.gov.hu/szechenyi_2020 
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 A méltányos köznevelés megteremtése, az egyenlőtlen családi háttér kompenzálása 

érdekében esélyteremtő programok indítása és a pedagógusok folyamatos képzése, 

minőségorientált és egyenlő esélyű hozzáférést nyújtó köznevelés kialakítása révén. 

 Szakképzésről szóló törvény alapján az esélyegyenlőség elvének megfelelően 

szakképzettség megszerzésének biztosítása. A KKV nagyobb mértékű szakképzési 

szerepvállalásának  elősegítése.  

 Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése. (A 30-34 éves lakosság 

31,9%-os felsőfokú végzettségének legalább 30,3%-os szinten tartása.) 

 A meglévő oktatási infrastruktúrák  minőségébe való befektetés.  

 A hátrányos helyzetű, roma, illetve fogyatékossággal élő tanulók érvényesülésének 

elősegítése a köznevelési és felsőoktatási rendszerekben.  

A Partnerségi Megállapodás egyértelműen meghatározza a fő fejlesztési területeket. 

Megállapítja, hogy a szak- és felnőttképzési rendszerre nehezedő munkaerőpiaci nyomás a 

következő években tovább fog nőni, legalább két dolog miatt. Egyrészt a válság rávilágított 

arra, hogy a magasabb szellemi értéket felmutatni tudó, technológia (és ezáltal tudástőke) 

igényes termelési folyamatok kerülnek előtérbe, amit az Európai Unió is prioritásként kezel. 

Másrészt Magyarország demográfiai adottságaiból fakad, hogy 5-10 éven belül közel 1 millió  

most még aktív fő fog kiesni a foglalkoztatásból, akiknek közel 40%-a szakmunkás végzettségű. 

Igaz, hogy a diplomások részaránya jóval magasabb a munkaerőpiacra belépők között, de a 

tapasztalatot nehéz pótolni. A statisztikák alapján, évente nagyjából 20 ezer frissen végzett 

szakmunkás lép be a munkaerőpiacra, ami nem fedezi a kilépő összesen 1 milliót. A 

foglalkoztatottság pedig elsősorban a szakképzetlenek közt alacsony, vagyis a plusz emberi 

erőforrások bevonása képzés nélkül nem képzelhető el. 

A szakképzés irányításában és szervezésében jelentős változások történtek az 2013-as 

törvénymódosítások hatására. Az állami intézményfenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) lett, létrejöttek a járási tankerületek. 2015-től pedig a szakképzés kivált a 

KLIK-ből, átkerült a gazdasági tárca irányítása alá, és a megyékben megyei szinten szerveződő, 

a megye összes szakképző intézményét magába foglaló Szakképzési Centrumok jöttek létre  

(Mártonfi, 2019). 

A szakképzési helyi irányvonalának meghatározásában jelentős szerepet kaptak a Megyei 

Fejlesztési és Képzési Bizottságok (MFKB), feladatuk, hogy a megyei területfejlesztési stratégia 

részeként megalkossák a megye szakképzés-fejlesztési stratégiáját, a beiskolázási szakmai 

irányokat, arányokat, támogatott és nem támogatott képzéseket. Az MFKB-k által 
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megfogalmazott javaslatot követően a döntés központilag, kormányrendelet formájában 

születik meg.  

A 2013-as szakképzési törvény értelmében a szakiskolai képzés 3 éves lett, a 10-11. osztályban 

a tanulók csak elméleti képzésen vannak az iskolában, a gyakorlati felkészítés a cégeknél 

történik tanulószerződés keretében. Tanulószerződés csak a kamara nyilvántartásában lévő 

céggel köthető. Ez a feltétele, hogy a cég igénybe vegye a gyakorlati képzésért járó állami 

normatívát. Módosult a szakközépiskolai oktatás is, hiszen újból 9. osztálytól van szakmai 

képzés. 12. osztály végén, az érettségin szakmai tárgyat is kell választani. Sikeres érettségivel 

a kétéves szakmai képzésből egy év teljesült. Ezt követően 13. évben csak szakmai képzés és 

gyakorlat van a cégeknél, sikeres OKJ-s vizsgával szakmához jut a tanuló.  

Emellett csökkent a tankötelezettség, 18-ról 16 évre. Egy kutatópáros a népesség 

iskolázottságát vizsgálta (Hermann és Varga, 2012), kiemelve a tankötelezettség 

csökkentésének hatását. A tanulmány rámutat, hogy az iskolázatlan, 8 osztálynál kevesebbet 

végzők arányát a tankötelezettségi kor csökkentése várhatóan csekély mértékben növeli majd, 

viszont az általános iskolai végzettségűek arányát a fiatalabb korosztályokban 2-7 

százalékponttal növelheti a tankötelezettségi kor csökkentése. Ha változatlanok a középfokú 

lemorzsolódási arányok, akkor a hatás nem túlságosan erős, ha azonban a másfélszeresére, a 

kilencvenes évek végének szintjére emelkedne, akkor jelentős mértékű lenne. A szakiskolai 

végzettségűek arányát tekintve két ellentétes irányú hatásra számíthatunk. Egyfelől, a 

szakiskolai továbbtanulási arány 35 százalékosra emelése növeli az ilyen végzettségűek 

arányát, ahogyan ez a 20-22 évesek esetében 2017-től, a 23-24 évesek esetében 2019-től kezdve 

közvetlenül látható változatlan középfokú lemorzsolódási arány mellett. Ugyanakkor, ha a 

tankötelezettségi kor csökkentésével nő a középfokú lemorzsolódási arány, akkor ez a hatás a 

szakiskolai végzettségűek arányát csökkenti. Az eredmények azt mutatják, hogy összességében 

a tankötelezettségi kor leszállítása akár ellensúlyozhatja is a szakiskolai továbbtanulási arány 

növelésének hatását, azaz a szakiskolai végzettségűek aránya a kormányzati szándék ellenére 

nem feltétlenül nő majd számottevően. 

A gyakorlati képzésben a minta a német duális képzés, ahol létezik ugyanakkor egy harmadik 

egység is, az üzemek feletti képzőközpontok . Az ő bevonásukkal tudják az ottani cégek 

megtanítani azokat a tananyag elemeket, amelyre nekik nincs gépük, technológiájuk. Ez 

Magyarországon hiányzik, így a teljes gyakorlati képzési felelősség a cégre hárul. Ennek 

pótlására lehetséges megoldás lenne a TISZK/SZC tanműhelyek, illetve az iskolai tanműhelyek 

felhasználása, hiszen 10-11. osztályban nincsenek (vagy csak részben vannak, pl. gyakorlati 
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helyszín hiánya miatt) a tanulók gyakorlaton az iskolában. Az állam nem támogatja ezt, mivel 

pont a költségcsökkentés volt a cél, így az iskolai tanműhelyek –, amelyek fejlesztésére az 

elmúlt 20 évben több milliárd forintot fordított az állam – pár év alatt amortizálódnak, csak 

alapkészség fejlesztésre lesznek jók.  

Egy másik lehetséges megoldás a nagyvállalatok tanműhely fejlesztésének támogatása, hogy a 

cégek neveljék ki maguknak a tanulókat. Ennek veszélye, hogy a nagy vállalatok szakosodnak 

a gyakorlati képzésre, azonban mivel főként külföldi tulajdonban vannak, így a magyar kkv 

kezéből kikerülhet vagy jelentősen csökkenhet az utánpótlás nevelés lehetősége, nem említve 

azokat a területeket és szakmákat, ahol nincs jelen multinacionális vállalat. A német mintával 

szemben a magyar kkv-k jelenleg nem elég erősek ahhoz, hogy a szakképzést probléma nélkül 

fel tudja vállalni. 

A magyar szakképzési rendszer esetében további probléma, hogy a 3 éves képzésben rövidül a 

képzési idő, ugyanakkor a belépők jelentős része felzárkóztatásra szorul. Ezért is volt célszerű 

végig gondolni azt a megoldást, hogy az alapfokú képzés 8 helyett 9 év legyen, ám ezzel a 

struktúraváltással a magyar kormány végül nem foglalkozott behatóbban, nem jutott el döntési 

fázisig a tervezet. Pedig a gyakorlati tananyag elsajátítása szempontjából rendkívül fontos a 

mindenre kiterjedő alapképzés. A megfelelő jártasságok, készségek kialakítása nélkül 

elképzelhetetlen a bonyolultabb, összetettebb eljárások magas szintű elsajátítása  (Kézdi, Köllő 

és Varga, 2008).  

Már 2005-ben a szakképzés-fejlesztési stratégia tartalmazza, hogy pályakövetési rendszert kell 

kiépíteni az iskolarendszerből kikerülők követésére. Az így nyert információk segítenek a 

képzési keretszámok tervezésénél, nem utolsó sorban jelzést adnak az iskolai felkészítés 

színvonaláról is (Szilágyi, 2011). A rendszer a mai napig nem működik a köznevelésben, csak 

az MKIK-GVI kezdte el az adatgyűjtést a kamara hatáskörébe tartozó szakmákban (lásd a 

pályakövetéses vizsgálatok eredményeit6, az utolsó felmérés 2019-ben készült). Az intézményi 

szintű pályakövetési rendszer folyamata azóta sem megoldott (Molnárné, 2019). 

Az ifjúkori pályaválasztás jelenleg nem tudatosan felépített folyamat, amely az iskoláskor 

kezdetétől szülői közreműködés mellett a pedagógus, pályaválasztási szakember által irányított, 

egyénre szabott, a társadalmi, gazdasági környezet, de legfőképpen az egyén szolgálatában 

állna. Jellemzően kampányszerű, az iskoláskor 7-8. osztályában jelent feladatot az 

                                              
6 https://gvi.hu/kutatasaink/szakkepzes 
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osztályfőnöknek, a pályaválasztási felelősnek, és a tanulókat a tanulói létszámcsökkenés miatt 

feltételek nélkül váró középfokú iskoláknak (Szabó, 2008).  

Általánosságban véve úgy tűnik, hogy a tanulás jó – és jól megtérülő – befektetés a 

munkaerőpiac minden szereplője számára. Közelebbről vizsgálva azonban már erősen 

differenciált a kép, mégpedig éppen a szakképzést illetően. Az oktatási expanzió 

eredményeképpen megnövekedett az érettségizettek és a diplomások  száma, ami azonban – a 

közhiedelemmel ellentétben – nem eredményezett tömeges túlképzést. Az elemzésekből kiderül, 

hogy a munkáltatók az iskolázottsági többletre támaszkodva megemelhették, megemelték a 

munkavállalókkal szemben támasztott igényeket. Ez a folyamat az „illeszkedés” javulásaként 

értékelhető, nem pedig „túlképzésként”.  

Az adminisztratív döntéseken túl, arra is figyelmet kell fordítani, hogy kik  és milyen 

informáltsággal kerülnek be a szakképzési rendszerbe. A munkakultúra elsajátítása, a 

képezhetőség problematikája mellett nagy problémaként jelentkezik a pályaelhagyás jelensége 

is. A pályakezdők körében igen magas a fluktuáció mértéke, mert az nem felelt meg az 

elképzeléseiknek.   

Ez alapján megfogalmazhatjuk, hogy az eredményes, jó hatásfokkal működő pályaválasztási 

tevékenységnek elsősorban abban kellene előrelépést mutatnia, hogy a gazdaság igényeit 

leginkább kielégítő szakirányokban történő képzések, a nehezen beiskolázható szakirányok felé 

tereli a családok beállítódását, a jelentkezéseket. A pályaválasztási, pályaorientációs, 

pályakorrekciós munkával több szervezet foglalkozik/foglalkozott. Régebben a legfontosabbak 

partnerek a megyék pedagógiai szakmai szolgáltatói, valamint az egykori munkaügyi 

központok voltak. A pályaválasztási munka színterei az osztályfőnöki órák, a szülői 

értekezletek, nyílt napok, a pályaválasztási kiállítások, a személyes pályaorientációs - 

pályakorrekciós tanácsadások, üzemlátogatások, és tanulmányi kirándulások. Az elmúlt 

években egyre több erőfeszítést tesznek a gazdasági kamarák is ezen a területen, gyakorlatilag 

hozzájuk kötődik most már a pályaorientációs tevékenység jelentős része. A szakképzésben 

ellátott szerepükből adódóan követik a gazdaság jelzéseit a hiányzó munkaerőről, s ezeknek a 

szakmáknak a népszerűsítésére kapcsolódnak be az iskolák és a munkaügyi hivatalok 

rendezvényeibe. Fontos megemlíteni a kamarai szervezésben történő céglátogatásokat, 

népszerűsítő előadásokat, szakmai fórumokat és rövidfilmeket (Cséfalvay, 2013). 

Emellett a szakoktatásban különösen fontos az eredmények vizsgálata, a minőség-ellenőrzés, a 

végeredmény elérése utáni kontroll. Európa valamennyi gazdaságilag fejlettebb országában 

rendkívül fontos a képzések utáni gazdasági visszacsatolás, melyet kötelező eljárásokkal kell 
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lefolytatni, mert csak ezen vizsgálatok alapján módosíthatóak a szakoktatás jellemzői (OECD, 

2019). A képzés hatékonyságát számos mutatóval lehet mérni, a magyar szakoktatás komoly 

hiányossága ezen a területen is megmutatkozik. Semmiféle törvényi kötelezettség nincsen a 

hatékonyság-vizsgálatokra a pályakövetés és az elhelyezkedés mutatóinak esetében.  Egyedül az 

államilag finanszírozott felnőttképzésben tekinthető általános elvárásnak a tanfolyamok 

végeztével az elhelyezkedési mutatók követése és az elégedettségmérés eredményeinek 

megadása. 

Pedig lett volna mit vizsgálni. A KRTK KTI kiváló elemzése komplexen mutatja be, hogy a 

szakmunkásképzésben végzettek átlag alatti kognitív készségekre tesznek szert, és ez 

megmutatkozik a jövedelemszintben is (Hermann és mtsai, 2019a). A kompetenciamérések a 

szakképzési rendszerben a pontszámok csökkenését mutatják, és nem csak a többi 

iskolatípushoz, hanem saját korábbi eredményeikhez képest is (Hermann és mtsai, 2019b), 

aminek foglalkoztathatóságra gyakorolt hosszútávú hatása katasztrofális. 

A rendszerváltás utáni gazdasági változások, a munkaadói igények, a kereslet megváltozása, 

igényesebbé válása, illetve az alacsonyan képzettek írási és olvasási készségeinek alacsony 

szintje, valamint az ott történő megrekedése közötti feszültség értelemszerűen negatívan hat az 

érintettek munkaerőpiaci érvényesülésére (Fazekas és Varga, 2013). A PISA vizsgálatok hívták 

fel a figyelmet arra, hogy Magyarországon a mért államok között a legmagasabb az összefüggés 

a család szociális helyzete, az apa végzettsége és a gyerek elért eredménye között. Ezt erősíti 

meg az MKIK-GVI 2014. évi felmérése, amely szerint, ha az apa nyolc általánost vagy még azt 

sem végzett, akkor a gyereke tanulmányi átlaga 3,2-3,3 közötti, míg ugyanez gimnáziumot és 

egyetemet végzett apák esetében 3,6-3,8. Hasonló összefüggés látható, ha az apa végzettségét 

vetjük össze a gyerek munkaerő-piaci státuszával, a 8 általános és az alatti végzettségű apák 

gyerekeinek aránya a munkanélküliek között 33-42%, míg az érettségizett, felsőfokú 

végzettségű apáknál 10-13% között van.  

A duális képzéssel párhuzamosan előtérbe kerül a felzárkóztatás pozicionálása , valamint fontos 

megemlíteni a felzárkóztatás intézményesített formáját. A köznevelési rendszer átalakításával 

2013-tól vezették be a Köznevelési Hídprogram intézményét. A törvény idevonatkozó 

paragrafusa ezt a következőképpen definiálja: „A Köznevelési Hídprogramok segítséget 

nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, 

vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek 

megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és 

személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel.”  
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A jogalkotó az intézmény kidolgozását azzal indokolta, hogy Magyarországon évente átlagosan 

5-7 ezerre tehető az alapfokról a középfokra való átmenet időszakában a képzésből kimaradók, 

lemorzsolódók száma, akik nem szereznek szakképesítést (sem). A Köznevelési Hídprogramok 

fontossága és jelentősége abban áll, hogy ezeket a fiatalokat célozza meg, szándékai szerint 

őket segíti abban, hogy bennmaradjanak vagy visszataláljanak az oktatás rendszerbe  (Farkas, 

2011). Ezt a törekvést segítik az EU által kitűzött célok is, amelyek szerint csökkenteni kell a 

lemorzsolódást, illetve növelni kell az iskolázottsági szintet (értve itt most ez alatt a középfokú 

végzettséget). Sajnos a Híd-program messze nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem 

egy esetben inkább csak tovább konzerválta a leszakadást, így ez 2020-ban kivezetésre került 

az oktatási rendszerből, pontosabban új struktúra került megfogalmazásra. 
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2.2 A Szakképzés 4.0 stratégia és annak főbb elemei 

2019-ben egy jelentős szakmai folyamat vette kezdetét, aminek az előszelét az mutatta, hogy a 

szakképzési rendszer irányítása és szakmai felügyelete átkerült a gazdasági-pénzügyi tárcától 

az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. A szakképzési rendszer átalakítása nyugodtan 

mondható mélyrehatónak, hiszen az intézményrendszeri jellemzőktől kezdve, a szakképzési 

követelményrendszeren át, a humán erőforrás és szakembergárda biztosításáig minden 

megváltozott a rendszerben. 

Az átalakítás irányát a Szakképzés 4.0 stratégia összegezte, ami a szak- és felnőttképzés 

megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája. Az Ipar 4.0 stratégia meghatározza, hogy 

a gazdaságban mely fejlesztési területeken kell előrelépést elérni, a Szakképzés 4.0 ehhez 

hangolja a szakképzési rendszer fejlesztéseit. A Szakképzés 4.0 tartalmazza mindazon 

törekvéseket, amelyek a szakképzés megerősítését, ezzel a gazdaság igényeinek kereslet-

vezérelt kielégítését szolgálják. A magyar gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a 

minőségi szakemberképzés. Az osztrák és német minta alapján kidolgozott stratégia alapelve, 

hogy a piaci szereplőkkel szövetségben, a gazdasági kamarák és a munkaerőpiaci szereplők 

kezdeményezésére gyakorlatiasabbá és vonzóbbá tegye a szakképzést. A stratégia célja, hogy 

minden magyar fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az alapkompetenciákon túl 

rendelkezzen olyan készségekkel és kompetenciákkal, amelyek megalapozzák a gazdaság által 

igényelt képzettség elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást7. 

Az alábbiakban a Szakképzés 4.0 stratégiában szereplő változtatásokat tekintjük át 

részterületenként. 

Alapvető változást jelent, hogy drasztikusan lecsökkent a tanítható szakmák  száma, ami 

egyértelműen a német modell irányába hat. A speciálisabb szaktudás biztosítása helyett előtérbe 

került a kevesebb szakterület, azoknál is a szélesebb alapozó képzés, amire aztán majd a cég 

könnyebben ráépíti azt a speciális szaktudás, amely a saját munkafolyamatainak biztosításához 

és ellátásához szükséges. Az iskolarendszerben 175 alapszakma maradt (ifjúsági 

szakképzésben, illetve a felnőttoktatásban), emellett az Országos Képzési Jegyzéket felváltja a 

Szakmajegyzék, ami jelentősen csökkenti a felnőttképzésben oktatható szakképesítések számát.  

Változnak az intézményi megoldások is (1. ábra); az új szakképzési rendszerben a szakmák 

megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és 

technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a 

                                              
7 https://szakkepzes.ikk.hu/gyik#altalanos-informaciok-a-szakkepzesi-rendszer-atalakitasarol 
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képzés végén szakképzettséget szerez. 2020 szeptemberétől a szakgimnáziumokból öt éves 

technikumok lesznek, a szakmákra specializálódott szakközépiskolák pedig szakképző iskolák, 

amelyekben a képzési idő továbbra is három év. A technikumban az első két évben, a szakképző 

iskolában az első egy évben a széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, ma jd 

ágazati alapvizsgát tesznek. A 9. évfolyam végén, illetve a technikumban a 10. évfolyam végén 

ágazaton belül szakmát választanak és lehetőség szerint duális képzésben folytatják 

tanulmányaikat. 

1. ábra A szakképzési rendszer 2020 őszén bevezetésre került modellje a speciális 

funkciókkal 

 

Forrás: Szakképzés 4.0 stratégia 41. o. 

A szakmatanulás fő színtere a szakképző intézmény, az ifjúsági szakképzés mellett a 

felnőttoktatás is csak itt szervezhető. A döntés hátterében a minőség biztosítása áll, 

leegyszerűsítve a felnőttképző cégek tevékenysége nem egyszer volt megbízhatatlan, amely 

konfliktus kezelését így látta egyszerűbbnek a szakminisztérium. Ez magával vonja azt is, hogy  

a felnőttképző cégek elég jelentős képzési piacot vesztenek, vagyis nekik újra kell gondolni a 

képzési portfóliót. Fontos lehet ugyanakkor, hogy a felnőttoktatás vonzerejét növelheti a 

meglévő tudás beszámíthatósága (amivel remélhetőleg csökken a képzési idő és kisebbek 

lesznek a költségek), másrészt az a kormányzati támogatás, hogy két szakma elsajátítása 

ingyenes. 
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Középfokon különösen vonzó megoldás lehet a technikum, hiszen a végzettség (érettségi plusz 

szakmai tudás) megszerzése után több út is elképzelhető. A tanuló először ágazatot választ, 

amivel a technikumban két évig ismerkedik, majd 10. évfolyam után történik a 

szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés 

során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a 

tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a 

közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek 

nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi 

tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi 

bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. 

A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú 

továbbtanulás esetén. A műszaki területeken a technikusképzést a mérnökképzés 

„előszobájának” nevezzük. A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű 

ismereteket biztosít. Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen 

kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai 

ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. A technikumok 9-10. 

évfolyamán minden tanuló havi ösztöndíjat kap, amelynek összege a 2020/2021-es tanévben 

8500 forint. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális 

szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A 

duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely 

alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a minimálbér 60 

százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok, akik 

valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt, tanulmányi eredménytől függően akár 

havi 10 ezer és 50 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj egy része 

pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi 

a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet, a 

szakmai vizsga eredményétől függően. 

A szakképző iskolában a mesteremberek képzése történik. Az első év ágazati alapismereteket 

adó oktatásból áll, ezt követően történik a konkrét szakma kiválasztása, emellett a 9. évfolyamot 

követően még a technikumi oktatásba is váltani lehet. A szakképző iskola 9. évfolyamán az 

ösztöndíj a 2020/2021-es tanévben havi 15 ezer forint minden tanuló számára, a 10. és 11. 

évfolyamra járók pedig akár 10 és 50 ezer forint közötti havi juttatásra lesznek jogosultak, 

amennyiben duális képzésben valamilyen okból nem vesznek részt. Az ösztöndíj egy része 
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pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi 

a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig terjedhet, a szakmai 

vizsga eredményétől függően. A 10. és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség szerint duális 

szakmai oktatás formájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják 

elsajátítani a szakmai ismereteket. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató 

szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális 

képzésben résztvevők legalább a minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben 

akár 100 százalékra is emelkedhet. 

A szakiskola (2016. szeptember 1-jét megelőzően speciális szakiskola) továbbra is a többi 

tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi. A 

szakiskolai oktatás azonban 2020. január 1-jei hatállyal kikerült a szakképzésről szóló törvény 

hatálya alól. A szakiskolák nem szakképző intézményként, hanem köznevelési intézményként 

működnek tovább, működésüket, a szakiskolában történő oktatást a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény szabályozza. A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó 

közismereti oktatás és a szakmajegyzéken szereplő szakmára, vagy a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott részszakmára felkészítő szakmai oktatás, illetve 

szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyhat. A szakiskolában a szakképzési törvény 

szerinti szakmai oktatás a Szakmajegyzékben meghatározott szakmák körében – a sajátos 

nevelési igény típusától függően – a szakképzésért felelős miniszter által közzétett képzési és 

kimeneti követelmények vagy a képzési és kimeneti követelmények alapján készített speciális 

kerettanterve szerint, a szakképzési törvény szerinti szakmai képzés a szakképzésért felelős 

miniszter által vezetett nyilvántartásban szereplő programkövetelmény alapján készített 

speciális kerettanterv szerint folyhat. Ezeket a kerettanterveket az oktatásért felelős miniszter 

az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. A képzési és kimeneti követelményekben 

részszakmaként a szakmának olyan önállóan elkülöníthető része határozható meg, amely 

legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. A 

részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú 

végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít. A 

szakiskolában az évfolyamok száma a szakmajegyzékben meghatározottakhoz igazodik, vagy 

a képzési és kimeneti követelmények, illetve a programkövetelmény alapján készített speciális 

kerettantervben kerül meghatározásra. 

Korábban említettük a Híd-programot, ami kivezetésre került a rendszerből, és a gyengébb 

képességű tanulók képzését a Dobbantó veszi át (2. ábra). A Dobbantó program célja, hogy az 
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oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató 

lehetőséget biztosítson. A Dobbantó program az általános iskolát el nem végzőknek biztosítja 

az alapkompetencia fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni. A 

Dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú 

végzettséggel nem rendelkezik. Egyéb, az általános iskolában elvégzett osztályok számára vagy 

a programban való részvétel felső korhatárára vonatkozó korlátozás nincsen. A programban 

egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, rugalmas rendben, új 

szemléletű értékeléssel. A műhelyiskolában részszakmát tanulnak a tanulók. A részszakma – 6-

24 hónap alatt történő – megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert 

alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít, és legalább egy munkakör betöltésére képesít.  

2. ábra A Dobbantó program 

 

Forrás: IKK, 2020 

Teljesen új szervezeti forma jelenik meg azok számára, akik gondban vannak a 

szakmaválasztással. Az orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam (orientációs 

osztály) azoknak az általános iskolát elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik bizonytalanok 

a pályaválasztásban vagy kompetenciafejlesztésre van szükségük szakmai oktatásuk 

megkezdése előtt. Feladata a tanulók egyéni kompetenciáinak felmérésére alapozott fejlesztés 

és a szakmai oktatás során elsajátítható szakmák gyakorlati körülmények között való 
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megismertetése. Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és 

kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának, életpálya tervezésének elősegítése 

történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában. 

Fontos szakmai fórumnak, sőt döntéshozó szervnek ígérkeznek az ágazati készségtanácsok, 

amelyek első nagyobb szakmai munkája a képzési jegyzék átalakításához kötődik. Az ágazati 

készségtanácsok a gazdaság részéről megfogalmazott, a valós munkahelyi elvárásokon alapuló 

szakmai követelmények, valamint a német és az osztrák képzési rendszer elemzése alapján 

tettek javaslatot egy olyan új struktúrára, amely ágazati szintű, széles körű alaptudást biztosít a 

diákoknak. Az ágazati készségtanácsokban meghatározó szerepet kapnak a munkáltatók, hiszen 

a szakképzés alapvető célja a munka világára történő sikeres felkészítés, és ennek elvárásait a 

munkáltatók tudják a legjobban meghatározni. 

A szakmatanulási folyamatban megerősítést nyert a szakképzés duális jellege, a duális képzés, 

azonban ennek részleteit külön alfejezetben bontjuk ki. 

Az intézményrendszer változása mellett gyökeresen átalakul a szükséges szakembergárda 

foglalkoztatási keretrendszere is. Az új szakképzési törvény a szakképzésben dolgozókka l 

összefüggésben új fogalmat vezet be: a közismeretei oktatási feladatokat, az ágazati 

alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat (a szakképző intézménnyel munkaviszonyban 

vagy óraadóként megbízási jogviszonyban álló) oktatók látják el. Vagyis a foglalkoztatás kilép 

a közalkalmazotti keretekből, és azt a piaci viszonyok felé viszi el, a maga összes velejárójával 

(rugalmasabb keretek, magasabb bér, nagyobb verseny, elvárások tisztább érvényesülése , 

személyközpontú önértékelés stb.). 

Összességében a cél a szakképzési rendszer vonzóbbá tétele az egyének számára, a piacon 

értékkel bíró, a munka világában a gyakorlatban alkalmazható szaktudás biztosítása, mindez 

letisztultabb, átláthatóbb és ami a legfontosabb, humán erőforrás és infrastrukturális oldalról 

egyaránt fejlettebb, korszerűbb körülmények közepette. A motivációs oldalt segíti az 

ösztöndíjrendszer, és az, hogy a szaktudás birtokában biztosabb megélhetés tervezhető az 

egyének szintjén, a vállalatok pedig a képzettségbeli elvárásoknak jobban megfelelő emberi 

erőforrással gazdálkodhatnak. 
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2.3 A kompetencia-elvű megközelítés fontossága a munka világában 

A kompetencia definiálását a kiváló teljesítmény és sikeresség utáni kutatás igénye alakította 

ki a 1960-as években. Ezekben a kutatásokban a kiemelkedő teljesítményhez kapcsolódó 

ismeretek, készségek, és a hozzáállás együttesét vizsgálták ok-okozati összefüggésben. A 

vizsgálatok kimutatták, hogy a készség, ismeret az ún. látható, tudatos, könnyen fejleszthető 

rész, míg az Én-kép, képesség és motiváció sokszor rejtve marad, emiatt csak nehezen 

fejleszthető. Ezt mutatja be Spencer-McCleland- Spencer Jéghegymodellje is, amit a 

Competence at Work című művében találunk meg (3. ábra). 

 

3. ábra Spencer „jéghegymodellje” 

 

 

A fentebb felsorolt jellemzők (kompetencia-összetevők) a tudatosság különböző szintjein 

vannak. Úgy képzelhetjük el őket, mint egy jéghegyet. A legtudatosabbak a vízszint fölött 

vannak és láthatóak, a kevésbé tudatos vagy tudattalan jellemzők a víz alatt vannak és a jéghegy 

láthatatlan részei. A kihívást az jelenti, hogy a kevésbé látható kompetenciákat nyilvánvalóvá 

tegyük, és ezáltal fel tudjuk használni a humán erőforrások területén. A kompetenciák 

csoportosítása során sokféle személyes jellemzőt is figyelembe kell venni azok mellett, amiket 

egy-egy adott munkakör elvárásként fogalmaz meg. Ezeket úgynevezett 
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kompetenciaklaszterekbe lehet sorolni és jéghegymodellként vált ismertté: készségek, 

ismeretek, szociális szerepek, énkép, személyiségvonások, motivációk. Ezeket egyéni 

kompetenciáknak is nevezik, hiszen az alapvető személyes jellemzőket tartalmazzák, amelyek 

benne vannak az illető cselekedeteiben. Az első és második szinten megnevezett ismeretek és 

készségek a szellemi és fizikai feladatok teljesítésében jelennek meg, amely a megfigyelhető 

tudással és gyakorlattal van kölcsönhatásban. Ezek azok a jellemzők, amelyek ahhoz kellenek, 

hogy az illető megfelelően ellássa a munkáját, meg tudja tartani a pozícióját. A harmadik szint 

a képességek, amely az értékeket, az erkölcsi, etika nézeteket foglalja magába. Ezek elsősorban 

a személy számára fontosak és a célja, hogy megtegye őket. A negyedik szint az énkép, melynek 

nevében is benne van, hogy jelentése az, hogy az adott személy mindennek látja önmagát. Ez a 

belső tulajdonságokat tartalmazza. Ez határozza meg, hogy a személy hogyan viselkedik 

kivételes helyzetekben. Hátránya, hogy ezeket nehéz tanítani és fejleszteni, annak ellenére, 

hogy jól láthatóak. A motiváció az ötödik szint, amely azt befolyásolja, hogy mit teszünk, 

ezáltal a viselkedésünket terelhetik bizonyos célok, magatartások irányába. 

Richard Boyatzis 1982-ben jelentette meg a The Competent Manager című könyvét, amelyben 

ún. kompetenciaprofilokat határozott meg, azaz egy adott tevékenység elvégzéséhez milyen 

ismeretekkel, készségekkel, képességekkel kell rendelkeznünk, és milyen legyen az adott 

tevékenységhez kapcsolódó attitűdszint. Spencer&Spencer által 1993-ban megjelentetett 

Competence at Work  már mintegy 1500 kompetenciamodellt és ehhez kapcsolódó profilokat 

tartalmazott egyes foglalkozástípusokra lebontva.  

A kompetenciákhoz kapcsolódó készségek, képességek felsorolása és fontossági sorrendbe 

állításával meghatározhatóak azok a tulajdonságok, amelyek segítségével az adott 

munkakörhöz kapcsolódó feladatokat sikeresen el lehet látni. Így egyszerűbb különbséget lehet 

tenni a közepesen és a kimagaslóan teljesítők között, azaz beazonosítani azt, hogy miben kell 

fejlődni ahhoz, hogy a közepes teljesítmény kiemelkedővé válhasson. Szerencsére minden 

kompetencia tanulható, az csak gyakorlás és hozzáállás kérdése, persze nem mindegy, hogy ki 

milyen készségekkel és képességekkel rendelkezik. 

A kompetencia alapú tanulás és fejlesztésének fontosságát jelzi, hogy az Európai Unió 

megalkotta az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/EK ajánlását az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról8. Ezzel egyben rámutattak arra, hogy a 

munkaerőpiac csak a használható és alkalmazható tudással rendelkezőknek fog lehetőséget 

biztosítani. Így az intézményeknek, illetve a képzéssel foglalkozó szakembereknek 

                                              
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 
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folyamatosan kell a változó munkaadói igényeket figyelni, mérni, és ezeknek megfelelő 

oktatási tematikát kialakítani. Ebből a megközelítésből már érezhető a szándék, ami az oktatási 

tartalom (és módszertan), illetve a munka világa által elvárt tudáselemek összehangolására 

irányul. Ma már evidenciaként kezelhető, hogy az átmenet a képzési rendszerből a munka 

világába ott a legkönnyebb, ahol beépülésre kerülnek a munkáltató által visszajelzett erősségek 

vagy éppen hiányosságok. 

A referenciakeret meghatározást később átalakították kompetenciává, amelynek definícióját így 

határozták meg: „a kompetencia a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére 

utal, és a „know-how” mellett a tanulásra való képességet is magában foglalja. A 

'kulcskompetencia' olyan kompetencia, amely az élet következő három összetevőjének 

valamelyike szempontjából döntő:  

 a személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke) - 

a kulcskompetenciáknak képessé kell tenniük az embereket arra, hogy életük 

során olyan személyes célok elérésére törekedjenek, amelyek kijelölését 

személyes érdeklődésük, törekvéseik és a folyamatos tanulás iránti vágy 

határozza meg; 

 aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba (társadalmi 

tőke) - a kulcskompetenciáknak mindenki számára lehetővé kell tenniük a 

társadalom életében való aktív részvételt; 

 foglalkoztathatóság (emberi tőke) - minden egyes embernek képesnek kell 

lennie arra, hogy tisztességes munkához jusson a munkaerőpiacon.” 

A szakirodalom rengeteg definíciót fogalmazott meg a kompetencia fogalmára. Egyfajta közös 

metszetként tekinthető az a megfogalmazás, hogy a kompetencia olyan, a velünk született és 

tanult készségek, képességek, ismeretek, tapasztalatok összességének rendszerbe szerveződése, 

mely képessé teszi az egyént a mindennapi élet és a munka világának különböző kihívásainak 

való megfelelésre. Vagyis a kompetencia jelentése: 

 szűkebb értelemben: készségek, képességek rendszere,  

 tágabb értelemben: olyan általános felkészültség, amely tudásra, tapasztalatokra, 

értékekre, beállítódásokra épül. 

Jól összegzi ezt az irányt a 2012 előtti felnőttképzési törvényben szereplő definíció: 

„A kompetencia a felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, 

képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz 

egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére”. 
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A kompetenciákra vonatkozó elméletek az iskolai oktatásból, a megtanult ismeretek 

alkalmazásához szükséges képességek vizsgálatából fejlődtek ki. A kompetencia alatt olyan 

„viselkedéshalmazt” értünk, amely segítségével hatékony válaszokat tudunk adni a szervezet 

által elvárt követelményekre. A kompetens (rátermett) emberek az ismereteiket, képességeiket, 

személyiségüket, attitűdjeiket, értékrendszerüket úgy tudják felhasználni, hogy a feladatukat 

kiválóan végezzék el. A gazdaságnak az a fontos, hogy a munkaerőként jelentkező szakember 

valamit eredményesen meg tudjon csinálni. 

Az általános képzés (közoktatás, köznevelés) az általános kompetenciák kialakítására 

törekszik, amely részben azokat a jellemzőket tartalmazza, amelyek gyakran előfordulnak, 

illetve általánosan alkalmaznak (írás, olvasás, számolás), és amelyek megteremtik az alapot 

ahhoz, hogy a funkcionális kompetenciák kialakíthatók legyenek, amelyek a kimagasló 

teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalják magukba. A funkcionális kompetenciák 

kialakítása alapvetően a középfokú szakképzési rendszerben és a felsőoktatásban, valamint a 

nem iskolarendszerű képzések keretei között zajlik. A kompetenciák harmadik csoportja, az ún. 

kulcskompetenciák, amelyek a szervezet, intézmény stratégiai céljait támogatják; ezek 

kitermelése részben a munkaszervezeten kívül, részben azon belül folyik. 

Ha a kompetenciákat a munkaerőpiac által igényelt olyan személyes tulajdonságokként fogjuk 

fel, melyek elsődlegesen az oktatási rendszerben eltöltött idő során alakulnak ki az egyénekben, 

akkor a kompetenciáknak ebben a meglehetősen gyakori értelmezésében két oldal különül el: 

az egyiken az egyén áll, a maga munkavégző képességével (tudástőkéjével), a másikon a 

munkaadó, a maga elvárásaival. A két fél sikeres (azaz gazdasági hasznot hozó) találkozásának 

alapfeltétele az egyén megfelelő kompetencia szintje – azaz, hogy az egyén azt tudja teljesíteni 

azt, amit a munka során elvárnak tőle. Ebben az összefüggésben természetszerűleg terelődik a 

figyelem az oktatási rendszerre. Az oktatási rendszer teljesítményét értékelő elemzések újra és 

újra azt igazolják, hogy az oktatási rendszer részlegesen alkalmazkodott a munkaerőpiaci 

elvárásokhoz. Az oktatás ugyanis bizonyos (strukturális) fáziskéséssel követi a gazdasági 

viszonyaiban és értékrendjében folytonosan változó társadalom mozgását. Más kérdés, hogy az 

egyes oktatási rendszereknek nagyon is fontos minősítő paramétere az, hogy a rendszer vagy 

annak szegmensei milyen mértékben és milyen fáziseltolódással illeszkednek a munkaerőpiac 

elvárásaihoz. 

A gazdasági életben zajló gyors változások, az információs és kommunikációs technológiák 

viharos ütemű elterjedése azt eredményezte, hogy a munkaviszonyban állók a munka mellett, 

vagy magával a munkatevékenységgel sajátítanak el új ismereteket. A jelenség korábbról is 

ismert. A munkaerőpiac mindig is értékelte és megbecsülte a munkatapasztalatban felhalmozott 
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tudást – a rutint. A fejlődés napjainkra kialakult üteme, valamint egyes munkaterületeken az 

igényelt tudás összetettsége azt eredményezték, hogy lényeges mértékben növekedett a 

hatékony munkavégzéshez szükséges nem formális tanulással megszerzett tudásmennyiség 

szerepe. 

A kompetenciákat, pontosabban a kompetencia-elvű megközelítést már széles körben 

alkalmazzák a munka világában. A technológiai fejlődés és a tercier szektor térnyerése 

különösen felértékelte a kompetenciák szerepét, hiszen a szakmai tudás alkalmazásán túl 

számos egyéb tudáselem is döntően befolyásolja az értékalkotás folyamatát. 

A „kiinduló szituáció” esetében a kompetenciákat két irányból lehet megközelíteni:  

 az egyik az a halmaz, amit a munkáltató az adott feladatkör ellátásához 

meghatároz (ennek alapja a munkakörelemzés és a munkaköri leírás), 

 a másik pedig azok a készségek, képességek tárháza, amelyekkel a leendő 

munkavállaló rendelkezik. 

Ha ezek összhangban vannak, akkor megfelelően fog teljesíteni a dolgozó, és a vállalat eléri 

céljait, így egyfajta győztes-győztes szituáció alakulhat ki. A kompetenciák kitermelése 

döntően a képzési és fejlesztési rendszerekhez kötődik (legyen az az iskolarendszerű oktatási 

rendszer, munkahelyi továbbképzés vagy éppen felnőttképzési, közművelődési szegmens).  

A kompetencia szó latin eredetű és a competo szóból származik, melynek jelentése, hogy a 

cselekvő elengedő képességgel rendelkezik céljai megvalósításához. Alapvetően kiindulhatunk 

abból, hogy a kompetencia nem más, mint ami megkülönbözteti egymástól az embereket azon 

kívül, hogy milyen iskolai végzettséggel vagy munkatapasztalattal rendelkeznek. Általában 

kapcsolatban áll a hatékony viselkedéssel, ezért fontos megkülönböztető eszközként szolgál a 

különböző teljesítményt elérő kollégák összehasonlítására. A kompetenciákat tehát 

mindenképpen összefüggésbe hozzák a viselkedéssel, magatartással, amelyekkel leírható 

tulajdonságok együttesének tartják. Olyan alapvető személyes jellemzőknek tartják, amelyek 

alapján egy adott munkakörben dolgozó munkatárs egy adott szituációban megmutatkozó 

viselkedését jól körülírhatóvá teszik, illetve meghatározzák egy munkatárs teljesítményét. 

Tekinthető a kompetencia egyfajta tudásnak is, amelyben a cselekvésre való képesség jelenik 

meg. Ugyanakkor ismeretek, készségek, képességek, értékek összességének is tekintik, 

amelyek a magas munkateljesítményhez köthetőek. Ezen meghatározások mellett tekinthető 

mérőeszköznek is, amelyet a szervezetek az elérni kívánt eredmények eléréséhez használnak, 

amelyek alapján történhet a kiválasztás az egyes munkakörökre. Emellett azon képességek 

összessége, amellyel a szervezet biztosítani tudja az ügyfél megelégedettségét és folyamatainak 

minőségét erősíteni (Nemeskéri és Pataki, 2007). 
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Összességében elmondható, hogy a kompetencia nem más, mint olyan mérhető személyes 

tulajdonságok, készségek, képességek, értékek, jártasságok, magatartások összessége, 

amelyeket a munkavállaló felhasznál a munkavégzés közben, ezáltal hozzájárul a magasabb 

teljesítmény biztosításához. Figyelembe kell venni, hogy a személyiség fontos elemeivel nem 

foglalkozik a definíció és megállapítja, hogy a kompetencia környezetfüggő, hiszen új 

közegben veszíthetünk belőlük az ismeretlen helyzetek kialakulása miatt.  

Sveiby a kompetenciákat öt, egymással összefüggésben lévő összetevőre bontotta. Úgy 

gondolta, hogy van egy olyan része, amelyet formális tanulás során sajátítunk el, 

tulajdonképpen a tények ismeretét jelenti, információkon keresztül jutnak el hozzánk. Ezt 

explicit tudásnak nevezi. A jártasság már inkább gyakorlati tapasztalást feltételez, amelyek 

főként tréning, gyakorlatok során sajátítható el. Mindezek mellett kommunikációs képességet 

is jelenthet. A tapasztalat a döntések megalapozottságát készítik elő és lehetőséget nyújt a múlt 

hibáiból és sikereiből való tanulásra, amelynek tudatában tudjuk döntéseinket meghozni. 

Mélyebbre tekint vissza az értékítélet, mint összetevő megemlítése, amely az egyének közötti 

kapcsolatokon keresztül közvetített kultúrára, hagyományokra nyúlik vissza és azt határozza 

meg, hogy az egyén mit hisz, mit tart helyesnek. A társadalmi közeg pedig az egyének közötti 

kapcsolatból épül fel és ezáltal meghatározza a szervezeti magatartást.  

A kompetencia fogalma tehát szorosan összefügg a munkahelyen elért teljesítménnyel, ennek 

mérésével, hiszen azon emberi tulajdonságok összességének tartják, amelyek elengedhetetlenül 

fontosak egy munkakör sikeres betöltéséhez és az elvárt teljesítmény eléréséhez. Olyan 

tulajdonságok összessége, amely meghatározható a viselkedéssel, magatartással. Azt tudjuk 

megállapítani általa, hogy a szervezetben dolgozó mire képes, milyen munkakör ellátására a 

legalkalmasabb. Sokszor egy meghatározott szituációhoz kapcsolódik, hogy abban az adott 

helyzetben az egyén hogyan cselekszik, milyen kompetenciák használatát, alkalmazását 

feltételezi a viselkedése. Ha az egyénnek nincsenek meg a megfelelő kompetenciái egy adott 

feladat ellátására, akkor a munkakört csak rövid időre, vagy nagy energia-befektetéssel tudja 

csak ellátni. Fontos, hogy az emberek viselkedése mindig a szervezet céljait szolgálják. 

Képviselnie kell a szervezet által korábban felállított stratégiát, kultúrát, az ebben 

meghatározott célokat, értékeket és közelebb kell vinniük a vállalatot az elképzelt jövőképéhez.  

Fontos megállapítás, hogy a kompetencia sokkal fontosabb, mint a tudás és a gyakorlat 

együttvéve. Ha az utóbbi kettőt nézzük, akkor nagyon sok embernek lennének ugyanazok a 

jellemzőik, hiszen itt főleg a diplomából, bizonyítványokból, munkatapasztalatokból ítélnek. 

Ennél sokkal fontosabb az adott személy motivációja, énképe, lelkesedése, amely érdemi 
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különbséget tud tenni a dolgozók között és szelektálja a sikeres alkalmazottat a sikertelentől 

(Gyökér, Finna és Daruka, 2017). 

Minden szervezet alapja a munkakör és ennek teljes körű meghatározása. Ebben a folyamatban 

elengedhetetlen az adott munkakörhöz szükséges kompetenciák meghatározása, kialakítása, 

leírásba foglalása. Egy adott munkakör kialakításakor és elvárásainak megvizsgálásakor, a 

szervezet nem használja fel az egyén kompetenciakészletében rejlő összes kompetenciát, csak 

azokat, amelyeket az adott munkakör hatékony betöltéséhez szükségesnek ítél meg. Pontosan 

emiatt kiemelten fontos, hogy a szervezet létrehozza saját kompetencia-szótárát, illetve saját 

kompetenciamodelljét, ezek felhasználásával az egyes munkakörökhöz kapcsolódóan 

úgynevezett kompetenciaprofilokat tud kialakítani. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy azonos 

munkakörökhöz azonos elvárások legyenek megfogalmazva. Azonban tisztában kell lennünk 

azzal, hogy se a munkaköri leírások, se a kompetenciaprofilok nem állandóak, így fel kell 

készülni, ezáltal alkalmazkodni kell a folyamatos változásokhoz. A korábban említett 

kompetenciamodellt kétdimenziósnak tekintik, amely áll az alapkompetenciákból, amelyek 

minden munkavállaló számára kötelező elvárások halmazát jelölik, illetve a szakmai 

kompetenciakövetelményekből, amelyek a munkakörök, beosztások elvárásaihoz 

alkalmazkodnak. 

A kutatások másik irányát az egyének részéről felmerülő, az általuk hasznosítható 

kompetenciák vizsgálata jelenti. Több szervezet és szakmai fórum foglalkozott már a szükséges 

munkahelyi kompetenciák vizsgálatával, az optimális lista összeállításával. Ezek részletes 

taglalásától most eltekintünk, csupán egy szakértői véleményt szeretnénk példaként 

felvillantani, milyen alapvető munkahelyi kompetenciák azonosíthatóak napjainkban a 

Careersmart szerint9: 

Üzletközpontú gondolkodás: Tudja, hogy mit és hogyan hajtunk végre a szervezetben. 

Tisztában van piaci helyzetünkkel és a versenytársainkkal. Naprakész az általános üzleti 

hírekkel, különös tekintettel a cég ágazatában történtekre. Látja az ezzel kapcsolatos 

összefüggéseket és tervezni tudja az erre adott szervezeti szintű lépéseket. Szem előtt tartja a 

vevői elégedettséget és a tulajdonosi kör érdekeit. 

Ügyfél-orientáltság: Azonosítja és rangsorolja az ügyfelek igényeit, és felismeri a bennük lévő, 

szervezeti szinten jelentkező korlátokat. Törekszik rá, hogy minél többet megtudjon az 

ügyfelekről és ezáltal jobb szolgáltatást nyújtson. Professzionális megközelítést alkalmaz az 

ügyfelekkel kapcsolatosan. A teljesítés során megbízhatóságról tesz tanúbizonyságot.  

                                              
9 https://careersmart.org.uk/your-career/selling-your-skills/list-key-competencies 
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Elemző és problémamegoldó képesség: Képes azonosítani a problémákat és szétválasztani azok 

legfontosabb összetevőit. Képes azonosítani és értelmezni a különféle forrásokból származó 

információkat, elemezni az információk összetevőit és trendjeit, meglátni az azok mögött lévő 

összefüggéseket. Kreatív megoldásokat generál, kiértékeli azokat, és kiválasztja a 

legmegfelelőbbet. 

Gyors gondolkodás/tanulási képesség: Képes a releváns információk gyors és könnyű 

megszerzésére és hasznosítására. Gyorsan megtanulja az új feladatokat, hatékonyan és gyorsan 

reagál a tennivalókra és a szituációkra. Képes önállóan gondolkodni a gyorsan változó 

környezetben. 

Csapatmunka: Aktívan részt vesz a közösségben, ösztönzi az együttműködést. Tudatában van 

mások szükségleteinek és ezekre rugalmasan reagál. Információt oszt meg és támogatja a csapat 

többi tagját a munkavégzés során. Mások hatékony bevonásával tudja teljesíteni a feladatokat. 

Képes reális célok kitűzésére. Lehetőségeket keres önmaga és mások fejlesztésére. És ami talán 

a legfontosabb: a csapat eredménye elsőbbséget élvez az egyéni célokkal (vagy elvárásokkal) 

szemben. 

Kommunikációs készség: Képes az információk és ötletek egyértelmű és artikulált közlésére 

mind szóbeli, mind írásbeli formában. Megfelelő nyelvet, stílust és módszereket használ a 

partnerek, munkatársak és ügyfelek esetében, a kommunikáció céljától függően. Képes 

összetett információk egyértelmű átadására. Előre látja azokat az információkat, amelyekre 

neki és a vele dolgozó munkatársaknak szüksége lesz. 

Önbizalom és rugalmasság: Megfelelő határozottsággal és magabiztossággal rendelkezik a 

munkafeladatok elvégzéséhez, vélemények képviseléséhez, akkor is ha ez kihívást jelentő 

szituációban jelentkezik. Éles, feszültséggel teli helyzetben is megőrzi hidegvérét, 

ítélőképességét és döntési potenciálját. Kezelni tudja a versengésből származó igényeket. Túl 

tudja tenni magát a kudarcon, hasznosítja annak tapasztalatait. Elfogadja a kritikát, az 

elhangzottakat saját fejlődése érdekében használja fel. 

Ítélőképesség és döntéshozatal: Kiegyensúlyozottan szemléli a különböző nézőpontokat 

magában foglaló helyzeteket. Alternatív nézőpontokat keres. Felismeri a prioritásokat, 

mérlegeli a különféle lehetőségeket és értékeli a kockázatokat. Logikus következtetésekre jut, 

és dönt a megfelelő cselekvési tervről. Értékeli a korábbi döntéseket a minőség javítása 

érdekében. 

Kutatási tevékenység, adatgyűjtés: Képes felismerni az információigényeket, valamint 

azonosítani és felhasználni a megfelelő információforrásokat. Kitartó az információkeresésben, 
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ennek kapcsán különféle stratégiákat alkalmaz. Kérdez, gyűjt, ellenőrzi és értékeli az 

információkat és a forrásokat. Figyelmet fordít a részletekre. 

Tervezés és szervezés: Képes minőségi, határidőn belüli és költséghatékony módon 

eredményeket elérni. Észleli a prioritásokat, megtervezi az erőforrások hatékony felhasználását 

és figyelemmel kíséri a haladást a célkitűzésekhez képest. Megtervezi a 

projektek/munkafolyamat fontosabb szakaszait. Gondol a célok eléréséhez szükséges alternatív 

eszközökre. Hatékonyan reagál az előre nem látható eseményekre. 

Eredményorientáltság és minőségszemlélet: Magas, de elérhető színvonalat állít fel önmagának 

és másoknak. Lehetőségeket keres a folyamat és az eredmények javítására. Folyamatosan 

ellenőrzi a teljesítményt, hogy meghatározza a fejlesztendő területeket. Bármit tesz, a 

minőségre törekszik. 

Személyes hatékonyság: Meggyőzéssel és bátorítással képes befolyásolni mások nézeteit és 

viselkedését. Tapintatosan és hatékonyan kezeli a konfliktusokat vagy más kényes kérdéseket. 

Rugalmasan képes alkalmazkodni a munkatársak és ügyfelek széles spalettán tapasztalható 

viselkedéséhez. 

Személyes motiváció: Olyan személyes célokat tűz ki, amelyek bár kihívást jelentenek, 

elérhetőek és reálisak. Kellő energiával, kitartással és elszántsággal törekszik ezek elérésére. 

Lelkes és elkötelezett a személyes teljesítmény fokozása mellett. 

Rugalmasság, alkalmazkodóképesség: Aktívan igyekszik új dolgokat saját érvényesülése 

érdekében megtanulni. Pozitívan reagál a változásokra, és gyorsan alkalmazkodik az új 

helyzethez. Képes több feladatot egyidőben hatékonyan ellátni. 

Kezdeményezőkészség és önállóság: Képes megoldani a dolgokat anélkül, hogy túl gyakran 

kellene a részeredményeket bemutatni és segítséget kérni. Felelősséget vállal a saját 

időgazdálkodásáért és hatékonyságáért. Anélkül veszi észre a munkafolyamatokban lévő 

feladatokat és lehetőségeket, hogy arra figyelmeztetni kellene. Képes arra, hogy megragadja 

ezen lehetőségeket a saját eredményeinek javítása érdekében. 
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2.4 A duális képzés szerepe a kompetenciafejlesztésben 

Nem szeretnénk hosszú és unalmas fejtegetésbe kezdeni az EU-s szakmai források esetében, de 

az mindenképpen kiemelendő, hogy a 2011-ben kiadott bruges-i kommüniké óta – ami 

alapvetően a koppenhágai folyamatra támaszkodott – pontosan tudjuk Európa-szerte, hogy mit 

érdemes tenni a szakképzés területén: 

 a munkaalapú képzés része kell, hogy legyen minden szakmai alapképzésnek; 

 az iskolák és a vállalkozások közötti fokozott együttműködés pl. a képzés 

relevanciájának és a tanári készségek, tudás felfrissítésének, növelésének a 

fontossága; 

 a szakképzés világának fontos szereplői (iskolák, gazdasági vállalkozások, 

szociális partnerek, hatóságok, állami foglalkoztatási szolgálat stb.) közötti 

szorosabb együttműködés erősítése; 

 a szakoktatási tantervek szabályozása a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően;  

 az ipari tanulók gyakorlati képzésének és motivációjának a növelése10. 

Ide lehetne még citálni a különböző stratégiák célkitűzéseit és prioritásait, de azok elsősorban 

a helyi, lokális munkaerőpiaci és társadalmi kontextusban lennének csak igazából 

értelmezhetőek. 

Az Európai Unióban három meghatározó szakképzési modell figyelhető meg, földrajzilag 

eltérő dominanciával: 

 piaci modell (angolszász országokban), 

 tanonc modell (Németországban és Ausztriában), 

 iskolai képzés modellje (skandináv országokban) (Szép és Vámosi, 2007). 

Duális szakképzésről akkor beszélünk, amikor a szakképzési feladatok felelősségén és 

költségein a kölcsönös érdekek elismerése alapján megosztozik az állam és a gazdasági 

szereplők (Farkas, 2018). E képzési forma fő jellemzői, hogy a szakképzési intézmények és a 

vállalatok együttműködve képzik a tanulókat. A szakképzési intézmény végzi az elméleti 

oktatást és a szakmai alapozást (eredetileg 1-2 hetente), az üzemek (cégek, vállalatok) pedig a 

gyakorlati részét látják el (eredetileg 3-4 nap hetente). Ezt a tanuló- (munka?) viszonyt 

tanulószerződés keretében kell rögzíteni, azonban csak olyan céggel történhet szerződéskötés, 

amelyet a kamara akkreditál és nyilvántartásában szerepeltet (1. és 2. táblázat). Ez a folyamat 

                                              
10 A koppenhágai folyamat (2011): a szakoktatás és -képzés területén való fokozott európai együttműködés 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aef0018) [2019. december 8.] 
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azért szükséges, hogy a fogadó szervezet valóban képes legyen biztosítani minden feltételt a 

diákok teljes körű gyakorlati képzéséhez. 

 

1. táblázat Duális képzésben részt vevő gazdasági szervezetek és képzőhelyek száma 

kamarai bontásban, 2020. március 1-i állapot 

 

Kamara GSZ Képzőhely 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 416 477 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 290 394 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 343 514 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 684 986 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 393 469 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 59 91 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 229 309 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 415 528 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 300 393 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 226 314 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 280 365 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 305 395 

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 76 82 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 100 130 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 318 369 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 669 848 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 297 371 

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 151 184 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 313 401 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 193 262 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 268 300 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 459 553 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 297 338 

 

Forrás: ISZIIR 
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A német duális/tanonc képzésben jelen van egy harmadik fél is; az üzemek feletti 

képzőközpontok. Ezek azt a célt szolgálják, hogy azokat a technológiákat vagy 

tananyagelemeket, amelyeket a vállalatok saját kereteiken belül nem tudnak biztosítani, itt meg 

tudják ismertetni a diákokkal (Vámosi, 2015). Ez a pillér nálunk még hiányzik, bár a kamara 

már letette a minisztérium asztalára a javaslatát, pl. a hányattatott sorsú TKKI-k funkcióváltását 

szorgalmazva (ami szintén egy előremutató döntés lenne…). 

Miért jó a duális képzés a cégeknek? Mert olyan szakembert nevelhet ki magának, aki 

 tényleg rendelkezik a szakmai készségekkel, 

 munkahelyen sajátította el a tudását, 

 csoportban dolgozott, 

 fejlődtek a soft skill-jei, látott már vállalati kultúrát, 

 van valós tudás a diplomája mögött, 

 akar és tud szakmailag, emberileg fejlődni, 

 elsajátította a használt technológiát, 

 az átmenet a szakképzési rendszerből a munka világába lényegesen gyorsabb és 

könnyebb, 

 nem vesz „zsákbamacskát” a leendő munkatárssal, mert tanulói évei alatt 

kellőképpen kiismerhette. 

Fontos ezeket a szempontokat kihangsúlyozni, mert a duális képzés a legtöbb munkáltató 

esetében költséget és dokumentációt jelent, vagy mondjuk inkább úgy, hogy befektetést igényel 

a jövőbeli haszon – képzett és alkalmazható munkatárs – reményében. 

 

2. táblázat Hatályos tanulószerződések száma kamarai bontásban, 2020. március 1-i 

állapot 

Kamara Tanulószerződés 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2606 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1780 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4391 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 7780 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2984 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 1084 
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Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1240 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2150 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3051 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1887 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1817 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1307 

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 420 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 743 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2025 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 3114 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 1851 

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 405 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2895 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1509 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1196 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1314 

Összesen 49568 

 

Forrás: ISZIIR 

 

Ugyanakkor célszerű megemlíteni néhány felvetést, ami a rendszer egészének hatékonyságára 

is hatást gyakorol. A Szakképzés 4.0 stratégia alapvetően a szerkezettel és a finanszírozással 

foglalkozik, pedagógiai tartalom, vagy akár a mérés-értékelés területe nem igazán kerül elő. 

Pedig a szakmatanulás – bár erősen kötődik a munka világához – alapvetően pedagógiai 

folyamat (szakmai elméleti, közismereti és szakmai gyakorlati folyamata egyaránt). A kamara 

ezt deklarálja is, ennek köszönhető a mestervizsga újbóli megjelenése, illetve a kamara által 

biztosított pedagógiai-szakmai képzés az érintettek részére. Ezzel nem azt állítjuk, hogy a 

szakmatanulás minden szereplője esetében biztosított a pedagógiai felkészültség, csak a 

szándékot jelezzük, ennek tartalmi kifejtésétől most eltekintünk. 

A duális képzés alapkérdései, hogy miként tehető minél több cég érdekeltté a képzési 

folyamatban, milyen szervezési és információs kapcsolat működik legjobban a cég és a képző 
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intézmény között, illetve hogyan áramolhat a leghatékonyabban az információ az elsajátítandó 

tananyag és szakmai ismeretek kapcsán. 

A Szakképzés 4.0 stratégia is kiemelten foglalkozik a duális képzéssel. Fontos változás, hogy 

az „új” rendszerben a duális képzésben résztvevő tanuló esetében megjelenik a 

munkaszerződés, vagy ha a tanuló nem tud vállalatnál elhelyezkedni, akkor szakképzési 

ösztöndíjat kap (4. ábra). Ebben a rendszerben a hiányszakma jelleg már nem kerül 

megállapításra. 

 

4. ábra Pénzbeli ösztönzési rendszer a technikumban és a szakképző iskolában 2020 

őszétől, felmenő rendszerben 

 

 

 

Forrás: Szakképzés 4.0 stratégia, 42. o. 
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3. Kutatási kérdések 

A kutatás 2020 nyarán kezdődött el. A kutatási folyamat főbb állomásainak és módszertanának 

kidolgozása után a célcsoportok felkutatása és lekérdezése következett, majd az eredmények 

összegzése. A kutatási menet főbb jellemzőit az alábbi pontokban foglaljuk össze.  

3.1 Hipotézisek 

A célkitűzések kapcsán az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

1. Feltételezésünk szerint az ágazati készségtanácsok bevonásával megállapított és kidolgozott 

új képzési és kimeneteli követelmények nagymértékben találkoznak a munkáltatói igényekkel 

és elvárásokkal, csak minimális azon szakmai kompetenciák száma, amelyek nem indokoltak 

adott szakképesítés képzési tartalmában. 

2. Feltételezésünk szerint a munka világában egyre inkább megragadható egy olyan személyes 

kompetenciakör, amely legalább olyan fontossággal járul hozzá a munkakörből fakadó 

feladatok sikeres elvégzéséhez, mint a szűken vett szakmai kompetenciák. Ezen személyes 

kompetenciák általános érvényességgel bírnak, vagyis a munkaerőpiac szereplőinek 

vonatkozásában egységes munkáltatói követelményt képviselnek. 

3. Feltételezésünk szerint a szükséges szakmai kompetenciák esetében a munkáltatók azon 

kompetenciákat fogják a legfontosabbnak ítélni, amelyek minél közvetlenebbül, akár napi 

szinten hasznosulnak a munkakörhöz rendelt értékalkotás folyamatában, és ezek elsősorban 

fizikai, nem egyszer repetitív jellegű aktivitások. 

4. Feltételezünk szerint a munkatársak által alkalmazott kompetenciakészlet minőségi 

vizsgálata során a szakmai kompetenciák megítélése fog jobb eredményt hozni, a személyes 

kompetenciák átlageredménye ennél gyengébb lesz. 

3.2 A vizsgálat célcsoportjai 

A szakképzési rendszer többszereplős, jelen kutatás esetében azonban elsősorban a munkáltatói 

oldalról érkező vélemények, tapasztalatok és fejlesztési elképzelések  megragadása állt a 

középpontban. A célcsoport a vizsgált szakmacsoportokban végzett egyének munkáltatói 

voltak, akik elsőkézből szereztek (és szereznek) tapasztalatokat a munkaerő szakmai és 

személyes felkészültségéről. A munkáltatói kör összetétele vegyes, nagyrészük a szolgáltatás 

és a turizmus területén fejti ki tevékenységét, de közös bennük, hogy alkalmaznak munkaerőt 

a vizsgált szakmacsoportból. 
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Az elkészített kérdőív szakképesítésenként tartalmazta egyrészt a 2020 őszén életbe lépő 

képzési és kimeneti követelmények (KKK) szakmai minősítésére irányuló kérdéseket, másrészt 

a foglalkoztatott munkaerő szakmai és személyes kompetenciakészletének minőségi 

megítélésre irányuló kérdéseket. 

A kutatásba bevont szervezetek száma a következőképpen alakult: 

szakképesítés megnevezése  válaszadó szervezetek száma 

szakács 61 

pincér-vendégtéri szakember 61 

cukrász 61 

turisztikai technikus 63 

vendégtéri technikus 62 

 

3.3. A kutatás módszertana 

A turizmus-vendéglátás öt szakmacsoportjának kompetenciakutatás kérdőíveit online töltettük 

ki a válaszadókkal. Az eredeti tervek között papíralapú megkérdezés is szerepelt, de a COVID-

19 miatt bekövetkezett veszélyhelyzet miatt elmaradtak azok a rendezvények, ahol a 

szakmabelieket szerettük volna személyesen is megkérdezni (pl. szakmai workshopok, 

gasztronómiai programok) 

A megkérdezetteket célzottan, online úton kerestük meg. Elsősorban a turizmus-vendéglátás 

területén működő Baranya megyei szolgáltatóknak (hotelek, panziók, éttermek, cukrászdák, 

cateringgel foglalkozó cégek) és kompetens turisztikai szakembereknek küldtük el az online 

kérdőívet. A kutatás során nagy segítségünkre voltak a Baranya Megyei Kereskedők 

Egyesületének tagjai, a Pécsi Tudományegyetem üzleti szakoktató szakos hallgatói, a Dél-

Dunántúli Gyeregyalog.hu Egyesület és az Orfűi Turisztikai Egyesület panziót és falusi 

szálláshelyet üzemeltető tagjai, továbbá az „Európa Gasztrorégiója” pályázat előkészítő 

csoportja.  

A kérdőívek zömmel zárt kérdésekből állnak, a nyitott kérdések a válaszadó véleményére 

irányulnak arra vonatkozóan, hogy szerinte milyen egyéb ismeret, készség, képesség szükséges 

az adott szakmacsoport felsorolt kompetenciáin kívül. 
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Fontos megjegyezni, hogy az adott szakképesítések esetében a kompetencialistát már az „új”, 

2020 őszén induló szakmai képzések tartalmi meghatározásából (képzési és kimeneti 

követelményei, KKK), illetve programterveiből (PTT) származtattuk. Bár a vizsgált munkaerő 

még a „régi” szakmai tartalom (szakmai és vizsgakövetelmény, SZVK) alapján végzett, úgy 

gondoltuk, hogy az új keretrendszer, főleg az ágazati készségtanácsok bevonása miatt reális 

képet ad a munkaköri elvárásokról, mit is kell tudnia az adott szakembernek, így ezeket 

alkalmaztuk. Ráadásul a felmérés célja nem is lehet a „régi” rendszer hatékonyságának javítása, 

hiszen ezek a szakmai képzések már csak a megújított tartalommal és intézményi keretekben 

érhetőek el a belépők számára. Vagyis a felmérés pontosan arra ad választ, hogy mely 

kompetenciakör a legfontosabb a most induló képzésekben (vagyis mire kell elsősorban 

fókuszálni), és milyen mértékben rendelkeznek ezen szakmai és személyes kompetenciákkal a 

jelenlegi munkatársak (vagyis hol kell esetleg fejlesztő szemlélettel beavatkozni a rendszer 

működésének egészébe). 
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4. Eredmények 

A fejezet több részből áll, és áttekintjük benne a turizmus-vendéglátás szakmacsoportjához 

tartozó szakképesítések felmérési eredményeit, majd azok összegzését. 

Az eredmények  bemutatása elsősorban a kérdőív kérdéseire adott válaszokra koncentrál, 

egyrészt a zárt kérdésekre, másrészt a nyitott kérdésekre adott válaszok összegzésével. Az 

áttekinthetőség miatt az eredményeket grafikonokon is ábrázoltuk. A kérdéssor minden 

szakképesítés esetében három részből állt: 

 a szakképzési folyamat során megszerzendő kompetenciák fontosságának megítélése a 

munkáltató által (kiindulva a munkaköri követelményekből) , 

 a szakképzési folyamat során megszerzett szakmai kompetenciák megléte, minőségi 

értékelése az alkalmazott munkatárs esetében (szakmai kompetenciák, „hard skills”), 

illetve 

 a szakképzési folyamat során megszerzett személyes kompetenciák megléte, minőségi 

értékelése az alkalmazott munkatárs esetében (személyes kompetenciák, „soft skills”). 

Mivel az eredmények eléggé nagy adathalmazt ölelnek fel, az összefoglalás során a 

hatékonyabb értelmezhetőség érdekében kategóriákat állítottunk fel. Az adathalmaz első két 

része kapcsán kialakításra került öt alkategória, amelyekbe minden kapott eredményt 

beletettünk a következő logika alapján: 

 a kapott eredmények alapján az adott kompetencia kiemelkedően fontos a szakképesítés 

egészét tekintve (első rész eredményei), illetve az adott kompetenciát magas szinten 

birtokolják a vizsgált munkatársak (második  rész eredményei),  

 a kapott eredmények alapján az adott kompetencia nagyon fontos, illetve a munkatársak 

megbízható szinten birtokolják a vizsgált kompetenciát (kisebb fejlesztési igényekkel), 

 a kapott eredmények alapján az adott kompetencia csak fontos (homogén módon, kis 

szórással), illetve a munkatársak közepes szinten birtokolják a vizsgált kompetenciát (és 

ennek a szintnek a megállapítása viszonylag homogén, vagyis a többség ezt állapítja  

meg, kisebb mértékű a szóródás), 

 a kapott eredmények alapján az adott kompetencia csak fontos (átlagában, ugyanakkor 

nagy szórással a véleményeket tekintve), illetve a munkatársak közepes szinten 

birtokolják a vizsgált kompetenciát (azonban ennek megítélése nagyon vegyes képet 

mutat, viszonylag nagy aránnyal vannak szélsőséges vélemények), 
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 a kapott eredmények alapján az adott kompetencia inkább nem fontos, illetve a 

munkatársak elvárható kritériumszint alatt birtokolják a vizsgált kompetenciát. 

A személyes kompetenciák esetében próbáltunk sorrendet felállítani, aminek alapját a kapott 

eredmények átlaga jelentette. Itt mindenképpen megjegyzendő az a meglátás, hogy a 

válaszadók eléggé „középre húztak”, vagyis nagy részük a középső kategóriát jelölte meg, 

ugyanakkor itt is megfigyelhető volt, hogy bizonyos kompetenciáknál kisebb volt a szórás, 

valahol viszont nagy. Ezekre kitérünk az összefoglalás során. 
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4.1 A szakács munkakörben dolgozók felmérési adatainak összefoglalása 

Az eredmények összefoglalása kapcsán először a szakképzési folyamat során megszerzendő 

kompetenciák fontosságának megítélése a munkáltató által (kiindulva a munkaköri 

követelményekből) kutatási részben kapott adatokat tekintjük át. 

Az eredményeket tekintve elmondható, hogy az „új”, 2020 életbe lépett új képzési és kimeneti 

követelmények szakmai tartalma nagymértékben találkozik a munkáltatói kör elvárásaival, 

vagyis az átalakított szerkezet, az ágazati készségtanácsok felállítása és szakmai folyamatokba 

való bevonása igazoltnak tűnik. 

A munkáltatók szerint a szakács munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai összetevői a 

következők: 

 A vendégtér, szerviztér, termelők eszközeinek megfelelő kiválasztása; 

 Alapfűszerek és alap ízek felismerése, megnevezése; 

 Alapvető konyhatechnológiai műveletek, eljárások ismerete; 

 Cukrászati nyersanyagok tárolására, minőségre vonatkozó követelmények, mérési 

műveletek ismerete; 

 Adott tájegység gasztronómiai hagyományainak ismerete, tradicionális ételek készítése;  

 Felhasználandó alapanyagok és az előkészítő műveletek ismerete; 

 Tisztítás, darabolás műveletének ismerete; 

 Alapkészítmények fajtáinak, előállításuknak az ismerete; 

 Fűszerek, ízesítőanyagok felismerése; 

 Töltelékáruk készítésének speciális technológiáinak ismerete; 

 Kovász és élesztő működésének ismerete, tésztakészítés ismerete; 

 Savanyítási metódusok ismerete; 

 Konyhai berendezések, gépek kezelésének ismerete; 

 Hőközlő műveletek ismerete; 

 Technológiák közötti összefüggések átlátása; 

 Különleges technológiák megismerése; 

 Tányérdesszertek készítéséhez szükséges ismeretek; 

 Étel- és menüalkotás szabályainak ismerete; 

 Kímélő és mentes táplálkozáshoz szükséges alapanyagok és technológiák ismerete; 

 Tálalás alapvető szabályainak ismerete; 
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 Zöldségek, gyümölcsök szezonjának ismerete; 

 A menü összeállításának alapvető szabályainak ismerete; 

 Nemzetközi konyhatechnológiák megismerése; 

 A manuális- és digitális kalkulációkészítés és átalakítás szabályainak ismerete; 

 Minőségi, mennyiségi, értékbeli áruátvétel szabályainak és követelményeinek ismerete;  

 Vételezési és rendelési mennyiség kiszámításának ismerete; 

 Veszteség és tömegnövekedés kiszámításának ismerete; 

 Raktározás elv, szakosított raktárak, tiszta út elv és FIFO-elv ismerete; 

 Eszközmennyiség és alapanyag-mennyiség megállapításának ismerete; 

 Készletgazdálkodás alapfogalmainak és számításának ismerete; 

A munkáltatók szerint a szakács munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények nagyon fontos szakmai összetevői a következők: 

 Számlázási, készletezési alapfogalmak, műveletek, számítógépes programok ismerete; 

 Világháló ismerete, használata; 

 Gépek, berendezések alapvető funkcióinak, működtetési módjának ismerete; 

 Éttermi alapterítés formáinak, szervíztér előkészítésének műveleteinek ismerete; 

 Vendégfogadás, vendég előtt végezhető műveletek ismerete; 

 Rendezvények lebonyolításához szükséges ismeretek; 

 Árugazdálkodási szoftver működésének, használatának ismerete; 

 Árképzés fogalmainak és számításának ismerete; 

 Raktár ás termelés elszámoltatásának fogalmainak és számításának ismerete; 

 Vendéglátásban használt bizonylatok tartalmai és formai követelményeinek, 

javításuknak ismerete. 

A munkáltatók szerint a szakács munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények fontos szakmai összetevői (és ennek a fontosságnak a megítélése viszonylag 

homogén, tehát csak kis arányban vannak szélsőséges vélemények) a következő: 

 Irodai alapszoftverek készség szintű ismerete. 

A munkáltatók szerint a szakács munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények fontos szakmai összetevői (viszont ennek a fontosságnak a megítélése nem 

egyértelmű, tehát elég nagy arányban vannak szélsőséges vélemények, valahol 
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elengedhetetlenül fontos, máshol hasonló arányban viszont egyáltalán nem fontos) a 

következők: 

 Az ország természeti adottságainak ismerete (az ország fekvése, domborzati viszonyok, 

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

Turizmusfejlesztési Stratégia 2030); 

 Szálláshelyek kínálatának ismerete. 

Vagyis a minősítés eredménye két jellemzőre mutat rá: egyrészt a munkaköri kompetenciák jól 

lettek összeállítva, hiszen csak nagyon kevés szakmai összetevő kapott alacsonyabb minősítést 

(és ez talán már a szakképzési tartalom meghatározásának átalakított, részben az ágazati 

készségtanácsok bevonásával kivitelezett munkafolyamat hatékonyságának tudható be), 

másrészt a kapott eredményt némileg árnyalhatja az a fajta szakmai maximalizmus, ami esetleg 

a kapott válaszokban tetten érhető. Az biztosan elmondható, hogy a szakács munkakör 

legfontosabb szakmai kompetenciái azok, amelyek a közvetlen ételkészítéshez, ízesítéshez, 

technológia használathoz és tálaláshoz kapcsolódnak – leegyszerűsítve azt kapja a vendég az 

asztalára amit megálmodott, mindezt ízletesen és költséghatékonyan elkészítve – és minél 

„messzebb” ettől az alapfeladattól, minél tágabban értelmezzük a munkaköri feladatokat, úgy 

jelenik meg ezen funkciók viszonylagos, kis mértékű hátrébb csúszása a kompetencialistán.  

A felmérés második fontos részében a szakképzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatóknak 

azt kellett megítélniük, hogy az adott kompetenciát milyen szinten birtokolják az általuk 

alkalmazott munkatársak, jelen esetben a szakácsok. Az eredmények tükrében a munkatársak 

magas szinten birtokolják az alábbi szakmai kompetenciákat: 

 Fűszerek, ízesítők felismerése, használata, megkülönböztetése; 

 Fűszerek, ízesítők, alapanyagok felismerése; 

A szakmai kompetenciák megbízható szintű birtoklásáról beszélhetünk (kisebb fejlesztési 

igényekkel) az alábbi esetekben: 

 A kézi szerszámok, gépek, berendezések, eszközök felhasználói szintű ismerete; 

 FIFO-elv lényegének ismerete; 

 Tömeg és űrtartalom mértékegységének és átváltásukra vonatkozó szabályok ismerete; 

 Zöldségek és gyümölcsök előkészítésének, darabolásának, és az ehhez használt 

eszközöknek az ismerete; 

 Anyagok, eszközök előkészítő műveleteinek, egyszerűbb technológiájú cukrászati 

tészták készítésének ismerete; 
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 Termékekhez tartozó töltelékek készítésének, a kreatív díszítés alapjainak ismerete; 

 Az alapanyagok megfelelő elkészítésének, az ehhez tartozó teljeskörű 

munkafolyamatok ismerete; 

 A feladatok elvégzésének sorrendjének, a megvalósítással kapcsolatos vezetői 

elvárásoknak az ismerete; 

 Az ételkészítési műveletek horizontális és vertikális ismerete; 

 Gépek, konyhai kéziszerszámok, eszközök és berendezések vertikális és horizontális 

ismerete; 

 Modern hidegkonyhai termékek előkészítési, elkészítési folyamatainak és a szakszerű 

tárolási szabályoknak az ismerete; 

 A készlet típusok és a szakosított tárolás jelentőségének ismerete. 

Azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak közepes szinten birtokolnak (és ennek 

a minőségnek a megállapítása viszonylag homogén, vagyis a többség ezt állapítja meg, kisebb 

mértékű a szóródás): 

 A munkaszerződés lényegének, tartalmi elemeinek ismerete; 

 A szakmai felületek, szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok felhasználói szintű 

ismerete; 

 A vendégfogadás és a svájci felszolgálási mód szabályainak ismerete. 

Azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak szintén közepes szinten birtokolnak 

(azonban ennek megítélése nagyon vegyes képet mutat, viszonylag nagy aránnyal vannak 

szélsőséges vélemények, szóródnak a kapott minősítések a teljes skálán): 

 Az alapvető nyelvi, írásos és szóbeli kommunikációs elvárások és normák, illetve 

legalább egy tanult idegen nyelv ismerete; 

 Munka és tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások és teendők ismerete; 

 Az alapterítés előírásainak, a terítés lépéseinek, a terítéshez használt eszközöknek az 

ismerete; 

 Receptúra alapján alkoholmentes kevert italok készítése; 

 A vendég előtt készíthető desszertek, saláták és az elkészítésükhöz használt eszközök 

ismerete; 

 Cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok, 

nyersanyagromlás jellemzőinek ismerete; 

 Ételkészítési trendek, új irányzatok és technológiák ismerete; 
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 A különböző vendéglátó rendezvények, az ezekre vonatkozó menüösszeállítás 

szabályainak, szempontjainak az ismerete; 

 Az üzlet működéséhez szükséges árukészlet kiszámításának és az árubeszerzés 

lehetőségeinek ismerete; 

 A vételezési és a rendelési mennyiség kiszámításának és a megrendelés 

munkafolyamatainak ismerete; 

 A veszteség és a tömegnövekedés kiszámításának ismerete; 

 Az eszközmennyiség és az alapanyag-mennyiség megállapításának módszertani 

ismerete; 

 Az optimális alapanyag-technológia párosítások ismerete. 

És végül azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak az elvárható kritériumszint 

alatt birtokolnak a felmérés eredményei alapján: 

 A szálláshelyek különböző típusainak ismerete; 

 Az ország és saját régiójának turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, természeti 

adottságainak ismerete; 

 A Munka Törvénykönyvének, a kollektív szerződésnek, a munkavégzésre vonatkozó 

szabályoknak az ismerete. 

Az eredmények tükrében az mindenképpen megállapítható, hogy a véleményalkotás jelentős 

része esetében a kapott eredmények nagyon szóródnak, vagyis a munkáltatók által 

„megtapasztalt” munkavégző képesség, annak kompetenciaszintű összetevői vegyes képet 

mutatnak, és mivel ezek a munkatárs közvetlen teljesítményéhez kötődnek, a munkáltatók 

ennek mindenféle szintű megjelenési formájával találkoznak. Ennek fényében egy átlag kép 

megragadható ugyan, de ezért is került kialakításra olyan kategória, ami figyelembe vette a 

minősítések szélesebb skáláját. 

Ha megnézzük magát a listát, látható, hogy az eredmények minőségben elmaradnak az 

elvárásoktól. Viszont az elvárások alapján legfontosabbnak ítélt szakmai kompetenciák 

többsége a megbízható szinten birtokolt kompetenciacsomagban található. Ha ehhez 

hozzávesszük, hogy a legrosszabb eredményeket olyan szakmai kompetenciák nyújtották, 

amelyek – talán mondhatjuk ezt – nem tartoznak a legfontosabb kritériumok közé, az összkép 

egyáltalán nem tűnik rossznak. 

A szakmai kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban nagyban függ a személyes kompetenciák 

jellegétől, irányultságától, minőségétől. Az eredményeket az alábbi táblázatban összegezzük.  
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Személyes kompetencia Értékelések átlaga 

Motiválhatóság 3,37 

Együttműködő készség 3,36 

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 3,31 

Rugalmasság 3,29 

Kreativitás, ötletgazdagság 3,27 

Kapcsolatfenntartó készség 3,24 

Precizitás 3,23 

Megbízhatóság 3,17 

Emlékezőképesség 3,14 

Figyelem, összpontosítás 3,12 

Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat 3,05* 

Alkalmazkodóképesség 3,04 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 3 

Kompromisszumkészség 2,98* 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 2,98 

Tervezési készség 2,93* 

Lényeglátás 2,89* 

Figyelemmegosztás 2,89 

Önállóság 2,88 

Szervezőkészség 2,86 

Konfliktuskezelő készség 2,86 

Áttekintő képesség 2,85* 

Felelősségtudat 2,84 

Tevékenységszervezés, időgazdálkodás 2,83 

Rendszerben való gondolkodás 2,83* 

Konfliktusmegoldó készség 2,81 
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Látható, hogy egyrészt a minősítések összességében a skála középső harmadában találhatóak. 

Másrészt az első 5-7 helyen található kompetenciák kulcsfontosságúak, nagymértékben 

felelősek a minőségi munkavégzésért. Az utolsó 5 helyen szereplő kompetencia döntően a 

munkaszervezéshez kötődik, így nem is véletlen, hogy ez a terület jelentkezni fog a fejlesztendő 

elképzelések között. 

Mindenképpen megjegyzendő, hogy a szakmacsoporton belül ezen szakképesítés értékelése 

nyújtotta a leggyengébb eredményt, egyik kompetenciaelem sem ért el 3,5-ös eredménynél 

jobbat. 

Az átlag értékénél csillaggal jelöltük azokat a kompetenciákat, ahol a kapott eredmények 

nagyon széthúztak, vagyis a skála minden kategóriájában sok jelölés van. Ez annak köszönhető, 

hogy a munkáltatók a munkavállalói munkavégző képesség széles arzenáljával találkoznak, 

szélsőséges teljesítményt tapasztalnak (pozitív és negatív irányban egyaránt), ami 

visszatükröződik a válaszokban. A többi esetben a minősítés viszonylag homogén volt, nyilván 

itt is voltak szélesebb körű eredmények, de jóval kisebb mértékben. 
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4.2 A cukrász munkakörben dolgozók felmérési adatainak összefoglalása 

A kapott eredmények kimondottan jó képet mutatnak abból az aspektusból, hogy a 

szakképesítés szakmai kompetenciáinak megítélése viszonylag koherens, döntő része a 

munkáltatói kör támogatását élvezi, emellett ezen kompetenciák vizsgálatánál az alkalmazott 

munkaerő jó felkészültségről tett tanúbizonyságot. Megfigyelhető volt némi hektikusság a 

személyes kompetenciák minősítésénél, de az összkép arra mutat rá, hogy a munkatársak 

felkészültsége összességében jó, de az egyéni adottságok nagyon eltérőek. A gyengébben 

teljesített személyes kompetenciaelemek esetében átfedés tapasztalható a többi szakképesítés 

eredményeivel. 

Az eredmények kiértékelésnek összefoglalási sorrendje most sem változik. Első körben 

tekintsük át, hogy a szakképzési folyamat során megszerzendő kompetenciák fontosságának 

megítélése a munkáltató által (kiindulva a munkaköri követelményekből) hogyan alakult. 

A munkáltatók szerint a pincér-vendégtéri szakember munkakör, illetve a munkakörből fakadó 

feladatok és követelmények kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai 

összetevői nagyon domináns megítéléssel a következők: 

 A vendégtér, szerviztér, termelők eszközeinek megfelelő kiválasztása; 

 Az alapfűszerek és alapízek felismerése, megnevezése; 

 Az alapvető konyhatechnológiai műveletek, eljárások ismerete; 

 A cukrászati nyersanyagok tárolása, minőségre vonatkozó követelményeket, illetve a 

mérési műveletek ismerete; 

 Cukrászati alapműveletek ismerete; 

 A cukrászati nyersanyagok technológiai hatásainak, tulajdonságainak ismerete; 

 A tömeg és űrtartalom mértékegységének, átváltásának ismerete; 

 Az anyagok, eszközök előkészítő műveleteinek, eszközeinek ismerete; 

 A vételezendő anyagok listakészítésének ismerete az összesített anyaghányadok 

alapján; 

 Az előkészítés higiéniai és minőségi követelményeinek ismerete; 

 A konyhai berendezések és gépek kezelésének, programozásának ismerete; 

 A gyümölcstöltelékek, gyümölcsök, zöldségek tartósítási folyamatának ismerete; 

 Az olajos magvakból készült töltelékek, túrótöltelékek, sós töltelékek, tojáskréme k, 

tartós töltelékek, vajkrémek, puncstöltelék és tejszínkrémek ismerete; 
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 A gyúrt élesztős, a kevert élesztős, a hajtogatott élesztős, omlós élesztős tészta, vajas 

tészta, omlós tészta, nehéz felvert készítésének és az abból készült sütemény 

elkészítésének ismerete; 

 A vajas tészta, a forrázott tészta és a sós omlós tészta készítésének, és az abból készült 

süteményeknek az ismerete; 

 A vajas tésztából készült krémes és tejszínes sütemények, valamint a forrázott tésztából 

készült krémes és tejszínes sütemények készítésének ismerete; 

 Az omlós, felvert, hengerelt és egyéb tészták előállításának, a töltetlen és töltött édes 

teasütemények készítésének, és a mézeskalács-tészta sütésének ismerete; 

 Könnyű és nehéz felvertek, hagyományos alaptorták, hagyományos tejszínes torták, 

különleges ízesítésű üzleti specialitások, szeletek, tekercsek, minyonok és omlós 

tésztából készült desszertek készítésének ismerete; 

 A félkész termékek készítésének ismerete, francia felvert torták, francia omlós tészták, 

forrázott tészták, zselés betétek, roppanós rétegek, krémek, vágott, formában 

dermesztett, monodesszertek, tartlettek, francia forrázott tésztából készült desszertek 

készítése, nemzetközi trend szerint készült torták, minidesszertek macaronok, 

pohárdesszertek elkészítése; 

 A csokoládé temperálásának, a csokoládébonbonok, a krémbonbonok, a 

grillázsbonbonok, a nugátbonbonok, a gyümölcsbonbonok készítésének ismerete; 

 A különböző fagylaltkeverékek készítésének ismerete; 

 A baracklekvár bevonat, a zselékészítés, a fondán melegítés és -hígítás szabályainak, a 

csokoládémelegítés, - hígítás, -temperálás szabályainak ismerete; 

 Az egyszerű díszítési műveleteinek, az uzsonnasütemények, a sós teasütemények, az 

édes teasütemények, a krémes termékek, a hagyományos cukrászati termékek, a 

nemzetközi cukrászati termékek és a hidegcukrászati termékek készítésének ismerete; 

 Tortákról, díszmunkákról munkarajz készítése, virágminták és írásjelek rajzolása; a 

fecskendezés, a csokoládévirágok, marcipánfigurák, - virágok, a karamellfőzés, 

karamellel történő díszítési technikák ismerete; 

 Az élelmiszertípusnak megfelelő raktározásának, a beérkezett áru ellenőrzésének, a 

romlott áru elkülönítésének és elszállításának, az árukészlet, az árufelhasználás, az 

áruszükséglet megállapításának módszereinek, az árurendelés szóbeli és írásbeli 

lehetőségeinek ismerete, ismeri a FIFO elvet; 
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 A cukrászati termékek tömegének kiszámítása receptek és veszteségek 

figyelembevételével, a cukrászati félkész termékek nyersanyagértékének és a cukrászati 

késztermékek eladási árának kiszámítása. 

További nélkülözhetetlen szakmai kompetenciák, egy árnyalattal kisebb támogatással, de még 

a kategórián belül maradva: 

 Világháló ismerete; 

 Gépek és berendezések alapvető funkcióinak, működésének ismerete; 

 A munkafolyamatok előkészítése, tervezése gyártási, gazdaságossági és ergonómiai 

szempontok alapján; 

 A tényleges anyagfelhasználás, nyitókészlet, zárókészlet megállapítását, a megengedett 

anyagfelhasználás, a leltáreredmény megállapítását és az anyagi felelősség 

kötelezettségeinek ismerete. 

A munkáltatók szerint a cukrász munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények nagyon fontos szakmai összetevői a következők: 

 Számlázási, készletezési alapfogalmak, műveletek ismerete; 

 A vendégfogadás egyszerű, a vendég előtt is végezhető műveleteinek ismerete. 

Mindkét szakmai kompetencia esetében megjegyzendő, hogy ez a minősítés elég nagy szórást 

mutat a célcsoport esetében, vagyis a kompetencia megítélésében szerepet játszik a szervezeten 

belüli konkrét tevékenység is, a munkakörhöz köthető jellemzők. 

A munkáltatók szerint a cukrász munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények fontos szakmai összetevői (és ennek a fontosságnak a megítélése viszonylag 

homogén, tehát csak kis arányban vannak szélsőséges vélemények) a következő: 

 Irodai alapszoftverek készség szintű használata; 

 Az éttermi alapterítés formáinak, szerviztér előkészítésének ismerete; 

 Az ország természeti adottságainak ismerete. 

A munkáltatók szerint a cukrász munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények fontos szakmai összetevői (viszont ennek a fontosságnak a megítélése nem 

egyértelmű, tehát elég nagy arányban vannak szélsőséges vélemények, valahol 

elengedhetetlenül fontos, máshol hasonló arányban viszont egyáltalán nem fontos) a 

következők: 

 Szálláshelyek kínálatának ismerete. 
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A felmérés második részében a szakképzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatóknak azt kellett 

megítélniük, hogy az adott kompetenciát milyen szinten birtokolják az általuk alkalmazott 

munkatársak, jelen esetben a pincérek. 

Az eredmények tükrében a munkatársak magas szinten birtokolják az alábbi szakmai 

kompetenciákat: 

 A cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok, 

nyersanyagromlás jellemzőinek ismerete; 

 A cukrászati nyersanyagok és tulajdonságaiknak ismerete és helyes használata . 

További olyan szakmai kompetenciák, amelyek birtoklása megbízható szintű, de csak hajszállal 

maradt el a magas szintű birtoklási kategóriától: 

 A cukrászati alapműveletek ismerete és használata; 

 Az ételek elkészítéséhez használatos fűszerek, ízesítők ismerete és helyes használata ; 

 A különböző tészták elkészítési módjának ismerete; 

 Félkész termékek készítési sorrendjének ismerete. 

A szakmai kompetenciák megbízható szintű birtoklásáról beszélhetünk (kisebb fejlesztési 

igényekkel) az alábbi esetekben (a minősítések viszonylagos homogenitása mellett, vagyis a 

szélsőséges értékek csak nagyon kis részarányban fordulnak elő): 

 A termékkészítéshez használandó berendezések, cukrászati gépek használatának 

ismerete; 

 A termékkészítéshez szükséges mennyiségek, nyersanyagok kimérése, az előkészítő 

műveletek, munkafolyamatok ismerete; 

 A gyümölcs töltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, túrótöltelékek, sós 

töltelékek, tojáskrémek, tartós töltelékek, vajkrémek, puncstöltelék tejszínkrémek 

ismerete; 

 A gyors érlelésű mézeskalácstészta készítésének ismerete; 

 Hagyományos cukrászati termékek, torták, szeletek, tekercsek, minyonok, omlós 

desszertek készítésének ismerete. 

Az alábbi szakmai kompetenciák esetében szintén megbízható szintű kompetenciabirtoklásról 

beszélhetünk, azonban a munkáltatói vélemények elég nagy szóródást mutatnak: 
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 A vendéglátás-turizmus tevékenységeire vonatkozó munka és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi előírások és teendők ismerete (itt a 3-as, 4-es és 5-ös minősítések 

mind közel azonos arányt értek el); 

 A tömeg és űrtartalom mértékegységek és az átváltásukra vonatkozó szabályok ismerete  

(itt a válaszok közel fele 5-ös minősítést jelentett, de 28% csak a közepest jelölte meg);  

 Francia irányzatú cukrászati termékek, torták, desszertek, aprósütemények készítésének 

ismerete (szintén, a 3-as és az 5-ös minősítés egyaránt 31-31 %-ot kapott); 

 Hideg cukrászati készítmények, fagylalt, parfé készítésének ismerete; 

 Bonbonok, bonbon töltelékek készítésének, csokoládé temperálásának, csokoládé 

hüvelyes és mártott termékek készítésének ismerete; 

 Cukrászati termékekhez bevonó anyagokat készít és/ vagy alkalmassá teszi a bevonó 

anyagokat a feldolgozásra; 

 A beérkezett áru ellenőrzésének lépésinek, az élelmiszertípusnak megfelelő szakosított 

raktározás követelményeinek, a romlott áru kezelésének ismerete (a 3-as, 4-es és 5-ös 

minősítések egyaránt 27-31% körüli értékeket kaptak). 

Azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak közepes szinten birtokolnak (és ennek 

a minőségnek a megállapítása viszonylag homogén, vagyis a többség ezt állapítja meg, kisebb 

mértékű a szóródás): 

 Az üzleti érintkezés szabályai szerinti kommunikáció, az alapvető nyelvi, írásos és 

szóbeli kommunikációs elvárások és normák ismerete; 

 A munkaszerződés lényegének, tartalmi elemeinek ismerete; 

 A vendéglátás-turisztikához kapcsolódó internetes szakmai felületek, szövegszerkesztő 

és táblázatkezelő programok ismerete; 

 Árugazdálkodási feladatokat végzése; árukészlet, az áru mennyiség, minőség, 

raktározási rend ellenőrzése, szükséges árukészlet megrendelése. 

Végül azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak szintén közepes szinten 

birtokolnak (azonban ennek megítélése nagyon vegyes képet mutat, viszonylag nagy aránnyal 

vannak szélsőséges vélemények, szóródnak a kapott minősítések a teljes skálán): 

 FIFO elv ismerete; 

 Szálláshelyek típusainak ismerete; 

 Az ország és saját régiójának turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, a régiót 

meghatározó természeti adottságainak ismerete (és ennél a szakmai kompetenciánál 
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megjegyzendő, hogy csak hajszál híján maradt ebben a kategóriában, és nem csúszott 

át a kritériumszint alatti birtoklásba); 

 A cukrász termékkészítéshez szükséges anyagok, műveletek ismerete egy idegen 

nyelven; 

 A cukrászati termékek nyersanyagértékének és eladási árának kiszámítása, a félkész és 

késztermék kalkulációinak elkészítése; 

 A leltáreredmény megállapításnak, a számítás lépéseinek, a készletezésnek az ismerete.  

És ami a legörömtelibb, nem volt olyan szakmai kompetencia, amit a munkáltatók megítélése 

szerint a munkatársak elvárt kritériumszint alatt birtokoltak volna. 

Ha átnézzük ezt az összesítést, akkor igazából egy kimondottan jó kép rajzolódik ki előttünk. 

A szakma megítélése szerinti legfontosabb kompetenciák a felsőbb kategóriákban találhatóak, 

illetve amiben gyengébben teljesítettek a munkatársak, azon kompetenciák jelentős része nem 

a közvetlen – adott esetben fizikai jellegű – munkatevékenységhez tartoznak, ami az 

értékalkotás legfontosabb alapfolyamata. A szálláshellyel, turisztikai ismeretekkel kapcsolatos 

tudáselemek, a munka világával, foglalkoztatással kapcsolatos ismeretek, illetve az 

idegennyelv-ismeret általánosságban is a gyengébben teljesített, kevésbé birtokolt 

kompetenciatárba tartoznak, amelyek – mint említettük – nem is tartoznak a nélkülözhetet len 

szakmai „alaptudások” közé. 

A személyes kompetenciák minősítése során kapott eredményeket az alábbi táblázatban 

összegezzük. 

Személyes kompetencia Értékelések átlaga 

Figyelemmegosztás 4,18* 

Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat 4,02 

Precizitás 4* 

Kreativitás, ötletgazdagság 4* 

Emlékezőképesség 3,92* 

Motiválhatóság 3,89* 

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 3,86 

Megbízhatóság 3,84* 

Együttműködő készség 3,83 
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Felelősségtudat 3,75* 

Figyelem-összpontosítás 3,7 

Önállóság 3,69* 

Áttekintő képesség 3,69 

Rugalmasság 3,64* 

Alkalmazkodóképesség 3,63* 

Rendszerben való gondolkodás 3,62* 

Tervezési készség 3,61* 

Lényeglátás 3,59 

Kapcsolatfenntartó készség 3,55 

Szervezőkészség 3,49* 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 3,49* 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 3,45* 

Kompromisszumkészség 3,44 

Tevékenységszervezés, időgazdálkodás 3,38* 

Konfliktusmegoldó készség 3,33 

Konfliktuskezelő készség 3,31 

 

A személyes kompetenciák esetében az eredmények érdekes képet mutatnak. Egyik oldalról a 

minősítések összességében jó képet mutatnak, a táblázat első harmadában minden kompetencia 

legalább 3,7-es átlaggal szerepel, ráadásul itt kimondottan fontos személyes 

kompetenciaelemek találhatóak. Másik oldalról, a többi szakképesítéshez képest több olyan 

kompetenciaelem található, amelynek értékelése során nagy volt a szórás a munkáltatói 

vélemények esetében (ezeket jelöltük csillaggal). Vagyis viszonylag jó az alkalmazott emberi 

erőforrás minősége, de ugyanakkor nagyon hektikus képet mutatnak az egyéni adottságok. 

Ennek kapcsán, ezt érzékeltetve ki is emelnénk néhány kompetenciaelemet. A precizitás 

esetében bár 4-es átlag jött ki, 4-es minősítés viszonylag kevés érkezett (16,4%), ugyanakkor a 

3-as minősítések aránya 34,4%, az ötösöké pedig 44,3%. Hasonlóan szélsőséges megoszlások 

figyelhetőek meg a rendszerben való gondolkodás és az áttekintő képesség esetében is. A 
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tevékenységszervezés, időgazdálkodás kompetenciaelem eredményeinek átlaga 3,38, 

ugyanakkor a 2-es minősítések részaránya 31,1%, ami a legrosszabb eredmény a felmérésben. 

Ezért is került be ez a kompetencia a fejlesztendő területek közé. 

 

4.3 A pincér-vendégtéri szakember munkakörben dolgozók felmérési adatainak 

összefoglalása 

A szakképesítés esetében már némi hektikusság volt megfigyelhető a beérkezett adatok alapján. 

Egyrészt itt már koránt sem egyértelmű minden, a kidolgozott képzési és kimeneteli 

követelményben szereplő szakmai kompetencia munkáltatói részről történő támogatása, 

másrészt a meglévő kompetenciák értékelésénél érződött, hogy bizonyos aktivitások nem 

képezik részét az adott foglalkoztatott munkatárs munkakörének, így azok megítélése is 

bizonytalanná vált. 

Több megkérdezett szervezetnél a rendezvényszervezés, rendezvények lebonyolítása és a 

rendezvények során történő felszolgálás, szervírozás személyeket tekintve is elválik egymástól. 

Vagyis nem teljesül a gyakorlatban az a komplexitás, amit a KKK kidolgozója megálmodott; 

sok helyen külön van a szervező és a felszolgálási személyzet, ami persze nem jelenti azt, hogy 

ez a tudás elveszne, csak egyszerűen mérsékeltebben jelentkezik. 

Az eredmények kiértékelésnek összefoglalási sorrendje most sem változik. Első körben 

tekintsük át, hogy a szakképzési folyamat során megszerzendő kompetenciák fontosságának 

megítélése a munkáltató által (kiindulva a munkaköri követelményekből) hogyan alakult. 

A munkáltatók szerint a pincér-vendégtéri szakember munkakör, illetve a munkakörből fakadó 

feladatok és követelmények kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai 

összetevői nagyon domináns megítéléssel a következők: 

 Világháló használata; 

 A vendégtér; a szervíztér és a termelők egyszerű eszközeinek ismerete; 

 Az éttermi alapterítés formáinak és a szervíztér előkészítő műveleteinek ismerete; 

 A vendégfogadás egyszerű, vendég előtt végezhető műveleteinek ismerete; 

 Az asztalfoglalás és a rendezvények felvételének ismerete; 

 A rendezvények lebonyolításának ismerete; 

 A különböző fizettetési módok, elszámolási jog, ügyviteli folyamatok, szakmai 

számítások ismerete; 
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 A felszolgálóval szemben támasztott követelményeknek, a felszolgálás általános 

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

ismerete; 

 A felszolgálás folyamatának ismerete; 

 A borok, szénsavas borok, sörök, párlatok, likőrök, kávék, kávékülönlegességek, teák, 

üdítők, ásványvizek készítési módjainak és felszolgálásuk ismerete; 

 A kevert italok, kávék, kávékülönlegességek, teák készítésének ismerete; 

 Az aperitif és digestif italok, valamint az étrendhez tartozó borok, egyéb italok 

párosításának hagyományos és modern elméletének ismerete; 

 Az ételek és italok összetevőinek, az allergéneknek az ismerete; 

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

fagylaltlap, borlap, egyéb specifikus választékközlő eszközök szerkesztésének ismerete;  

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

helyszín és a rendelkezésre álló személyzet szakképzettségére vonatkozó szakmai 

protokoll ismerete; 

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

termékeinek, az ajánlási technikáknak a megismerése. 

További nélkülözhetetlen szakmai kompetenciák, egy árnyalattal kisebb támogatással, de még 

a kategórián belül maradva: 

 Számlázási, készletezési alapfogalmak és műveletek, számítógépes programok 

ismerete; 

 A vendégtérben és a termelőknél alkalmazott gépek és berendezések ismerete; 

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

selejtezésük szabályainak ismerete; 

 A százalékszámítás, mértékegység átváltás, kerekítési szabályok, megoszlási 

viszonyszámok ismerete. 

A munkáltatók szerint a pincér-vendégtéri szakember munkakör, illetve a munkakörből fakadó 

feladatok és követelmények nagyon fontos szakmai összetevői a következők: 

 Irodai alapszoftverek ismerete; 

 Az alapfűszerek és alap ízek ismerete; 

 Az alapvető konyhatechnológiai műveletek, eljárások ismerete; 
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 A szálláshelyek kínálatának megismerése (de ez már eléggé megosztott képet mutat, a 

munkáltatók ötödénél nem annyira fontos, negyedénél csak fontos kategóriába esett); 

 A különböző rendezvények munkafolyamatainak, a munkaszervezés alapelveinek 

ismerete; 

 A rendezvényekhez szükséges munkakörök és értékesítési formák ismerete; 

 A rendezvény lebonyolításához szükséges gépek, berendezések, eszközök és 

rendezvénytechnikai felszerelések ismerete, munkaerő-beosztás szabályainak ismerete; 

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

hőközlési eljárásoknak, a konfitálásnak, szuvidálásnak és egyéb modern 

konyhatechnológiai eljárásoknak az ismerete; 

 A hideg előételek, levesek, meleg előételek, főzelékek, köretek, mártások, saláták, 

dresszingek, főételek, befejező fogások hagyományos és modern készítési módjainak 

ismerete; 

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

csúcsgasztronómia újdonságainak, érdekességeinek ismerete (itt is megjegyzendő, hogy 

a munkáltatók harmadánál ez csak fontos kategóriába esik); 

 Az étteremértékelő, és -minősítő rendszerek ismerete (Michelin, Gault & Millau, 

Tripadvisor, Facebook, Google – szintén megosztó képet mutató szakmai kompetencia);  

 A séf lehetőségeinek, személyes ítéleteinek alapján kialakítható választék megismerése; 

 A vendéglátó egységek online megjelenésének, elemzésének, az étterem online térben 

való megjelenésének megismerése; 

 A különböző gasztronómiai események szervezésének, vacsoraesteknek, ezek 

lebonyolításának az ismerete; 

 A termelés és a vételezés szabályainak és szempontrendszerének ismerete; 

 A bizonylatok, számlák, leltári dokumentációk ismerete. 

A munkáltatók szerint a pincér-vendégtéri szakember munkakör, illetve a munkakörből fakadó 

feladatok és követelmények fontos szakmai összetevői (és ennek a fontosságnak a megítélése 

viszonylag homogén, tehát csak kis arányban vannak szélsőséges vélemények) a következő: 

 Az ország természeti adottságainak ismerete; 

 A hírlevelek szerkesztésének, küldésének, a célcsoportok helyes megválasztásának 

ismerete; 

 Leltározás és elszámoltatás ismerete; 
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 A vállalkozási formák, vállalkozási típusok ismerete; 

 Az alapvető munkajogi és adózási ismeretek megléte. 

A munkáltatók szerint a pincér-vendégtéri szakember munkakör, illetve a munkakörből fakadó 

feladatok és követelmények fontos szakmai összetevői (viszont ennek a fontosságnak a 

megítélése nem egyértelmű, tehát elég nagy arányban vannak szélsőséges vélemények, valahol 

elengedhetetlenül fontos, máshol hasonló arányban viszont egyáltalán nem fontos) a 

következők: 

 A nyersanyagok tárolásának és minőségének ellenőrzése, receptúra alapján kimérés; 

 A beszerzés, árurendelés szabályainak ismerete; 

 Árképzési modellek ismerete; 

 A költséggazdálkodás, költségelemzés, adózás előtti eredmény, költségszint, 

eredményszint, egyszerű jövedelmezőségi tábla kiszámításának ismerete. 

Illetve a kapott eredmények alapján az alábbi szakmai kompetencia inkább nem fontos a 

munkaköri követelmények oldaláról: 

 Cukrászati alapműveletek ismerete. 

Vagyis a minősítésekből szépen kirajzolódik, hogy a szakmai kompetenciák fontosságának 

iránya elsősorban abba az irányba mutat, hogy az alkalmazott munkaerő fő feladata elsősorban 

a felszolgálás, kiszolgálás, szervírozás, igények kielégítése és a fizettetés, az üzemeltetés, 

beszerzés, árképzés és a szervezési kérdések jelentős része máshova tartozik. 

A felmérés második részében a szakképzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatóknak azt kellett 

megítélniük, hogy az adott kompetenciát milyen szinten birtokolják az általuk alkalmazott 

munkatársak, jelen esetben a pincérek. 

Az eredmények tükrében a munkatársak magas szinten birtokolják az alábbi szakmai 

kompetenciákat: 

 A vendégfogadás, az ültetés szakmai szabályainak ismerete; 

 Az italajánlás szempontjainak és az italok összetételének ismerete, az egészséges 

táplálkozás ismerete; 

 A felszolgálási módok, az étel- és italkészítési és felszolgálási szabályok ismerete. 

A szakmai kompetenciák megbízható szintű birtoklásáról beszélhetünk (kisebb fejlesztési 

igényekkel) az alábbi esetekben (a minősítések viszonylagos homogenitása mellett, vagyis a 

szélsőséges értékek csak nagyon kis részarányban fordulnak elő): 
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 A rendelésfelvétel szabályainak, az éttermi szoftvernek az ismerete; 

 A hazai és nemzetközi alkoholmentes és alkoholtartalmú italok ismerete. 

Illetve ugyanúgy az adott szakmai kompetencia megbízható szintű birtoklásáról beszélhetünk, 

de jóval nagyobb szórással a minősítéseket tekintve: 

 Az üzleti érintkezés szabályai szerinti kommunikáció ismerete magyar és egy idegen 

nyelven; 

 A tömeg és űrtartalom mértékegységének és az átváltásukra vonatkozó szabályoknak 

az ismerete; 

 A vendég előtt készíthető desszertek és saláták, az elkészítésükhöz használt eszközök 

ismerete; 

 Az ételek elkészítéséhez használatos fűszerek, ízesítők ismerete; 

 Az üzlet választékának, az ételkészítés módjának, a bennük található allergéneknek az 

ismerete; 

 A vendéglátásban értékesített kávé különlegességek, a likőrök, párlatok, koktélok 

ismerete; 

 A magyarországi borvidékek, a borok készítésének, a felszolgálás szabályainak 

ismerete; 

 A vendégtéri protokoll szóbeli és írásbeli ismerete legalább egy idegen nyelven; 

 A munkaköri feladatok, a vállalkozásnál működő hierarchia, az alá- és fölérendeltségi 

viszonyok, felelősségkörök és hatáskörök ismerete; 

 Az éttermi szoftver, a fizetési módok, a számla formai és tartalmi elemeinek, az 

érvényben lévő ÁFA szabályozás, a bizonylatolásra vonatkozó szabályok ismerete; 

 A munkavédelmi, balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírások, alapvető 

élelmiszerbiztonsági ismeretek megléte; 

 A bizonylatolás, a bizonylatok kitöltésének szabályainak, a bizonylatok tartalmi 

követelményeinek, az értékesítés szoftvereinek ismerete. 

Azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak közepes szinten birtokolnak (és ennek 

a minőségnek a megállapítása viszonylag homogén, vagyis a többség ezt állapítja meg, kisebb 

mértékű a szóródás): 

 Munkavállalói jogok és munkaszerződésének ismerete; 

 A termékekhez tartozó töltelékek elkészítésének és felhasználásának ismerete; 

 A munkakörnyezet és az arra vonatkozó környezetvédelmi szabályzatok ismerete; 
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 A rendezvényszervezés alapjainak, a beszállítókkal való kapcsolattartás protokolljának 

ismerete; 

 A leltározásra vonatkozó rendeleteknek, a leltár rendszerességének mértékének, az 

azokhoz kapcsolódó bizonylatoknak az ismerete; 

 Az üzleti szintű árképzés, a leltárért való anyagi felelősség, az üzleti elszámolás 

folyamatának ismerete; 

 Az áruátvétel és a raktározás szabályainak, dokumentumainak és szoftvereinek, a FIFO 

elv, a számla és szállítólevél ismerete. 

Azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak szintén közepes szinten birtokolnak 

(azonban ennek megítélése nagyon vegyes képet mutat, viszonylag nagy aránnyal vannak 

szélsőséges vélemények, szóródnak a kapott minősítések a teljes skálán): 

 A vendéglátás-turisztikához kapcsolódó internetes szakmai felületek, szövegszerkesztő 

és táblázatkezelő programok ismerete; 

 A szálláshelyek különböző típusainak ismerete; 

 Az ország és saját régiójának turisztikai attrakciónak, vonzerőinek, a régiót 

meghatározó természeti adottságoknak az ismerete; 

 A cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok, 

nyersanyagromlás ismerete; 

 A zöldség és gyümölcs előkészítéshez és daraboláshoz használt, konyhai 

kéziszerszámok, eszközök ismerete; 

 Az alapanyagok megfelelő előkészítésének, az ételek elkészítéséhez tartozó teljeskörű 

munkafolyamatoknak az ismerete; 

 A készletek kezelésének, az elszámolásra vonatkozó belső előírásoknak az ismerete . 

És végül azon szakmai kompetenciák, amelyeket a munkatársak az elvárható kritériumszint 

alatt birtokolnak a felmérés eredményei alapján: 

 A marketing alapjainak, az igény- és elégedettségi felméréshez szükséges kérdőívek 

összeállításának ismerete. 

Ez utóbbi esetében könnyű felismerni, hogy ez az aktivitás nagyon szerény mértékben szokott 

jelentkezni a pincérek tevékenységében, vagyis se a szakképzési megalapozása, se a 

gyakorlatban történő alkalmazása nem túl erős ezen szakmai kompetenciának. 
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A korábban már említett hektikusság tetten érhető az eredményekben, és e mögött az is állhat, 

hogy adott aktivitás egyszerűen nem dolga a pincérnek, nem használja az adott szakmai 

kompetenciát, így egyrészt nehéz róla véleményt formálni, másrészt az adott kompetencia nem 

is fejlődik a munkaviszony során. 

A személyes kompetenciák minősítése során kapott eredményeket az alábbi táblázatban 

összegezzük. 

Személyes kompetencia Értékelések átlaga 

Kommunikációs készség 3,76* 

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 3,67 

Együttműködő készség 3,65* 

Motiválhatóság 3,62* 

Állóképesség 3,61 

Kapcsolatfenntartó készség 3,59 

Rugalmasság 3,58 

Önállóság 3,54* 

Terhelhetőség 3,54* 

Emlékezőképesség 3,51* 

Megbízhatóság 3,49* 

Kreativitás, ötletgazdagság 3,48 

Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat 3,46 

Felelősségtudat 3,46* 

Alkalmazkodóképesség 3,46* 

Precizitás 3,43 

Kompromisszumkészség 3,41 

Empátia 3,39 

Figyelem-összpontosítás 3,34* 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 3,32* 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 3,31 
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Stressztűrő képesség 3,31 

Rendszerben való gondolkodás 3,3 

Tevékenységszervezés, időgazdálkodás 3,26 

Szervezőkészség 3,25 

Figyelemmegosztás 3,25 

Konfliktuskezelő készség 3,23 

Áttekintő képesség 3,23* 

Tervezési készség 3,22 

Lényeglátás 3,22* 

Konfliktusmegoldó készség 3,16 

 

A táblázat felső harmadában a munkatevékenységet tekintve kimondottan fontos személyes 

kompetenciák találhatóak, viszonylag magas eredménnyel. A táblázat utolsó harmadában pedig 

megint a konfliktuskezeléssel és az egyéni munkaszervezéssel kapcsolatos kompetenciák 

találhatóak, hasonlóan a többi szakképesítéshez. 

Az is megjegyzendő, hogy összességében minden személyes kompetencia elérte átlagban a 3-

as eredményt, ugyanakkor a többi szakképesítéshez képest több kompetencia esetében alakult 

ki nagyon vegyes kép, értve ez alatt a nagy szórást. Ezek a fejlesztendő területek viszont jól 

lehatárolhatóak, és alapját képezhetik egy újabb fázisban megvalósuló fejlesztési folyamatnak.  

 

4.4 A turisztikai technikus munkakörben dolgozók felmérési adatainak 

összefoglalása 

A kialakított képzési és kimeneti követelmények munkáltatói oldalról történő megítélése talán 

ennél a szakképesítésnél volt a legegyértelműbb, ráadásul olyan eredményt hozva, ami 

kimondottan pozitív. A szakmai kompetenciák döntő része a nélkülözhetetlen, közel 

nélkülözhetetlen és nagyon fontos kategóriába esett, ami mutatja a szakképesítés mögött 

meghúzódó szakmai koncepció megalapozottságát. 

A szakmai kompetenciák közül egyedül a cukrászati tevékenységre, azzal kapcsolatos 

műveletekre irányuló tudáselemek lógtak ki negatív irányba, ezeket egyáltalán nem tartották 

fontosnak a munkáltatók/vállalkozások. 
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Ugyanakkor szépen kirajzolódik a munkakörben rejlő aktivitások sokfélesége, amelyek 

igénylik a szakmai, turisztikai, gazdasági, marketing, pszichológiai, kommunikációs, jogi és 

szervezési ismereteket, csak hogy a legfontosabbak megemlítsük. Ezen szakmai ismeretek 

azonban jelentős elvárásokat fognak indukálni a személyes kompetenciák irányába, 

felértékelve azok szerepét. 

A munkáltatók szerint a turisztikai technikus munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok 

és követelmények kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai összetevői 

nagyon domináns megítéléssel a következők: 

 Az irodai alapszoftverek használatának ismerete; 

 A világháló ismerete; 

 A szálláshelyek kínálatának ismerete; 

 Az utazásszervezés fajtáinak ismerete; 

 A menetrend- és útvonaltervezők, szállásközvetítő oldalak, légitársaságok oldalainak 

ismerete; 

 A Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, Google+, Tripadvisor 

megismerése; 

 A térképolvasás, útvonaltervezés, városnézés módszertanának ismerete; 

 A konfliktuskezelés módszereinek, a panaszkezelés lehetőségeinek ismerete; 

 Az ország- és régiómarketing, az országimázs ismerete; 

 A vendégfogadás szabályainak, a hivatalos ceremóniáknak, az étkezéssel egybekötött 

rendezvények protokolljainak ismerete; 

 A városi-, műemlék, örökség- és vallási turizmus helyszíneinek ismerete; 

 Az adott borvidék kínálatának ismerete. 

További nélkülözhetetlen szakmai kompetenciák, egy árnyalattal kisebb támogatással, de még 

a kategórián belül maradva: 

 A számlázási, készletezési alapfogalmak és műveletek, illetve a számítógépes 

programok ismerete; 

 Az éttermi alapterítés formáinak és a szerviztér előkészítésének ismerete; 

 A vendégfogadás és a vendég előtt is végezhető műveletek ismerete; 

 A gazdálkodás és az üzleti irányítás tevékenységeinek ismerete; 

 A pénzügyi kalkulációk készítésének és az áfatörvényeknek az ismerete; 

 A fogyasztótípusok, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők megismerése; 
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 A viselkedéskultúra és az üzleti titoktartás ismerete; 

 Az emberi kapcsolatok pszichológiai alapjainak megismerése; 

 A marketingmix elemeinek ismerete; 

 Az általános magatartási normáknak, az írásbeli és szóbeli kapcsolattartás normáinak, a 

nyilvános szereplés normáinak ismerete; 

 A gyógyvizek, gyógytényezők elhelyezkedésének, jellemzőinek, a hozzájuk 

kapcsolódó szegmenseknek az ismerete; 

 A fogyasztók csoportosításának, a fogyasztótípusokhoz igazodó turisztikai 

termékeknek, a választott desztináció földrajzi ismereteknek, turisztikailag lényeges 

vonzerők ismereteknek, az útvonaltervezés módjainak a megismerése. 

A szakmai kompetenciák munkáltatói megítélésének kategóriájában ezen szakképesítés 

esetében megalkottunk egy új besorolást, ami a nélkülözhetetlen és a nagyon fontos között van, 

vagyis a kapott eredmények alapján nagyon fontosnak minősül, de a minősítések belső 

eloszlása abba az irányba mutat, hogy sok munkáltató ezt inkább nélkülözhetetlennek ítélte 

meg. Ezek pedig: 

 Az utazási szerződés, utazási csomag, csomagban szereplő szolgáltatások fajtáinak, 

kategóriáinak ismerete (41% ítélte nagyon fontosnak és közel 40% 

nélkülözhetetlennek); 

 Az előkalkuláció ismerete; 

 Az utókalkuláció ismerete; 

 Az értékesítésösztönzés és a direkt marketing módszerek megismerése; 

 A személyes eladás jellemzőinek, formáinak, létjogosultságának, lehetőségeinek 

ismerete; 

 Az információközvetítés, vezetési technikák, multimédia, digitális technológia 

ismerete. 

A munkáltatók szerint a pincér-vendégtéri szakember munkakör, illetve a munkakörből fakadó 

feladatok és követelmények nagyon fontos szakmai összetevői a következők: 

 A vendégtérben és a termelőknél alkalmazott gépek és berendezések ismerete; 

 A vendégtér, szerviztér és termelők eszközeinek ismerete; 

 Az alapfűszerek és alapízek ismerete; 
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 Az alapvető konyhatechnológiai műveletek és eljárások ismerete (bár ennek megítélése 

elég nagy szórást mutat, a munkáltatók közel 29%-a szerint ez csak fontos, 22%-a 

szerint viszont nélkülözhetetlen); 

 Az ország természeti adottságainak ismerete; 

 Az utazási prospektusok, programfüzetek, műsorfüzetek elkészítésének ismerete; 

 Saját és közvetített utak szervezésének ismerete; 

 A gazdasági elemzés és az árualap-tervezés módszereinek ismerete; 

 A bevétel elemeinek, a bevételtervezés folyamatának, a bizonylatainak, az 

elszámoltatásnak, fizetési módoknak és pénzügyi elszámolásnak az ismerete; 

 A szakhatósági ellenőrzés megismerése; 

 A vállalkozási formáknak, a vállalkozós indításának folyamatának, a vezetés-szervezés 

szervezeti felépítésének ismerete; 

 Az álláshirdetés, munkaszerződés, munkavállalás, bérezés, bérköltségek ismerete; 

 A reklám fogalmának, fajtáinak, tervezésének, az eladásösztönzésnek, a 

reklámkampányoknak az ismerete; 

 Az utazási szerződés fogalmának, tartalmi elemeinek, jogainak, kötelezettségeinek, 

utasközvetítői szerződéseknek az ismerete; 

 A forgatókönyv fogalmának és fontosságának ismerete; 

 A jegyzőkönyv készítésének tartalmi és formai követelményeinek ismerete; 

 Az idegenvezetői dokumentációnak, a referenssel való egyeztetés dokumentumainak, a 

jegyzőkönyvkészítésnek az ismerete; 

 A marketingtervezés folyamatának, a marketingmenedzsment folyamatainak ismerete. 

A munkáltatók szerint a turisztikai technikus munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok 

és követelmények fontos szakmai összetevői a következők: 

 A cukrászati nyersanyagokra, mérési műveletekre, mértékegységekre és azok 

átváltására vonatkozó ismeretek; 

 A cukrászati alapműveletek ismerete (viszont mindkét szakmai kompetencia megítélése 

elég nagy szórással történt meg, főleg az utóbbinál látható ez, ahol 10% szerint erre a 

kompetenciára egyáltalán nincs szükség). 

A felmérés második részében a szakképzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatóknak azt kellett 

megítélniük, hogy az adott kompetenciát milyen szinten birtokolják az általuk alkalmazott, 

jelen esetben a turisztikai technikus végzettséget igénylő munkaköröket betöltő munkatársak. 
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Az eredmények tükrében a munkatársak magas szinten birtokolják az alábbi szakmai 

kompetenciákat: 

 Az alapvető udvariassági formák, a nem verbális kommunikációs jelzések, az írásbeli 

kapcsolattartásra vonatkozó protokoll, a megjelenésre vonatkozó előírások (NETikett) 

ismerete (összességében nézve a válaszokat, de nyilván itt is voltak ettől elmaradó 

vélemények). 

A szakmai kompetenciák megbízható szintű birtoklásáról (kisebb fejlesztési igényekkel)  

beszélhetünk az alábbi esetekben (a minősítések viszonylagos homogenitása mellett, vagyis a 

szélsőséges értékek csak nagyon kis részarányban fordulnak elő): 

 A munka és tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások és teendők ismerete; 

 A szálláshelyek különböző típusainak ismerete; 

 Az ország és saját turisztikai régió turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, természeti 

adottságainak az ismerete (amely kompetencia csak hajszállal maradt el a magas szintű 

birtoklásba való besorolástól!); 

 Az utazásszervezés és utazásközvetítés fogalmainak, különbségeinek, munkafázisainak 

ismerete, a piaci kereslet hatásának ismerete az árukínálatra; 

 A szerződéskötésre vonatkozó jogi előírásoknak, a szerződések tartalmi és formai 

elemeinek ismerete; 

 A diszkont és hagyományos menetrend szerinti légitársaságok, a repülőjegy foglalás, a 

menet, az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások ismerete; 

 Az utazási katalógusok ismerete; 

 Az erkölcsi szabályok, normák, viselkedéskultúra szabályainak ismerete (ami szintén 

nagyon megbízható eredményeket kapott); 

 Az utazási irodák egyéb tevékenységeire, azok ügyintézésének munkafolyamataihoz 

kapcsolódó ismerete; 

 Az utazási szakterületen érvényes adózási szabályok (ÁFA) ismerete; 

 Az elszámolásra vonatkozó szabályok ismerete az idegenvezetővel és a partnerekkel; 

 A számlák kiegyenlítésének és lehetséges módjainak ismerete; 

 A forgatókönyv teljeskörű ismerete; 

 A részvételi jegyek és egyéb utazási dokumentumok ismerete; 

 Az adott úti célra vonatkozó beutazási szabályok, úti okmányok, vízumok, oltások 

ismerete; 
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 A helyszíni jegyzőkönyv felvételének, tartalmi és formai követelményeinek ismerete; 

 A marketing tevékenységének és elemeinek ismerete; 

 A közösségi média szerepének, felhasználási lehetőségeinek, a média felületeknek az 

ismerete; 

 A személyes eladás jellemzőinek, formáinak, létjogosultságának, lehetőségeinek 

ismerete; 

 A piackutatás, az információgyűjtési módszerek, az ezekre vonatkozó adatvédelmi 

szabályok ismerete; 

 A turizmusra vonatkozó speciális marketingterv készítésének ismerete; 

 Az üzleti érintkezés szabályainak, az alapvető nyelvi, írásos, szóbeli kommunikác iós 

elvárások és normális ismerete. 

Illetve ugyanúgy az adott szakmai kompetencia megbízható szintű birtoklásáról beszélhetünk, 

de jóval nagyobb szórással a minősítéseket tekintve: 

 A menetrendtervező programok, szállásfoglaló portálok, globális helyfoglalási 

rendszerek ismerete; 

 Stresszkezelési technikák ismerete és elsajátítása (itt biztosan szerepet játszik az egyén 

felkészültsége és saját kialakított technikája, ami elég vegyes képet mutat); 

 Bizonylatolásra vonatkozó szabályok, értékesítéshez használt szoftverek ismerete  (itt a 

súlypont a megbízható szinten van, de viszonylag magas az elfogadható és az alatti 

szinten lévők aránya); 

 Az utazásszervezéshez kapcsolódó számítások, szolgáltatások, ellenértékük 

számításának ismerete (a szórás itt csak a 3-as, 4-es és 5-ös minősítések közt figyelhető 

meg, viszont ott szinte egyenlő arányban); 

 Hatékonysági mutatók kiszámításának, az árualap összeállítását befolyásoló 

tényezőknek az ismerete; 

 Az utazásközvetítői szerződés teljeskörű ismerete (ezen utóbbi két esetben a számolási 

és jogi szövegek értelmezési/alkalmazási kompetenciájának szükségessége osztja meg 

az eredményeket); 

 A marketing stratégia, a marketing menedzsment, a marketing-mix ismerete; 

 A különböző rendezvények protokolljának, a különböző kultúrák, a nemzetek 

érintkezési formáinak, a viselkedési normáknak az ismerete; 
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 Az utazásszervezésre vonatkozó jogi előírások, a vagyoni biztosíték, az inszolvencia 

biztosítás ismerete. 

És ami a legörömtelibb eredmény, nem volt olyan szakmai kompetencia, amit a munkáltatói 

vélemények alapján a munkatársak mindössze közepes szinten, vagy az elvárható kritériumszint 

alatt birtokoltak volna! 

A felmérés második része egyébként is egy pozitív képet ad, vagyis a vizsgált munkakörökben 

dolgozó munkatársak teljesítménye és felkészültsége az átlag felett van. Ebben nagy 

valószínűséggel az is szerepet játszik, hogy a munkakör komplexitása miatt ide eleve jobb 

tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók kerülnek, illetve a szakmai felkészítés folyamata 

is magas szintű. 

A személyes kompetenciák minősítése során kapott eredményeket az alábbi táblázatban 

összegezzük. 

Személyes kompetencia Értékelések átlaga 

Felelősségtudat 4,47 

Szervezőkészség 4,44 

Együttműködő készség 4,35 

Megbízhatóság 4,32 

Tervezési készség 4,3 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 4,3* 

Rugalmasság 4,29* 

Figyelemmegosztás 4,28* 

Precizitás 4,28 

Motiválhatóság 4,26* 

Kapcsolatfenntartó készség 4,25 

Figyelem-összpontosítás 4,25 

Kreativitás, ötletgazdagság 4,25* 

Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat 4,23* 

Alkalmazkodóképesség 4,22 
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Konfliktuskezelő készség 4,19* 

Áttekintő képesség 4,18* 

Önállóság 4,17* 

Emlékezőképesség 4,17* 

Nagy terhelhetőség 4,17 

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 4,15 

Konfliktusmegoldó készség 4,13* 

Idegennyelvi kompetencia, nyelvérzék 4,12 

Lényeglátás 4,11 

Kompromisszumkészség 4,1 

Tevékenységszervezés, időgazdálkodás 4,03* 

Rendszerben való gondolkodás 4,02* 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 3,98 

Stressztűrőképesség 3,85* 

 

A személyes kompetenciák minősítési eredményeinek összefoglalásánál azonnal szembe ötlik, 

hogy összességében nagyon jó eredmények születtek, a szakmacsoporton belül a legjobbak, és 

a munkatársak a személyes kompetenciák döntő részével kimondottan jó minőségben 

rendelkeznek, megbízhatóan használva azokat az értékteremtés folyamatában. Kevesebb olyan 

kompetenciát találunk – csillaggal jelölve őket – amelyek munkáltatói értékelése tágabb szórási 

eredményeket hozott. Ennél a szakmánál egyértelműen a személyes és szakmai felkészültség 

magasabb szintjével találkozunk, és ezt a véleményt a munkaerővel gazdálkodó szervezetek és 

vállalkozások mondták ki. 
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4.5 A vendégtéri szaktechnikus munkakörben dolgozók felmérési adatainak 

összefoglalása 

A felmérési eredmények áttekintésekor két jellemző figyelhető meg. Az első, hogy a szakmai 

kompetenciák támogató megítélése jóval kisebb mértékű, mint a többi, turizmus-vendéglátás 

szakmacsoportba tartozó szakképesítés esetében. Az első négy szakképesítés esetében a 

nélkülözhetetlen kategóriába eső szakmai kompetenciák csak úgy sorjáztak, nem egyszer az 

ötös skálán az 5-ös minősítés 70-80 százaléknál nagyobb támogatással, és ez jelen esetben nem 

volt megfigyelhető. Bizonytalanság volt érezhető a szakképesítés tartalmának megítélésekor, 

sok szakmai kompetencia csak a fontos-nagyon fontos kategóriába esett, ugyanakkor a 

munkatársak szakmai felkészültségének megítélésekor nem egyszer hektikus eredmények 

születtek, vagyis valahol a szakmai képzés folyamatában is zavarok vannak. 

A munkáltatók szerint a vendégtéri szaktechnikus munkakör, illetve a munkakörből fakadó 

feladatok és követelmények kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai 

összetevői – adott esetben nagyon domináns megítéléssel – a következők: 

 Irodai alapszoftverek ismerete; 

 A számlázási, készletezési alapfogalmak és műveletek, ill. az üzletben használt 

számítógépes programok ismerete; 

 A világháló ismerete; 

 Az éttermi alapterítési formáinak és a szerviztér előkészítő műveleteinek ismerete; 

 A vendégtér egyszerű, a vendég előtt is végezhető műveleteinek ismerete; 

 A rendezvényfeladatok felvételének és az asztalfoglalás szabályainak ismerete; 

 A rendezvények lebonyolításának ismerete; 

 A különböző fizettetési módoknak, az elszámolás jogi, ügyviteli folyamatának és az ide 

vonatkozó szakmai számításoknak az ismerete; 

 A felszolgálóval szemben támasztott követelmények, a felszolgálás, a nyitás előtt 

műveletek, a vendég fogadás és ajánlás ismerete; 

 A felszolgálási módoknak, a felszolgálás menetének, a számításoknak az ismerete; 

 A fizettetési módok, az elszámolás és az ide vonatkozó szakmai számítások ismerete; 

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

fagylaltlap, borlap és egyéb specifikus választékközlő eszközök szerkesztésének 

ismerete; 

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

rendelkezésre álló személyzet szakképzettségére vonatkozó szakmai protokoll ismerete ; 
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 A százalékszámítás, a mértékegység-átváltások, a megoszlási viszonyszámok, a 

kerekítési szabályok ismerete; 

 Az árpolitika, az ár-kialakítások nemzetközi formáinak, az árképzés ismerete; 

 A nettó és bruttó bevétel, az áfa, valamint a felszolgálási díj ismerete; 

 A költségszintekre vonatkozó számítások ismerete; 

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

ismerete; 

 A szakhatósági ellenőrzés menetének ismerete; 

 A vezetési alapelvek ismerete; 

 A tudásának szinten tartásához szükséges csatornák ismerete; 

 A viselkedési és illemszabályok ismerete; 

 A protokolláris előírások ismerete; 

 A kiemelt vendégekkel történő kapcsolattartás és kiszolgálásuk szabályainak ismerete ; 

 A főbb vallási, nemzeti és nemzetiségi előírások és szokások ismerete. 

A szakmai kompetenciák közül a legnagyobb támogatást a pénzkezelési, illetve a viselkedési-

protokolláris kompetenciák kapták, ugyanakkor a rendezvények lebonyolításának képessége a 

munkáltatók 10%ánal csak fontos, további 44%-ánál nagyon fontos, és csak 47%-ánál 

kiemelkedően fontos kompetencia, vagyis elég vegyes a kép. 

A nagyon fontosnak ítélt szakmai kompetenciák csoportját ketté bontottuk; egyrészt azokra az 

összetevőkre, amelyek esetében viszonylag homogén volt ez a megítélés, másrészt azokra, ahol 

elég nagy szórás volt megfigyelhető a minősítésekben. 

Az első csoportba tartozó – vagyis a többség által viszonylag egyértelműen nagyon fontosnak 

ítélt szakmai kompetenciák – a következők: 

 A vendégtérben és a termelőknél alkalmazott gépek és berendezések ismerete; 

 A vendégtér, a szerviztér és a termelők eszközeinek ismerete; 

 Az alapfűszerek és alapízek ismerete; 

 Az alapvető konyhatechnológiai műveletek és eljárások ismerete; 

 Az ország természeti adottságainak ismerete; 

 A szálláshelyek kínálatának megismerése; 

 A különböző rendezvények munkafolyamatainak, a munkaszervezés alapelveinek 

ismerete; 

 Az értékesítés formáinak és a rendezvényekhez szükséges munkaköröknek az ismerete; 
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 A rendezvények lebonyolításához szükséges gépek, berendezések, eszközök, speciális 

rendezvénytechnikai felszerelése és a munkaerő-beosztás lehetőségeinek ismerete; 

 A csúcsgasztronómia világának, a fine dining, a világ éttermi besorolási rendszereinek, 

a csúcsgasztronómia újdonságainak, érdekességeinek ismerete; 

 A világ étterem értékelő és -minősítő rendszereinek (Michelin, Gault&Millau, 

Tripadvisor, Facebook, Google stb.) ismerete; 

 A borok, szénsavas borok, sörök, párlatok, likőrök, kávék-kávékülönlegességek, teák, 

üdítők, ásványvizek készítésének ismerete; 

 A kevert italok, kávék, kávé-különlegességek, teák készítésének ismerete; 

 Az aperitif és digestif italok, valamint az étrendhez tartozó borok, egyéb italok 

párosításának, hagyományos és modern elméletének ismerete; 

 Az ételek és italok összetevőinek, különös tekintettel a vendéglátás területén előforduló 

allergéneknek az ismerete; 

 A séf lehetőségeinek, személyes ítéleteinek alapján kialakítható választék fogalmának, 

ennek gyakorlati alkalmazásának ismerete; 

 Az összes magyar és néhány kiemelt külföldi borvidék, a hazai borászatok, ezek főbb 

termékek, az ajánlási technikák ismerete; 

 A vendéglátó egységek online megjelenésére, elemzésére vonatkozó főbb szabályok 

ismerete; 

 A különböző gasztronómiai események, vacsoraestek szervezésének, lebonyolításának, 

protokoll szerinti megjelenítésének ismerete; 

 A hírlevélszerkesztés szabályainak, a küldés szempontjainak, a célcsoportok helyes 

megválasztásának ismerete az online protokoll szerint; 

 A beszerzés, árurendelés szabályainak ismerete; 

 Az áruátvétel szabályainak, eszközeinek, a raktárak típusainak, kialakításuk 

szabályainak, és a selejtezés szabályainak ismerete; 

 A termelés és a vételezések szabályainak, szempontrendszerének ismerete; 

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

alapításának módjának, feltételeinek, dokumentumainak ismerete; 

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

foglalkoztatás törvényi előírásainak, valamint a bérekre vonatkozó számításoknak és 

törvényi szabályozásoknak az ismerete; 
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 A vállalkozás indításához szükséges előírásoknak, a jogi és könyvelői segítség 

igénybevételének lehetőségeinek ismerete; 

 A virtuális közösségi terek működésének, felhasználhatóságának, az üzlet 

marketingcéljainak ismerete; 

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

az új trendeknek ismerete; 

 A szükséges hőközlő berendezések működésével, biztonságos kezelésével kapcsolatos 

ismeretek. 

További nagyon fontos szakmai kompetenciák, amelyek megítélése azonban már nem teljesen 

egyértelmű, a minősítések széles skálán mozognak (a legellentmondásosabb eredményekre ki 

is térünk): 

 A cukrászati nyersanyagok tárolására, minőségére vonatkozó követelmények és a 

mérési műveletek, mértékegységváltás, tárazás ismerete; 

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

hőkezelési módok, a konfitálás, a szuvidálás és egyéb konyhatechnológiai eljárások 

ismerete (a véleményalkotók közel harmada szerint ez csak fontos kompetencia, viszont 

kicsivel több mint harmada már nélkülözhetetlen tudáselemnek tartja); 

 A hideg előételek, levesek, meleg előételek, főzelékek, köretek, mártások, saláták, 

dresszingek, főételek, befejező fogások hagyományos és újszerű elkészítési módjainak 

ismerete (a válaszadók harmada szerint nagyon fontos kompetencia, harmada szerint 

fontos, másik harmad szerint elengedhetetlen tudáselem…); 

 A jövedelmezőségi tábla összeállításának, a költség, eredmény, adózás előtti eredmény, 

költségszint, eredményszint fogalmának és számításának ismerete; 

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

elszámoltatása, értékesítés elszámoltatás fogalmának ismerete; 

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

munkavállaló és munkáltató jogainak és kötelességeinek, a munkaköri leírás, az adónak, 

az adózásnak a teljes körű ismerete (39% szerint nélkülözhetetlen kompetencia, 37% 

szerint nagyon fontos, 21% szerint csak fontos); 

 A tervezés egységekre és időtávokra vonatkozó számításainak ismerete; 

 A halasztott fizetésre, előlegre, és a rendezvényértékesítés során alkalmazott egyéb 

szerződéses feltételekre vonatkozó jogok és kötelezettségek ismerete; 
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 A sztenderdizálás folyamatának ismerete (szintén egy érdekes megítélésű kompetencia; 

34% szerint fontos, 35% szerint nagyon fontos, 29% szerint elengedhetetlen) 

 A különböző munkaszervezési formák, optimális munkaidő-beosztások, a 

létszámgazdálkodás, valamint a munkaerő-kölcsönzés ismerete. 

Vagyis ameddig a többi szakképesítés esetében a szakmai kompetenciák többsége a 

nélkülözhetetlen kategóriába esett, és a kisebbik rész a nagyon fontosba, itt pont fordított a 

helyzet. 

Volt olyan szakmai kompetencia is, amit a megkérdezettek csak fontosnak ítéltek meg 

(valószínűleg a kompetencia alkalmazásának hiánya miatt), ez pedig: 

 A cukrászati alapműveletek ismerete. 

Ha megfordítjuk a nézőpontot, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely kompetenciáknak a 

legnagyobb az elutasítottsága, akkor ezek a cukrászati alapműveletek mellett a 

konyhatechnológiai eljárások ismerete, elkészítési ismeretek, mert egész egyszerűen ezen 

kompetenciák a munkakör betöltői nem használják, arra ott vannak pl. a szakácsok. 

A szakképesítésre vonatkozó felmérés második részében a képzett munkaerőt foglalkoztató 

munkáltatóknak azt kellett megítélniük, hogy az adott szakmai kompetenciát milyen szinten 

birtokolják az általuk alkalmazott, jelen esetben a vendégtéri szaktechnikus végzettséget 

igénylő munkaköröket betöltő munkatársak. 

Az eredmények nem mutattak ki olyan szakmai kompetenciát, a munkatársak magas szinten 

birtokoltak volna. 

Ugyanakkor a szakmai kompetenciák birtoklásának minősítési eredményei döntően a 

megbízható szintű birtoklási kategóriába estek (vagyis a megbízhatóság mellett csak kisebb 

fejlesztési igények fogalmazódnak meg), azonban itt két csoportot kellett kialakítanunk. 

Az első csoportba azok a szakmai kompetenciák tartoznak, amelyek megítélése viszonylag 

homogén volt, kevés széthúzó véleménnyel, összességében a megbízható szintet jelölve meg. 

Ezek a szakmai kompetenciák a következők voltak: 

 Az üzleti érintkezés szabályainak, az alapvető nyelvi, írásos és szóbeli kommunikác iós 

elvárásoknak és normáknak az ismerete; 

 A munkaszerződés lényegének, tartalmi elemeinek ismerete; 

 A vendéglátás-turisztikához kapcsolódó internetes szakmai felületek, szövegszerkesztő 

és táblázatkezelő programok ismerete; 
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 A vendéglátásban használt kézi szerszámok, gépek, berendezések, eszközök ismerete ; 

 A FIFO elv lényegének ismerete; 

 A tömeg és űrtartalom mértékegységeknek, a mértékegységek átváltásnak, a tárazás 

helyes alkalmazásának, a mérés műveletének ismerete; 

 A szálláshelyek különböző típusainak ismerete; 

 Az ételkészítés során használt fűszerek, ízesítők tulajdonságainak, íz jellemzőinek 

ismerete; 

 A különböző vendéglátó üzlettípusokra vonatkozó szakmai és jogi szabályok ismerete; 

 A beszerzés, raktározás, termelés és értékesítés tevékenységeinek szakmai 

számításának, az árurendelés szabályainak, az élelmi anyagok kémiai, fizikai, biológia i 

jellemzőinek, összetételének, a biztonságos tárolásnak az ismerete; 

 A vendéglátó vállalkozások alapításának, annak jogi kereteinek és lehetőségeinek, a 

piackutatásnak az ismerete; 

 A vendéglátó vállalkozás pénzügyi tervezésének, valamint a hitelek és pályázati 

források felhasználásának fontosságának ismerete; 

 Az étlap és itallap írás szakmai szabályainak, az üzletek különböző kategóriájának 

megfelelő kínálat kialakításának lehetőségeinek ismerete; 

 A vendéglátás működése során előforduló allergének teljes körű ismerete; 

 Az árukészlet változásainak mutatószámainak, számítási módszereinek, a kapott 

eredményeknek az ismerete; 

 A szállítási szerződésekre és az árubeszerzésre vonatkozó jogi szabályok, a szerződések 

megkötésének folyamatának ismerete; 

 A gazdálkodás folyamatának mutatószámainak, ezek kiszámításának ismerete; 

 A vendéglátó üzletek típusainak létszámigényének és a különböző egységek munka -

szervezetének hierarchikus felépítésének, struktúrájának, valamint az egységek 

munkájához szükséges tárgyi feltételeknek az ismerete; 

 Az üzleti arculat tervezésének szakmai szabályainak, a marketing tevékenység 

területeinek, a tervezésének lépéseinek ismerete; 

 Az étel és italpárosítás, ajánlás, szakmai szabályainak, az üzletek különböző 

kategóriájának megfelelő kínálat kialakításának lehetőségeinek, módszereinek 

ismerete; 

 A rendezvények lebonyolításának szakmai szabályainak, a lebonyolítás folyamatának 

ismerete; 
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 Az árképzés típusainak, módszereinek, a mutatószám kiszámításához szükséges 

képleteknek, műveleteknek az ismerete; 

A második csoportba azok a szakmai kompetenciák tartoznak, amelyek megítélése már 

szóródást mutat, de összességében a megbízható szintet jelölve meg. A jobbik esetben ez a 

szóródást csak két minőségi kategória közt figyelhető meg, viszont vannak olyan szakmai 

kompetenciák, amelyek megítélése az összes kategória közt szóródik, így a kialakított végső 

eredmény csalóka lehet. Ezek a szakmai kompetenciák a következők voltak: 

 A vendéglátás-turizmus tevékenységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi előírások és teendők ismerete (a válaszok harmada 3-as, másik 

harmada 4-es, negyede 5-ös fokozatú volt, és ehhez hasonló eloszlások figyelhetőek 

meg sok esetben); 

 Az ország és saját régiójának turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, a régiót 

meghatározó természeti adottságoknak az ismerete; 

 Az alapterítés előírásainak, a terítés lépéseinek, a terítéshez használt eszközöknek az 

ismerete; 

 A vendéglátó üzletben a vendégfogadás és a svájci felszolgálási mód szabályainak 

ismerete (itt közel 10% még a 2-es minősítést, tehát a nagyon alacsony szinten birtokolja 

kategóriát is bejelölte); 

 A különböző kevert italok készítésének ismerete (amely szakmai kompetencia az egyik 

legnagyobb szóródást mutatja, közel 18% a 2-es, 27% a 3-as, 29% a 4-es és 26% az 5-

ös kategóriát jelölte meg, tehát itt csak „összképben” jön ki a megbízható szintű 

minősítés); 

 A vendég előtt készíthető desszertek és saláták, illetve az elkészítésükhöz használt 

eszközök ismerete; 

 A zöldség és gyümölcs előkészítéshez és daraboláshoz használt, konyhai 

kéziszerszámok, eszközök ismerete; 

 A konyhatechnológiai alapműveletek ismerete; 

 Az alapanyagok megfelelő előkészítésének, az ételek elkészítéséhez tartozó teljeskörű 

munkafolyamatoknak az ismerete; 

 A bartender, barista, sommelier tevékenységek szabályrendszerének, a vendég előtti 

ételkészítés lehetőségeinek, szabályainak ismerete; 

 A készletnyilvántartás, a pénzügyi tranzakciók, az elszámoltatás ismerete és elvégzése  

(szintén egy nagyon vegyes képet mutató szakmai kompetencia); 
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 A szakmai, üzleti kommunikáció verbális formáinak, ennek szabályrendszerének, a 

tárgyalási retorikáknak, a protokoll előírásainak ismerete; 

 A munkaidő beosztásra vonatkozó jogi szabályozás és a vendéglátásban elfogadott 

munkaidő rendszerek ismerete; 

 A különböző, vendéglátásban megtalálható munkakörök, ezek munkaköri leírásainak, a 

munkavállalóktól elvárható munka minőségének és mennyiségének ismerete; 

 A vendéglátás szakirodalmának, a hagyományos nyomtatott és internetes felületen 

megjelenő információknak, az információkhoz való hozzájutás és releváns felhasználási 

módjainak ismerete. 

Azon szakmai kompetenciák köre, amelyek csak valamennyire (közepes szinten) birtokolják a 

munkatársak, a következő volt: 

 A cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok általános és 

érzékszervi tulajdonságainak, a nyersanyagromlás jellemzőinek ismerete; 

 A cukrászati alapműveletek ismerete (itt a munkatársak negyede kritériumszint alatti 

tudással rendelkezik csak). 

A személyes kompetenciák minősítése során kapott eredményeket az alábbi táblázatban 

összegezzük. 

Személyes kompetencia Értékelések átlaga 

Nagy terhelhetőség 4,02* 

Együttműködő készség 4 

Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat 3,97* 

Kapcsolatfenntartó készség 3,96 

Motiválhatóság 3,96 

Figyelemmegosztás 3,95* 

Kreativitás, ötletgazdagság 3,94 

Figyelem-összpontosítás 3,92* 

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 3,92 

Alkalmazkodóképesség 3,9* 

Stressztűrőképesség 3,9 
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Önállóság 3,89* 

Megbízhatóság 3,88* 

Rugalmasság 3,88* 

Precizitás 3,87* 

Konfliktusmegoldó készség 3,87* 

Lényeglátás 3,87 

Emlékezőképesség 3,87 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 3,85* 

Konfliktuskezelő készség 3,85* 

Szervezőkészség 3,83 

Kompromisszumkészség 3,83 

Rendszerben való gondolkodás 3,83* 

Felelősségtudat 3,82* 

Áttekintő képesség 3,82 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 3,79* 

Tevékenységszervezés, időgazdálkodás 3,74* 

Tervezési készség 3,71 

 

Egyik oldalról megfigyelhető, hogy a személyes kompetenciák megítélésnek összeredménye 

nem olyan rossz, minden érték – átlagot tekintve – 3,7 felett van. Ugyanakkor nagyon sok 

kompetenciaelem szóródást mutat, vagyis vegyes a kép a felkészültséget tekintve. 

Fontosnak mondható kompetenciaelemek vannak a lista végén, hiszen a szervezés, 

problémamegoldás, áttekintő képesség annak mondható, „visszatérő vendég” a lista alján a 

tevékenységszervezés, időgazdálkodás, és a munkakörrel kapcsolatos „bizonytalanságot” 

mutatja a szaktudás alkalmazása a gyakorlatban kompetenciaelem viszonylagos gyengébb 

megítélése (csak 9. a listán). 
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5. Összefoglalás, fejlesztési javaslatok 

Az összefoglalás két részre bontható. Egyrészt megvizsgáljuk a kutatás elején felállított 

hipotéziseket, másrészt a kutatási tapasztalatok alapján fejlesztési területeket, azokon belül 

konkrétabb teendőket fogalmazunk meg. 

5.1 Hipotézisek vizsgálata 

A megfogalmazott hipotézisek esetében elvégzett vizsgálatok a következő eredményt hozták: 

H1. Feltételezésünk szerint az ágazati készségtanácsok bevonásával megállapított és 

kidolgozott új képzési és kimeneteli követelmények nagymértékben találkoznak a munkáltatói 

igényekkel és elvárásokkal, csak minimális azon szakmai kompetenciák száma, amelyek nem 

indokoltak adott szakképesítés képzési tartalmában. 

A hipotézis egyértelműen megerősítést nyert, ugyanis a munkáltatói vélemények 

visszaigazolták az „új” szakképesítések szakmai kompetenciatartalmának megalapozottságát, a 

szakmai képzés és a munka világában, a munkakör kapcsán megfogalmazódó elvárások közti 

összhangot. A minősítések többsége a nélkülözhetetlen szakmai kompetencia kategóriába esik  

(minden vizsgált szakképesítés esetében), vagyis a szakképesítés tartalmi kidolgozása 

egybeesik a munkáltatói igényekkel. Fontosnál rosszabb egyik kompetenciaelem sem kapott, 

illetve a nyitott kérdéseknél sem merült fel be nem emelt szakmai kompetenciaelem, legfeljebb 

a meglévő kapott egy árnyaltabb megközelítést (pl. digitális kompetenciák esetében). 

H2. Feltételezésünk szerint a munka világában egyre inkább megragadható egy olyan 

személyes kompetenciakör, amely legalább olyan fontossággal járul hozzá a munkakörből 

fakadó feladatok sikeres elvégzéséhez, mint a szűken vett szakmai kompetenciák. Ezen 

személyes kompetenciák általános érvényességgel bírnak, vagyis a munkaerőpiac szereplőinek 

vonatkozásában egységes munkáltatói követelményt képviselnek. 

A hipotézis megerősítést nyert, mert ha megnézzük a nélkülözhetetlennek minősített szakmai 

kompetenciákat, látható, hogy azok elsősorban a gyakorlatban hasznosított és elvégzett 

műveletek, jelentős aktivitással, ami nem lehetséges az ide illeszkedő személyes kompetenciák 

nélkül. Ugyanakkor a szakmacsoporton belül nem rajzolódik ki egy olyan kompetenciakör, 

amiben a vizsgált szakképesítéssel rendelkező munkatársak egységesen „erősek” lettek volna. 

Ismétlődő elem a motiválhatóság, együttműködő készség és a megbízhatóság, de ezek is 

szóródást mutatnak. 

H3. Feltételezésünk szerint a szükséges szakmai kompetenciák esetében a munkáltatók azon 

kompetenciákat fogják a legfontosabbnak ítélni, amelyek minél közvetlenebbül, akár napi 
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szinten hasznosulnak a munkakörhöz rendelt értékalkotás folyamatában, és ezek elsősorban 

fizikai, nem egyszer repetitív jellegű aktivitások. 

A hipotézis megerősítést nyert, egyértelműen azok a szakmai kompetenciák kapták a 

legmagasabb minősítési (fontossági) értékeket, amelyek folyamatában jelen vannak a 

munkaköri aktivitásokban, és a legszűkebb értelmezését adják az értékalkotó tevékenységnek. 

Minél messzebb megyünk ettől a körtől, és haladunk abba az irányba, amely kompetenciákat a 

munkatársak már ritkábban használják, vagy sok helyen nem is része a munkakörnek, úgy 

csökken a fontossági minősítés szintje is. 

H4. Feltételezünk szerint a munkatársak által alkalmazott kompetenciakészlet minőségi 

vizsgálata során a szakmai kompetenciák megítélése fog jobb eredményt hozni, a személyes 

kompetenciák átlageredménye ennél gyengébb lesz. 

A hipotézis nem nyert egyértelmű megerősítést, ugyanis ha megnézzük a szakmai 

kompetenciák birtoklásának minősítési eredményeit, akkor a kialakított csoportok arányaiban 

igazodnak a személyes kompetenciák minősítési eredményeihez. Ahol a szakmacsoporton belül 

„rosszabb” eredmények születtek (pl. szakácsok), ott a magas vagy megbízható szintű birtoklás 

kategóriákba eső szakmai kompetenciák aránya nagyjából előre vetíti a személyes 

kompetenciák megítélésének eredményeit. 

5.2 Fejlesztési programok a turizmus-vendéglátás ágazatban 

A foglalkoztathatóság lényege, hogy a munkakörre jelentkező egyének megfelelnek a 

munkáltató, jelen esetben munkaerőt kereső elvárásainak, amely elvárások fakadnak a 

munkaköri követelményekből és a szervezeti kultúrából. Megfordítva, minél inkább megfelel 

valaki ezen követelményrendszernek, kompetenciakészletét tekintve akár ennél „többet” is tud 

kínálni, annál inkább foglalkoztatható. 

A munkaköri kompetenciaigények megismeréséhez szükséges látni, hogy milyen elvárások 

jelennek meg a munkakör betöltése során, mi teszi igazán hatékonnyá az értékalkotás 

folyamatát, másrészt látni kell, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg a szervezet egésze 

részéről, ami lehet például viselkedési elem, értékrend, minőségszemlélet vagy egyéb alapvető 

általános kompetenciaigény. A két oldalnak közös tulajdonsága, hogy a munkáltató ezen 

kompetenciakészlet meglététől várja el a szervezet sikerességét. 

A vizsgált szakképesítések esetében a kutatás tartalmi struktúrája ugyanaz volt, egyrészt 

vizsgáltuk, hogy a munkáltatók milyen tartalmú és irányú szakmai kompetenciakészletet 

tartanak fontosnak az adott munkakörben (hol vannak a súlypontok, milyen kompetenciák 



83 
 

meglétéhez kötődik elsősorban az értékalkotás folyamata), másrészt ezen szakmai és személyes 

kompetenciák milyen minőségben fedezhetőek fel az alkalmazott munkaerő esetében. 

Vagyis az eredmények kiértékelésénél, és főleg a fejlesztési elképzelések kifejtésénél több 

szempontot is figyelembe kell venni. A kutatás megerősítette azt a tényt, hogy a szakmai 

ismeretek mellett szükség van az attitűdökre, motivációkra, viselkedési elemekre is, amik 

szintén fejlesztést és a kiválasztásnál vizsgálatot igényelnek. Az általános kulcskompetenciák 

ismerete, a súlypontok megtalálása jelentős segítséget adhat a szervezeteknek abban, hogy 

hangsúlyosabban nézzék azon kompetenciaigényeket, amelyek a későbbi beválást nagyobb 

mértékben valószínűsítik. Az általános kulcskompetenciák megléte az alap, amelyre rá lehet 

építeni a munkakör, tágabban a szakma speciális követelményeinek való megfelelést. Azonban 

a specifikusabb elvárások és kompetenciakészletek meghatározása igényli a vizsgálatokat, 

egyrészt a szervezeteken belül (pl. munkakörelemzés, teljesítményértékelés, minőségirányítás i 

eljárások formájában), másrészt szervezeten kívülről, összehasonlító vagy feltáró kutatások 

formájában (amire ez a projekt is jó példa lehet). 

Fontos megállapítása lehet a kutatásnak, hogy ha a szakmai kompetenciák nem párosulnak 

megfelelő személyes kompetenciákkal a munkatárs esetében, akkor a megfelelőség 

nagymértékben csökken. Ez a megállapítás kihat a fejlesztési elképzelésekre is, és ezért is 

próbáltunk olyan fejlesztési programokat javasolni, amelyek nagymértékben támogatják a 

szakmai kompetenciák érvényesülését. Feltételezésünk szerint a szakmai kompetenciák 

fejlesztése könnyebb, mint a személyes kompetenciáké, azok nagyobb mértékben kötődnek a 

formális oktatási/képzési folyamatokhoz és a mindennapi munkavégzés során szerzett rutinhoz. 

A személyes kompetenciák fejlesztése rugalmasabb kereteket igényel, egyén-központúságot , 

és a formális oktatáshoz képest némileg eltérő módszertant. 

Kutatásunk eredményeit összegezve a következő két fejlesztési program kidolgozására teszünk 

érdemi javaslatot: 

 Önmenedzselés a munka világában, időgazdálkodási technikák, illetve 

 Tartalomfejlesztés és reklámaktivitás a közösségi média felületein. 
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5.2.1 Önmenedzselés a munka világában, időgazdálkodási technikák 

 

 

Képzés megnevezése: Önmenedzselés a munka világában, időgazdálkodási technikák  

 

A tréning célja, hogy a résztvevőt hozzásegítse szabad- és munkaidejének jobb 

kihasználásához és szervezéséhez. A tréning eredményeként jobban megismerheti saját 

időgazdálkodási szokásait, hatékonyabb időkihasználásra lesz képes, és jobban rangsorolja a 

feladatokat. 

A munka világában történő hatékonyabb munkavégzés, a feladatok jobb átlátása és biztosabb 

elvégzése hatást gyakorol a résztvevő egyéb kompetenciáira is, amelyek alapvetően az 

önérvényesüléssel vannak kapcsolatban. Növekedhet az egyén magabiztossága, a 

sikerélmények megerősíthetik a motivációs oldalát, és ez növeli a kommunikációs csatornák 

hatékonyságát is. 

Egy adott nap folyamán sok olyan tevékenységet végzünk, melyek jobban szervezve sokkal 

kevesebb időt vennének igénybe. Ilyenek például a megosztott figyelemmel végzett 

feladatok. Kutatások bizonyítják, hogy megosztott figyelem mellett (pl. beszámoló írása 

közben válaszolunk a bejövő hívásokra) akár ötször annyi idő elvégezni egy egységnyi 

munkát, mint teljes koncentráció mellett. A feladatok rangsorolásával, az összefüggések és 

munkaaktivitások átlátásával, a munkaidő rendszerezesével értékes órákat nyerhetünk, 

növelve ezzel a munkavégzés hatékonyságát és az egyén magabiztosságát. 

A tréning egy elemző szakasszal kezdődik, melynek során a résztvevővel közösen fel kell 

térképezni az időbeosztását, és diagnosztizálásra kerülnek az időgazdálkodási problémái és 

időrabló tevékenységei. A tréning következő szakaszában, pedig a résztvevő megtanulja saját 

idejének jobb menedzselését, a munkaidővel kapcsolatos érdemi célok megtalálását és azok 

elérését. 

A módszertani megoldások alkalmazása kapcsán az egyén maga is képes lesz életmódján úgy 

változtatni, hogy az az ő személyes preferenciáit és értékeit hitelesen tükrözze, és 

hozzásegítse mind a munkájában, mind a magánéletében való nagyobb sikerességhez. Azok 

számára pedig, akik vezetőként dolgoznak, ezek az ismeretek elengedhetetlenül fontosak, 

hiszen így nem csak saját elfoglaltságait, hanem a beosztottjai munkáját is jobban tudja majd 

menedzselni. 

A kompetenciafejlesztés eredményeképpen az egyén 
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 képes lesz nagyobb hatékonysággal, hatásfokkal és eredményességgel működni; 

 könnyebben tud összpontosítani; 

 nagyobb valószínűséggel ér el különböző célokat; 

 nagyobb valószínűséggel tud hosszú távon fejlődést elérni a munka területén; 

 több örömre és megelégedésre tesz szert a munkájában; 

 jobban össze tudja egyeztetni az otthont, a családot, és a munkahelyi kötelezettségeit;  

 összhangban tudja tartani jövőképét, küldetését, céljait, terveit, szerepeit, 

értékrendjét, vágyait; 

 élete minden fontos területét (munka, egészség, magánélet / család, szakmai és 

személyes fejlődés) irányítása alatt tudja tartani; 

 a prioritásokra tud összpontosítani, azok köré szervezi időbeosztását (és nem fordítva, 

azaz, amennyiben lehetséges, ne a tevékenységeket, feladatokat tekintse adottnak, 

amelyeket azután rangsorol); 

 a szűklátókörű napi időbeosztás helyett tágabb időegységben gondolkodjon (hét); 

 vegye figyelembe az emberi tényezőt, tehát az emberekkel szembeni eredményesség 

elve felülírja a dolgokkal kapcsolatban tervezhető időhatékonyság elvét; 

 rugalmas, testreszabott és hordozható segédeszközzel dolgozzon (ceruza, papír, heti 

beosztású spirálos naptár, határidőnapló, filofax, menedzser kalkulátor, PDA, 

számítógépes határidőnapló, internetes alkalmazások stb.). 

 

 

A képzés módszertana: 

 

A képzés alapvetően gyakorlat-orientált, nagy hangsúlyt fektet a résztvevők bevonására és a 

közös munkára, így ennek megfelelően a képzési módszertan tréning, coaching/tanácsadási 

megoldásokkal vegyítve. 

 

A tréning során a következő módszertani megoldások alkalmazása történik meg: 

 Önelemzés (napi aktivitások feltérképezése) 

 Eisenhower-ablak alkalmazása 

 Produktivitási piramis elkészítése 

 SMART-módszer alkalmazása (célok kijelölése) 

 Pareto-elv alkalmazása az önmenedzselésben 
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 ABC-módszer a feladatok rangsorolásakor 

 

 

A képzés tartalmai egységei: 

 

 Az időgazdálkodás célja, lényege és alapfogalmai 

Az idő fogalmának tisztázása. Az önmenedzselés fogalmának tisztázása, hogyan 

leszünk képesek arra, hogy önmagunkat irányítsuk. Mi szükséges ahhoz, hogy a 

számunkra szükséges mértékben önirányítóak lehessünk. A pro-aktivitás szerepe és 

jelentősége az életünk megszervezésében. 

 

 Az időgazdálkodás struktúrája 

Mivel töltjük az időnket? Önmagunk célirányos megfigyelése és az „időrabló 

aktivitások” azonosítása. Függőségek feltérképezése, amelyek az ún. kényelmünket 

szolgálják. Teherbíró képességünk, energiáink, preferenciáink és szükségleteink 

feltárása, illetve időgazdálkodásunk visszatérő, jellegzetes hibáinak, a csúszások, 

késések okaira való rávilágítás, a felesleges időtöltések. 

 

 Az időgazdálkodási mátrix 

Az általunk elvégzett tevékenységek meghatározása a sürgősség és fontosság 

dimenziójában (Eisenhower-ablak, vagy időgazdálkodási mátrix). Az ablakok helyes 

aránya, illetve lehetséges megoldások az ütközések esetén. A határidő, időnyomás 

hatása a teljesítményre. A hosszú távú célok alá rendelt aktivitások fontossága a 

jelenben. 

 

 Időgazdálkodás-típusok 

Jegyzetek és ellenőrző listák, a post-it-ek világa. Naptárak, időgazdálkodási naplók, 

határidőnaplók. A tevékenységek egymáshoz viszonyított rangsorolása, priorizálás, a 

(hosszú távú, középtávú, rövid távú) célok meghatározásának szükségessége, napi 

tervezés előtérbe kerülése. A kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére való 

fókuszálás, az eredmények elérésének előtérbe helyezése, vagyis önmagunk hosszú 

távú és hatékony önmenedzselése. „Az emberek fontosabbak, mint a dolgok.” Annak 
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felismerése, hogy a hatékonyság csak élettelen dolgokkal kapcsolatban lehetséges, az 

emberekkel kapcsolatban az eredményesség számít. 

 

 Az idő tervezésének alapja: a produktivitási piramis 

A tervezés ismérvei. A produktivitási piramis, mint egy könnyen elsajátítható 

időtervezési módszer használata. Saját szerepek és célok tudatosítása, azok 

összehangolása a tennivalókkal, ezáltal a feszültség csökkentése. Időtervezés a 

gyakorlatban (értékeink azonosítása, ezek sorrendje, életcélok kitűzése, szerepek 

azonosítása, saját „mission statement”-em meghatározása, mindezek függvényében 

saját céljaim maghatározása a SMART módszerrel, prioritások felállítása). Heti és 

napi tervezés a gyakorlatban. 

 

 Időgazdálkodási technikák 

Külső és belső zavaró tényezők azonosítása. A halogatás jelensége. Az előnyök 

felismerése. A feladatok felbontása összetevőkre. Partnerek bevonása, segítségkérés, 

kommunikáció, asszertivitás. A zavaró tényezők, akár személyek kezelése. A „nemet 

mondás” képessége. Önmagam pozicionálása a szervezetben, felelősség és kötelesség 

a munkafolyamatokban. Delegálás és felhatalmazás (ez a témakör inkább csak 

vezetőknél).  

 

 

Javasolt szakirodalom: 

 

Allen, David: Hatékonyságnövelés stresszmentesen: GTD, az időmenedzsment új 

módszertana. HVG könyvek, 2015 

Covey, Stephen R.: A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása. Az önfejlesztés kézikönyve.  

Bagolyvár Könyvkiadó, 2004 

Forsyth, Patrick: Hatékony időgazdálkodás. Manager Könyvkiadó, 2008 

Hofmeister-Tóth Ágnes – Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. 

Akadémia Könyvkiadó, 2007 

Jenei Ágnes: Hatékony időgazdálkodás és önkormányzati kommunikáció. Corvinus 

Egyetem, 2010 

Lawson, Ken: Nehezen kezelhető emberek, kényes szituációk. Alexandra Kiadó, 2008 
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Peter Dürrschmidt – Joachim Koblitz – Marco Mencke – Andrea Rolofs – Konrad Rump – 

Susanne Schramm – Jochen Strasmann: Trénerek kézikönyve. Z-PRESS Kiadó 2008 

Seiwert, Lothar J.: Időmenedzsment. Kossuth, 2017 
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5.2.2 Tartalomfejlesztés és reklámaktivitás a közösségi média felületein 

 

 

Képzés megnevezése: Tartalomfejlesztés és reklámaktivitás a közösségi média felületein 

 

Az online marketing és a tartalomfejlesztés évek óta meghatározó tevékenység a piacon, amit 

a jelenlegi fogyasztási és információkeresési szokások, illetve a pandémiás helyzet csak 

tovább értékelt. A tevékenység nem igényel diplomát, se szakirányú végzettséget, csak 

kreativitás és elhatározás kell hozzá, aminek felismerésében is nagy segítséget nyújt a képzés. 

Régebben az volt a meghatározó, hogy adott vállalkozás első helyre kerüljön a keresőben. 

Ma már más a helyzet, a fogyasztók igénylik a minőségi tartalmakat, magát az információt, 

az igényes megoldásokat, hiszen sokan nem mennyiségre, hanem minőségre, célirányosan 

keresnek. Az információ ma már gyorsabban terjed mint valaha, ennek minden velejárójával.  

Az online marketing szemléletmód lényege, hogy igényes és frappáns tartalmakkal segítem 

elő a fogyasztói döntéseket, magam felé terelve a vásárlókat. Célom, hogy az érdeklődőkből 

fogyasztók legyenek, mindez alacsony költségszinten. Az online platformok pontosan ezt a 

lehetőséget adják a cégekkel, amivel viszont tudni kell élni. 

 

A képzés célja, hogy a résztvevőt hozzásegítse az online platformok adta lehetőségek 

felismerésére, a tartalom és az üzenet megtervezésére, azok kialakítására és elhelyezésére. 

Különbséget tudjon tenni a platformok szolgáltatásai közt, tervezni tudja azok 

költségszintjét, és képes legyen megtervezni és menedzselni a cég social media platformokon 

való jelenlétét, attraktív marketingtevékenységet biztosítva ezáltal. 

 

A kompetenciafejlesztés eredményeképpen az egyén 

 képes lesz nagyobb hatékonysággal, hatásfokkal és eredményességgel nyilvánosságot 

biztosítani vállalkozásának, szervezetének; 

 képes lesz online marketing kampány tervezésére, a szükséges platformok 

kiválasztására; 

 képes lesz kulcsszavak használatára és a keresőoptimalizálásra; 

 képes lesz céges blog tervezésére és kialakítására; 

 tervezni tudja a videófelvételek szerepét az online platformokon; 

 képes lesz a hirdetések automatizálására, időzített megjelentetésére; 
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 tisztában lesz a webergonómia lényegével és az ebből fakadó elvárásokkal; 

 a weboldal működtetőjével való kapcsolatban érvényesíteni tudja a usability 

(felhasználóbarát) elvet; 

 képes lesz tervezni és elhelyezni hirdetéseket, reklámanyagot, arculati elemeket a 

Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat és LinkedIn felületeken; 

 képes lesz tervezni és lebonyolítani Google Adwords kampányt. 

 

 

A képzés módszertana: 

 

A képzés alapvetően gyakorlat-orientált, nagy hangsúlyt fektet a résztvevők bevonására és a 

közös munkára, a munkavégzés során használt gyakorlati kompetenciák fejlesztésére és a 

saját kreatív ötletek becsatornázására. A gyakorlati alapok elsajátítása mellett a résztvevőnek 

önálló portfóliót kell készítenie a kidolgozott reklámelemekből. 

 

 

A képzés tartalmai egységei: 

 

 Online közösségek kialakulása 

Az internet, mint a minket körbe ölelő virtuális világ. Az online közösségek 

kialakulása szorosan összefügg az információtechnológiai eszközök fejlődésével, 

amely az emberi kommunikáció legváltozatosabb formáit teszi lehetővé. A 

folyamatok egy új társadalmi közeg kialakulásához vezettek, ami szoros 

kölcsönhatásban van „hagyományos” világunkkal, jelentős oda-vissza hatással. 

 

 Közösségi média marketing 

Az internet a rendelkezésre álló legkevésbé költséges marketing eszköz, amely 

ráadásul a legjobb költségkihasználással működik. Az online marketing olyan 

rendszer, melynek célja termékek és szolgáltatások értékesítése az internet és egyéb 

üzlet hálózati szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoport részére. A közösségi média 

alkalmazásával felhasználók milliót tudjuk elérni Magyarországon, ráadásul 

célzottan. 
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 Üzleti modellek a közösségi médiában 

A digitális trendek hatására a vállalatok és a fogyasztók alapvető (kommunikációs) 

jellemzői megváltoztak. Egyike az ilyen trendeknek a közösségi média felülete, 

amelyen való jelenlét egyes vállalatok számára a siker kulcstényezője. Ezen eszköz 

kiemelt szerepét támasztja alá az is, hogy segíthet újragondolni a vállalatoknak a 

kétirányú kommunikációban való részvételt és szélesebb kört elérő üzenetküldést. 

 

 Célzott online közösségi kommunikáció 

Minden online marketing stratégia alapja a közösségi média jelenlét, Facebook, 

YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn – felületek, amelyek mára 

kulcsfontosságúakká váltak minden vállalkozás számára. A Google hirdetések 

szerepe és a Google Adwords kampány. 

 

 Facebook kommunikáció 

A Facebook az egyik legjobb közösségi média platform, amelyet a vállalkozások 

használhatnak célpiacuk elérésére – attól függetlenül, hogy kik tartoznak oda. Szinte 

biztosak lehetünk benne, hogy a célközönségünk, akiket el akarunk érni a közösségi 

média marketingünk által itt megtalálható, nemtől és kortól függetlenül. 

 

 Social media online platformok 

A Facebook egy felhasználóbarát, könnyedén használható platform. 

Egyszerűségének köszönhetően még a technikailag kevésbé tájékozottak is 

használhatják legalapvetőbb funkcióit, aminek köszönhetően a Facebookon 

gyakorlatilag minden korosztály fellelhető. A Messengert használva közösségi média 

marketing szempontból olyan embereket is elérhetünk hirdetéseinkkel, akiket normál 

esetben Facebook marketingünk során nem tudnánk. Lehetőségünk van akár csak 

Messengerre, azaz mobilra optimalizálni közösségi média hirdetéseinket. A social 

media platformok közül a legnagyobb elköteleződést követőink között az 

Instagramon tudjuk elérni a legújabb kutatások szerint. 

 

 Web 2.0 és 3.0 

Az internet fejlődésének új szakasza radikálisan átalakítja az informatikát, amelyben 

a web már, mint teljes működési környezet (platform) jelenik meg, és ez a mainál 
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jóval dinamikusabb, a felhasználók teljesebb részvételét és sokoldalú 

együttműködését biztosító szolgáltatások kialakítását teszi lehetővé az üzleti, 

közszolgálati és civil szférában egyaránt. -új irányok, - új eszközök - megújított 

technikák. 

 

 Online marketing alaptényezői 

Az eredményes online marketingnek több fontos alaptényezője van, pl. kiváló 

marketingszövegek, egy jó céges arculat, egy logo, egy weboldal, melyekkel 

figyelemfelhívóan tudjuk vállalkozásunkat megjeleníteni, és az online felületeken 

népszerűsíteni. 

 

 Tartalommarketing és PR online térben 

A közösségi média még mindig az egyik legfontosabb eleme napjaink online 

marketingjének. A PR cikk megjelentetése legalább olyan fontos részét képezi az 

online kommunikációnak, mint a közösségi médiában való jelenlét, vagy a saját 

weboldal tartalmának profi szinten történő elkészítése. 

 

 Tartalommarketing eszközök 

- Blogolás, - cikkírás, - videók, - infografikák és számos eszköz áll rendelkezésre 

ahhoz, hogy vállalkozásunkat közelebb hozzuk a célközönséghez. 

 

 

Javasolt szakirodalom: 

Carbone, Lexie: Saját kezűleg: online marketing: Facebook, Google ads, Google shopping, 

Youtube, Instagram. Quintx Magyarország Kft., Budapest, 2020 

Gál Kristóf: Látogatókból vevőt avagy Hogyan építs egyszerű módszerekkel bevételtermelő 

gépezetet. Klikkmarketing, Budapest, 2016 

Gál Kristóf: Google AdWords : hirdetések készítése és optimalizálása avagy Hogyan érhetsz 

el komoly sikereket a világ legjobb online hirdetési rendszerével. Klikkmarketing, Budapest, 

2016 

Klausz Melinda: A közösségi média nagykönyve: hogyan vidd sikerre céged és önmagad .  

Athenaeum, Budapest, 2016 

Szilágyi Balázs: Stabil bevétel keresőoptimalizálással. Flizor Media, Budapest, 2016 
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Tóth Mihály: Marketing automatizálás egyszerűen: Automata Marketing Rendszer 90 nap 

alatt. S.I., 2017 

 

 

5.2.3. Kompetenciafejlesztő képzésjavaslat a kutatási eredmények tükrében- 

Szakács 

A kutatási eredményekből jól látszik, hogy a szakács képzés során nem nélkülözhető  

Magyarország természeti adottságaira és a szálláshelyek kínálatára irányuló tudásbázis 

kialakítása, mégis a kimeneti követelmények mérése során kiderült, hogy ezekkel a szakmai 

kompetenciákkal az elvárható kritériumszint alatt rendelkeznek a képzést elvégzett tanulók. Ez 

a  szakmaspecifikus ismeret tehát fejlesztésre szorul. 

Képzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás alapismeretek 

Képzés leírása 

Magyarország világhírű tradicionális ételei valódi gasztronómiai értéket képviselnek. Fontos, 

hogy az ételek történelmi hátterét, az ízvilágban kiteljesedő táji jellegzetességeket készítőik, 

a szakácsok is megismerjék, ha valóban minőségi elkészítésre és igényes, ám az étel eredetét 

tükröző tálalásra szeretnének törekedni.  

A külföldi és a belföldi turisták is előszeretettel választják azokat a vendéglőket, ahol  hazai 

ízek és táji jellegzetésségek is szerepelnek a kínálatban. Ez a tréning olyan szakácsoknak szól, 

akik hangsúlyt fektetnek a folyamatos szakmai fejlődésre vagy frissíteni szeretnék meglévő 

tudásukat.  

A képzés célja, hogy kifejezetten azokat az elméleti szakmaspecifikus ismereteket fejlessze, 

amelyekre a sokrétű gyakorlati tudás is épül. A tréning végén a résztvevő magabiztosan el tud 

igazodni hazánk földrajzi és néprajzi térképén, kellő részletességgel megismeri az ország főbb 

turisztikai attrakcióit és természeti adottságait, illetve meg tudja határozni a szálláshelyek 

típusát és a kínálatát. 

Módszertan 

Interaktív elemekkel gazdagított előadásközpontú képzés gyakorlati elemekkel bővítve. Az 

interaktivitást szemléltető eszközök is támogatják (térkép, kisfilmek vetítése, prezentáció 

multimédiás elemekkel). A gyakorlati rész a résztvevők teljes bevonásával történik, 

csoportmunkában. 
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A képzés technikai feltételei, eszközigénye: 

a) Elméleti oktatáshoz szükséges infrastruktúra: 

o Terem (székekkel, padokkal) 

o Projektor, vetítővászon 

o Térkép 

o Áramforrás  

b) Gyakorlati oktartáshoz szükséges infrastruktúra 

o Konyhai eszközök és felszerelések a főzéshez 

o Tűzhely, sütő 

o Mosogató 

o Víz 

o Áramforrás  

 

Képzés óraszáma: 30 óra 

A képzés tartalmi egységei: 

I. Turizmusföldrajz 

- Magyarország általános idegenforgalmi-természeti adottságainak bemutatása.  

-  Magyarország kulturális hagyományainak és kultúrtörténeti értékeinek bemutatása.  

- Magyarország világörökségi helyszíneinek ismerete és bemutatása. 

-  Magyarország turisztikai régióinak, és a régiók tipikus kínálati elemeinek bemutatása.  

 

II. Vendégfogadás 

- A magyar gasztronómia sajátosságainak ismertetése. 
 
- A hazai gasztronómiai tájegységek konyháinak bemutatása. 
  
- Hungarikumok a gasztronómiában. 

 
- Gasztronómiai rendezvények típusai, jellemzői. 
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- Szálláshelyek fogalma, fajtái, típusai, jellemzői. 

  
- Szálláshelyek működésének feltételei. 

 

III. Gyakorlat 

Egy Dél-dunántúli Régióra jellemző étrend elkészítése és tálalása (csoportmunka). 

A képzés eredményeként fejlődik az egyén: 

o szakmai kompetenciája azáltal, hogy  

o a tradicionális ételeket autentikus módon képes elkészíteni és tálalni 

o képes lesz  régió szerinti bontásban behatárolni tájjellegzetes ételeket, 

o elhivatottsága, elkötelezettsége, 

o áttekintő képessége,  

o önfejlesztése, 

o emlékezőképessége. 

 

A másik erősítendő szakmai kompetencia a szakács képzés során a munka világával 

kapcsolatos. A Munka Törvénykönyvének, a kollektív szerződésnek, a munkavégzésre 

vonatkozó szabályoknak az ismerete terén hiányosságokkal küzdenek a képzést elvégzők a 

felmérés eredménye szerint, ezért javaslunk egy olyan munkaerő-piaci képzést, amely ezekre a 

kérdésekre fókuszál. 

Képzés megnevezése : Munkaerőpiaci tréning 

Képzés óraszáma: 30 

Képzés feladata és célja: 

A képzés az álláspályázathoz szükséges ismereteken túl bemutatja a munkavégzéshez 

nélkülözhetetlen ismereteket a következő blokkokban: önmagunk megismerése, álláskeresési 

technikák, írásbeli és személyes kapcsolatteremtés az állást kínáló céggel, állásinterjú, 

Munka Törvénykönyve, munkaszerződés és a kollektív munkaszerződés, munkavállaló és a 

munkáltató kötelezettségei és jogai. 



96 
 

Képzés módszertana 

A képzésen a résztvevők gyakorlatorientált módon sajátíthatják el az ezekhez kapcsolódó 

ismereteket egyéni tesztek, szituációs gyakorlatok (páros és csoportos) segítségével. 

Képzés tematikus bemutatása 

1. Álláskeresésről és a munkaerőpiaci helyzetről általában. 

2. Önismeret. Erősségek-gyengeségek, munkavállalói kompetenciák. 

3. Munkavállalói attitűdök. 

4. Asszertivitás, alkalmazkodás, rugalmasság a munkaerőpiacon. 

5. Hatékony álláskeresési technikák. 

6. Önéletrajz, kísérőlevél, motivációs levél. 

7. Állásinterjú. Gyakori munkáltatói kérdések, öltözködési etikett. Hogyan 

kommunikáljunk az interjú közben, mit mondjunk és mit kérdezzünk?  

8. Munkahelyi konfliktusok és kudarcok, stressz tűrés és konfliktuskezelés. 

9. A Munka Törvénykönyvének rövid bemutatása és a 2020-as módosítások 

10.  A munkaszerződés kötelező tartalmi követelményei. Mire figyeljünk a 

munkaszerződés megkötésekor? 

11.   munkavállaló jogai és kötelességei. 

12.  A munkáltató jogai és kötelességei. 

13.  A kollektív szerződés fogalma és tartalma. 

A képzés elvégzésével fejlődik az egyén: 

o önismerete, 

o írásbeli és szóbeli kommunikációs készsége, 

o tervezési képessége 

o kapcsolatteremtő készsége, 

o önbizalma. 
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5.2.4 Kompeteciafejlesztő képzésjavaslat a kutatási eredmények tükrében - 

Cukrász 

A cukrász képzés során a szakmai kompetenciákat az elvárt módon sajátíották el a képzésben 

résztvevők, ezért  a személyes kompetenciák közül a leggyengébb értékelést kapott 

konfliktuskezelő készséget emeljük ki. 

Képzés neve: Asszertív kommunikáció a munka világában 

A képzés célja 

A résztvevők egy olyan speciális kommunikációs technikával ismerkedhetnek meg, melynek 

birtokában képesek lesznek érdekeiket úgy érvényre juttatni, hogy közben ne bántsák meg 

kommunikációs partnereiket. A képzésen megtanulhatják azt is, hogy a megélt 

kommunikációs problémákat hogyan, milyen eszközökkel tudják kezelni.  

Módszertan: közös fogalomalkotás, multimédiás foglalkozás, egyéni feladatlapok (teszt), 

páros és kiscsoportos munka, szituációs gyakorlatok 

Képzés óraszáma: 30 óra 

A képzés tematikája 
Konfliktus és kommunikáció 

o a konfliktus fogalma, meghatározása 

o konfliktus és konfliktus kezelés – elméleti háttér 

o konfliktuskezelés a gyakorlatban - az egyéni konfliktus kezelési technikák 

feltérképezése (teszt kitöltése és értékelése) 

o  A passzív kommunikáció lényege, okai, jellemzői, hatása  

o Az agresszív kommunikáció lényege, okai, jellemzői, hatása  

o Az asszertív kommunikáció lényege, működése, eredménye  

o Asszertív kommunikáció a munkahelyen. Miben tér el a munkahelyi 

kommunikáció a mindennapi kommunikációtól? A munkahelyi hierarchiában 

felmerülő konfliktusok asszertív kommunikációja. 

o Asszertivitás, attitűdmérés – négydimenziós mérés a résztvevők általános 

viselkedési attitűdjéről  

o  Asszertivitást gyakorló feladatlap – szituációk és asszertív válaszok  

 

A nemet mondás művészete: 
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o A nemet mondás technikája  

o Miért nehéz nemet mondani? 

o Miért bántódunk meg, ha nemet mondanak nekünk? 

o Mikor kell nemet mondanunk? 

o Hogyan mondjuk ki a nem szót, hogy azzal ne bántsuk meg a másikat? 

o Helyzetgyakorlatok asszertív megoldásokkal 

A képzés eredménye  

- A résztvevők visszajelzést kapnak magukról, nonverbális és verbális kommunikációjukr ól, 

viselkedésükről. 

- Mélyül az önismeret, a képzés hatására a személyiség fejlődik az új készségek megismerése 

és kialakítása által.  

- A résztvevők megtapasztalhatják és jobban megérthetik, hogyan lehet a kommunikác iós 

eszközökkel egy kellemes metakommunikációs közeget kialakítani. Ez a saját problémáik 

megoldásában és a környezetükkel való információcsere megkönnyítésében, a munkahelyi 

viselkedésben, a felettesekkel, a munkatársakkal, és a vendégekkel való kommunikációban 

jelentősen segíteni fogja őket a jövőben.  

- Megtanulnak gondolatokat, érzelmeket kifejezni. 

 

5.2.5 Kompetenciafejlesztő képzésjavaslat a kutatási eredmények tükrében – 

Pincér-vendégtéri szakember 

Képzés neve: Stresszkezelési technikák 
Képzés célja: a stressz elméleti hátterének megismerése, olyan gyakorlatok átadása és 

tudatosítása, melyek segítségével hatékonyan kezelhetővé válnak a munkahelyi élet 

stresszhelyzeteinek megélése és kezelése. A képzés segít a stressz hatásaival való 

megküzdésben konkrét gyakorlatok elsajátításán keresztül. 

A képzés óraszáma: 30 óra 
Módszer: Közös fogalomalkotás, Multimédiás előadás, egyéni feladatlap, páros és 

kiscsoportos munka, megbeszélés, gyakorlati bemutatás, relaxáció 
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Képzés tematikája 

Stressz fogalmának meghatározása 

o a stressz fogalma, meghatározása 

o a stressz válasz lényege (élettani jellemzők) 

o stresszorok csoportosítása (eustressz, distressz) 

o stressz skála, stressz források (ismertetés, egyéni beazonosítás) 

o a stressz akut és krónikus hatásai a szervezetre 

(fizikai/pszichés/mentális/szociális hatások) 

Megküzdés – Coping technikák 

o a probléma fókuszú megküzdés jellemzői és módszerei 

o az érzelem fókuszú megküzdés technikája 

o Mikor és hogyan cselekedjünk? A 4 Kérdés TechnikaTM1ismertetése 

o adaptív/maladaptív megküzdési módok 

o a sikeres megküzdés hatásai 

 

Energiagazdálkodás   

o Energiaháztartás feltérképezése 

o Értékrend szerepe és megléte 

 

Stressz-kezelés a gyakorlatban 

o konkrét stressz kezelési technikák ismertetése, bemutatása 

o a stressz források csökkentésére irányuló technikák 

o a stressz helyzet megoldását segítő technikák 

o a stresszel összefüggő testi reakciók befolyásolása 

o a relaxáció módszere, típusai 

 

Összefoglalás, értékelés, visszajelzés 

A képzés eredménye: 

o Az egyén képes lesz felismerni és hatékonyan kezelni a stresszes helyzeteket, ez 

hosszú távon eredményesebb munkahelyi teljesítményhez vezet. 

o A koncentrációs képesség erősödik ezáltal fejlődik az egyén figyelem - 

összpontosító készsége is. 

o A képzést elvégzettek magabiztosabban fogják uralni a stresszes helyzeteket, és 

képesek lesznek az optimális stressz-szint fenntartására. 
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o Új stresszkezelési technikák elsajátítása segítik a munkahelyi stressz 

csökkentését 

 

Képzés megnevezése: Marketing és piackutatás a vendéglátásban 
 
Egy jól felépített marketingstratégia hosszú távon alapozza meg a vendéglátás szférájában 

működő vállalkozások jövőjét. Segíthet a versenyképesség növelésében, az eltérő és 

napjainkban gyorsan változó fogyasztói igények kielégítésében, a váratlan gazdasági 

helyzetek leküzdésében és áthidalásában. Megfelelő marketingismeret birtokában 

a munkavállaló képes kidolgozni, hogy milyen marketingeszközökkel lehet a fogyasztói 

célcsoportra rátalálni, megtartani, és kiépíteni a fogyasztóban a szolgáltatásunk iránti 

bizalmat.  

Az elmúlt évtizedben jelentősen megerősödött digitális forradalom elérte a vendéglátás 

szektorát is, jelentősen átalakítva az egyes marketing folyamatokat. Ahhoz, hogy 

megfelelően tudjuk alkalmazni és kiaknázni a digitális marketingben rejlő lehetőségeket, 

fontos ismerni a marketing alapelveit. Ha a munkavállaló képes a piackutatás módszerét 

a gyakorlatban is alkalmazni, azzal a külső megbízásból eredő extra költséget 

megtakaríthatja szervezete számára.    

Képzés módszertana: multimédiás előadás, csoportos és egyéni gyakorlatok 

Képzés óraszáma: 30 óra 
Képzés eszközigénye: terem székekkel és padokkal, projektor és projektor váaszon, flip 

chart tábla a szükséges kiegészítőkkel (pl. filc), a képzés ideje alatt a helyszínen számítógép 

vagy laptop a résztvevők számára. 

A képzés tematikája 

A marketing alapfogalmai 

o Fogalom meghatározás 

o A marketing mint folyamat 

o Igények, szükségletek típusai, hasznosság. Hogy jut el a fogyasztó a 

szükségletektől a kereslet generálásáig? 

o A termék és szolgáltatás összetevői. 

o A termék vagy szolgáltatás piacképessége fogyasztói és vállalati aspektusból. 

o A marketing-mix fogalma és jelentősége. A 4P és a 7P, a 4C bemutatása. 
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o A vendéglátás digitális trendjeinek ismertetése, különös tekintettel az ügyfél-

élmény marketingre. 

A vállalat marketingkörnyezete és stratégiaalkotás 

o A marketingkörnyezet elemzése. Interaktív módon SWOT analízis és PEST 
analízis készítése. 

o Marketingstratégia tartalmi elemei és a stratégiakészítés lépései. Mi ne kerüljön 
a marketingstratégiába? Gyakorlat:  egy konkrét példa alapján stratégia készítése 
csoportos munkában. 

Piacszegmentáció 

o A piacszegmentáció alapfeltételei, ismérvei. 

o A piacszegmentáció folyamata: piac meghatározása, célpiacok kiválasztása, 

pozícionálás  

Igény-és elégedettségi felmérés a gyakorlatban 

o A kutatás tervezése és előkészítése. 

o A kérdőív tartalmi kidolgozásának szempontrendszere, a kérdések összeállítása. 

o Kérdőív típusok bemutatása és jellemzése. 

o A kérdőívezés módszerei: a papíralapú és az online kérdőívek.  

o Gyakorlat: online kérdőív szerkesztése (Google Forms) 

A képzés elvégzésével fejlődik az egyén: 

o Vállalkozói kompetenciája 

o Rendszerben való gondolkodása  

o Stratégiai tervezés-készsége 

o Áttekintő képessége 

o Digitális kompetenciája 

o Írásbeli kommunikációja 
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5.2.6. Komptenciafejlesztő képzésjavaslat az eredmények tükrében – 

Turisztikai technikus 

A turisztikai technikus szakmacsoport esetében is egyes személyi jellegű kompetenciák 

bizonyoltak gyengébbnek. Az érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 3,98 átlaggal sorban az 

utolsók között helyezkedik el, ezért egy érzelmi intelligencia tréning elvégézse hasznos lehet 

ebben a szakmacsoportban. 

Képzés megnevezése: Érzelmek kommunikációja a turizmus-vendéglátásban 

A résztvevők kommunikációs készségeik kerülnek fejlesztésre. A különböző szituációs 

gyakorlatok és feladatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy hatékonyabbá tegyék a saját 

kommunikációjukat. Az én - üzenetek alkalmazásában fejlődhetnek, ezáltal gördülékenyebbé 

válik a környezetükkel történő információcsere, könnyebben kifejezhetik magukat és 

érzelemvilágukat. A résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy saját problémáikat 

megosszák közösséggel és közösen kereshetnek rá megoldásokat. 

Képzés célja 

Alapvető cél a bizalomfejlesztés és a társas támogatás. A foglalkozás hatására a jelenlévők 

kommunikációja hatékonyabbá válik, könnyebben tudják érzelmeiket, gondolataikat 

kifejezni. Az interakciók során a másik fél megértésére fognak törekedni és kerülni a sértő, 

udvariatlan viselkedésmódokat. 

Képzés módszertana: interaktív ismeretátadás, egyéni és csoportos tesztek és gyakorlatok, 

szituációs játékok. 

Képzés óraszáma: 30 óra  

Képzés tematikája 
Ismerkedés, feszültségoldás 

- Az ismerkedés csoport dinamikai játékokkal zajlik. Cél a feszültség oldása, a 

kapcsolatteremtés és az egymásra hangolódás. 

Az érzelmek kommunikációja - alapismeretek, fogalmak tisztázása 

- Kommunikációról röviden (a kommunikáció fogalma, kommunikáció típusai): 
o kommunikáció definíciója, 
o a kommunikáció szereplői és összetevői, 
o a kommunikáció megjelenési formái (a direkt és az indirekt kommunikáció), 

o verbális és nonverbális kommunikáció, 
o a kommunikáció, mint folyamat, 
o a kommunikáció funkciói (az emotív, a felhívó, a fatikus, a metanyelvi, a 

poétikai , a referenciális funkciók rövid jellemzése), 

o a hatékony kommunikáció eszközei. 
 
 Érzelmek kifejezése - érzelmek kommunikációja 
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- Az érzelmek kifejezésének eredménye az érzelmek kommunikációja. A témán belül 

a résztvevők megismerhetik az érzelmek kifejezésével összefüggő 

metakommunikáció alapismérveit, kitérve a testi kommunikáció és a gesztusok 

kommunikációban betöltött szerepére. 

o A nem verbális kommunikáció csatornáinak bemutatása és elemzése (tekintet, 

arcmimika, gesztusok, testtartás, távolságtartás). 

o Mennyire vagyok tisztában saját nonverbális kommunikációmmal?  Beszélgetés 

a résztvevőkkel arról, mit tudnak saját metakommunikációjukról. Majd 

szituációs játékokon tesztelhetik nonverbális kommunikációjuk tudatosságát (a 

szituációs gyakorlatok a vendéglátás szektorához igazodnak). A gyakorlatok után 

kielemezzük a metakommunikáció során jelentkező nonverbális csatornákat, így 

felszínre hozzuk a résztvevők számára ismeretlen, de birtokukban lévő 

nonverbális eszközök jellegzetességeit.  

Az érzelmi intelligencia alapvető fogalmainak bemutatása (közös fogalomalktással) 

o IQ,EQ,AQ,EL,  és a hozzákapcsolódó kompetenciák kapcsolata 

o Képességek, készségek, személyiségjegyek, és viselkedésünk 

o A személyiség árnyalatai, és a két véglet (jó és rossz) 

o Az értelem és érzelem együttese 

o Az érzelmek értése, megértése, kezelése, az érzelmileg érett személy. 

 
 
Társas készségek – szociális kompetenciák 

o X,Y,Z, generáció érzelmeinek sajátosságai, betekintés az alfa generáció jellemző 

vonásaiba 

o A generációk  társaskapcsolatai, a generációk közötti kommunikáció. 
o Az érzelmi tanulás színterei. Menniyre ismerem önmagam? Érzelmi intelligenc ia 

teszt kitöltése és kiértékelése, közös megbeszélés. 

o Érzelmeink, kontrollálása, az együttérzés és elismerés kifejezésének módszerei és 

eszköztára. 

o Az érzelmek szerepe a bizalmon alapuló kapcsolatban, a bizalom előnyeinek 

megértése.  

Konfliktuskezelés 
o nehéz érzelmek kezelése feszült helyzetekben 
o konfliktuskezelési stratégia ismertetése 
o A konfliktusokat megelőző viselkedés kialakítása az érzelmi intelligencia 

bevonásával. 
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A képzés várható eredménye: 
- A résztvevők olyan visszajelzést kapnak magukról, nonverbális kommunikációjukról és 

viselkedésükről, amit közvetlen környezetükben nem kapnak meg. 

- Új készségekre tesznek szert, mélyül az önismeret, és a személyiség fejlődik.  

- A résztvevők megtapasztalhatják és jobban megérthetik, hogyan lehet a nonverbális 

eszközökkel egy kellemes metakommunikációs közeget kialakítani. Ez a a saját problémáik 

megoldásában és a környezetükkel való információcsere megkönnyítésében jelentősen 

segíteni fogja őket a jövőben.  

- Megtanulnak gondolatokat, érzelmeket kifejezni. 

- Megérthetik, hogyan hatnak és működnek a csoportok, mit jelent a csoportdinamika és ez 

miért fontos a mindennapi életünk során.    

- Erősödik az egyén társas bizalmi hálója. 

 

5.2.7. Kompeteciafejlesztő képzésjavaslat az eredmények tükrében – 

Vendégtéri szaktechnikus 

Képzés megnevezése: Problémamegoldó technikák  
Problémák mindennap felmerülnek a munkánk és a mindennapi életünk során egyaránt. 

Fontos, hogy a gördülékeny életvitel, az elakadás elkerülése, megelőzése érdekében a már 

megjelenő problémákat jól és megbízhatóan kezeljük, de még jobb, ha képesek vagyunk 

azokat már csírájában elfojtani.  

A képzés célja 

Problémamegoldó technikák elsajátítása elméleti és gyakorlati szinten. 

Képzés módszere: 
 
Multimédiás előadás, páros és kiscsoportos munka, szituatív játékos helyzetek, 

helyzetelemzés és értékelés. Esettanulmányok bemutatása a vendéglátás területéről. 

Képzés tematikája: 

A hatékony problémamegoldás jellemzői 

 Probléma – fogalma, jellemzői 

 A főbb problémaforrások beazonosítása egyéni és szervezeti szinten 

 A probléma megoldás lépései, szakaszai  

 A hatékony probléma megoldást segítő és gátló tényezők 
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Problémakezelés szervezeti szinten  

 Miért szükséges az egységes problémakezelés (és néha miért nem)  
 A problémakezelés rétegei  

 Az azonnali javítóintézkedés fogalma és jelentősége 

 Egyén és csapat – avagy hősök, partnerek és visszahúzók  

Problémamegoldó technikák   

 
-  Előnyök, hátrányok, akadályok és megoldások 

- Probléma megoldási módszerek 

 8D Problémamegoldás: 

 D1: Csapat megalakítása  

  D2: A probléma meghatározása  

 D3: Ideiglenes elhatárolási akciók  

  D4: A gyökérok és szökési pont meghatározása és verifikálása  

 D5: A végleges korrektív akció kiválasztása és verifikálása (gyökérok, 

szökési pont)  

 D6: A végleges korrektív akció bevezetése és validálása  

 D7: Az újbóli előfordulás megakadályozása  

 D8: A csapat elismerése  

- Problémaazonosítási esettanulmány  

- 7 alap minőségeszköz (7QC eszköz): 

 Szórásdiagram  

 Hisztogram  

 Pareto-diagram  

 Ishikawa-diagram  

 Folyamatábra  

  Ellenőrző diagram  

 

Ötletgyűjtés, megoldáskeresés technikái: 

 Mások által már kidolgozott megoldások átvétele  

 Osborn-féle ötletgenerálási eljárás  

 Morfológiai doboz  

  Brainstorming, Affinitás-diagram  
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  Kaizen alapelvek  

  5W + 2H módszer 

 

Döntés, döntési technikák 
 A döntés fogalma, jellemzői 

 A döntési folyamat lépései, szakaszai 

 Létezik-e „jó döntés”? Mikor döntünk jól? 

A döntési folyamat sikerességét befolyásoló tényezők 

Döntési helyzetek és megoldási módjaik 

 Problémamegoldás a gyakorlatban, szituatív helyzetek bemutatása, elemzése 

 A döntési technikák egyéni szintű beazonosítása, elemzése, gyakorlatban történő 

kipróbálása 

 

A megoldás kiválasztása és bevezetése  

A probléma megoldási folyamat lépéseinek dokumentálása  

Az eredmények fenntartásának módszerei:  

 Megoldás szabványosítása, sztenderdek kialakítása  

Poka-Yoke megoldások 

  



107 
 

 

 

6. Felhasznált szakirodalom 

A gazdasági szereplők elvárásai a szakmai képzés átalakítására.  Kutatási zárótanulmány. 

Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2010, 213 p. 

Adatok a szakképzésről és a szakképzettek foglalkoztatásáról. Tények és következtetések.  MKIK 

GVI Kutatási Füzetek, 2014/4, Budapest, 54 p. 

Bakó Tamás – Lakatos Judit (2015): A magyarországi munkapiac 2014-ben. In: Fazekas Károly 

– Varga Júlia (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 

Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2015, pp. 17-36. 

Barakonyi Eszter, Cséfalvay Ágnes, Cseh Judit, Muity György, Szellő János (2014): 

Pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig: Kutatási 

zárótanulmány. PTE FEEK, Pécs, 135 p. 

Baskiné Lipka Gabriella (2010): A térségi integrált szakképzési központok javaslatai a 

szakképzés és a felnőttképzés átalakításához.  Szakképzési Szemle XXVI. évfolyam 4. szám, 

pp. 376- 395. 

Benedek András – Szűcs András (2010): Szakképzés-politikai impulzusok az Európai Unióból. 

Szakképzési Szemle, 2010/4. szám, pp. 327-339. 

Bihall Tamás (2011): A modern hároméves szakképzés bevezetése Magyarországon.  

Szakképzési Szemle, XXVII. évfolyam 1. szám, pp. 5-25. 

Birher Nándor – Katona Miklós (2012): Gondolatok a munka megbecsüléséről. In: Szak- és 

felnőttképzés 2012/1. évf. 1. szám, pp. 10-15. 

Council of the European Union (2011a): COUNCIL RECOMMENDATION on policies to 

reduce early school leaving, 2011. (letöltési link: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF) 

Council of the European Union (2011b): Council Resolution on a renewed European agenda 

for adult learning, 2011. (letöltési link: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF) 

Cséfalvay Ágnes (2013): Tovább erősödött a kamara szerepe a duális szalmai képzésben.  In: 

Dél-Dunántúli Gazdaság, XV. évf. 1. szám, pp. 5-6. 



108 
 

Cséfalvay Ágnes – Vámosi Tamás (2013): Vállalkozói motivációk vizsgálata a szakmai 

gyakorlati képzés kapcsán. Szakképzési Szemle, XXIX. évf. 1. szám, pp. 57-71. 

Dobszai Barbara – Vámosi Tamás (2013): A középfokú szakképző iskolák és a vállalati szféra 

együttműködési jellemzői a szakmai gyakorlati képzés tükrében.  Szakképzési Szemle, 2013/3. 

szám, pp. 23-42. 

Education at a Glance 2019. OECD Indicators. OECD Publishing (online: https://www.oecd-

ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en) 

Farkas Péter (2011): Duális képzés, tanulószerződés, hídprogramok, átjárhatóság.  Szakképzési 

Szemle, 2011/3. szám, pp. 132-146. 

Farkas Péter (2018): Tanügyigazgatás gazdasági szereplőkkel, a német szakképzés példája.  

Educatio, 28 (2), pp. 273–283. 

Fazekas Károly – Varga Júlia (szerk.) (2013): Trendek és előrejelzések. Munkaerő-piaci 

prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon. MTA KRTK Közgazdaság-

tudományi Intézet, Budapest, 270 p. 

Ferencz Csaba (2011): A vállalkozások tanulószerződéses gyakorlati képzési hajlandóságának 

felmérése. Szakképzési Szemle, XXVII. évfolyam 3. szám, pp. 125-131. 

Gészné Kocsis Márta – Pális Ferenc (2010): Tanulószerződéssel a munka világában. Budapest: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, pp. 20-58. 

Gyökér Irén – Finna Henrietta – Daruka Eszter (2017): Emberi erőforrás menedzsment. BMGE, 

Budapest, 180 p. 

Györgyi Zoltán (2019): Változások a hazai szakképzésben 2004–2019. Educatio, 28 (1), pp. 

105–120. 

Hermann Zoltán – Varga Júlia (2012): A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig: 

Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK). Budapest, MTA Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, 

Emberi Erőforrások Tanszék, 109 p. (BWP 2012/4) 

Hermann Zoltán et al (2019a): Szövegértési és matematikai kompetencia hatása a keresetre és 

foglalkoztatási esélyekre. In: Fazekas Károly, Csillag Márton, Hermann Zoltán, Scharle Ágota: 

Munkaerőpiaci Tükör 2018. Budapest, KRTT, pp. 45-52. 



109 
 

Hermann Zoltán et al (2019b): A 2013. évi szakképzési reform hatása a tanulók kompetenciáira. 

In: Fazekas Károly, Csillag Márton, Hermann Zoltán, Scharle Ágota: Munkaerőpiaci Tükör 

2018. Budapest, KRTT, pp. 63-68. 

Kézdi Gábor – Köllő János – Varga Júlia (2008): Az érettségit nem adó szakmunkásképzés 

válságtünetei. In: Fazekas Károly – Köllő János (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2008. Budapest, 

MTA Közgazdaságtudományi Intézet, pp. 87-136. 

Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasággal való összehangolására  (2011). 

Budapest, Nemzetgazdasági Minisztérium. (online: 

https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzesi_koncepcio.pdf) 

László Gyula (szerk.) (2015): Baranya megye képzési stratégiája. Baranya Megyei 

Önkormányzat, Pécs, 64 p. 

Mártonfi György (2008a): Javaslatok a szakiskolai lemorzsolódás megelőzésére. Szakoktatás, 

2008/6. szám, pp. 14-18. 

Mártonfi György (2008b): A lemorzsolódás problémája a magyar szakképzésben és szakképzés-

politikában. In: Szakképzés és lemorzsolódás (szerk. Fehérvári Anikó), OFI, Budapest, pp. 126-

156. 

Mártonfi György (2011): A megemelt tankötelezettség fogadtatása és hatása a szakképzésre. 

Szakképzési Szemle, 2011/3. szám, pp. 147-161. 

Mártonfi György (2019): Tanügyirányítás és struktúraváltás a hazai szakképzésben 2010 után. 

Educatio, 28 (2), pp. 240–254. 

Molnárné Stadler Katalin (2019): Ajánlás az intézményi szintű pályakövetés módszertanára az 

iskolai rendszerű szakképzésben . Opus et Educatio, Vol 6, No 3. 

(online: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/333/588) 

Mondok Anita (2019): A szakközépiskolai turisztikai oktatás Magyarországon és 

Finnországban. Economica, X. Új évf.,2. sz. pp. 1-7. 

Nemeskéri Gyula – Pataki Csilla (2007): A HR gyakorlata. Ergofit, Budapest, 328 p. 

Szabó Zoltán (2008): A szakmunkásképzés és a képzési struktúra alulnézetből.  Szakoktatás, 10. 

szám, pp. 11-14. 



110 
 

Szakképzés 4.0 A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolit ika i 

stratégiája (2019). ITM, A 1168/2019-es kormányhatározattal elfogadva. (online: 

https://www.nive.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=1024) 

Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005–2013. (online: 

www.okm.gov.hu/letolt/szakke/tanevnyito_2005_2006/strategia_050712.pdf) 

Széll Kálmán Terv (2011) Összefogás az adósság ellen . (online: http://2010-

2014.kormany.hu/download/4/d1/20000/Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Ter

v.pdf) 

Szép Zsófia – Vámosi Tamás (2007): Szakképzés és felnőttképzés – makro-folyamatok, tervezés. 

PTE FEEK, Pécs, 247 p. 

Szilágyi János (2011): Tájékoztató a kamarai szakképzési feladatok átvételével és a feladatok 

ellátásával összefüggő koncepcionális kérdésekről. MKIK, Budapest 

Tóth Róbert – Szük Krisztina – Sisa Krisztina – Szijártó Boglárka: Az oktatás és szakképzés 

szerepe a vállalati (és nemzetgazdasági) versenyképesség növelésében.  Polgári Szemle, 15. évf. 

4–6. szám, pp. 36–55. 

Vámosi Tamás (2015): Tanoncból mesterember. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 275 p. 

Vámosi Tamás (2020): A komplex vizsgával kapcsolatos tapasztalatok az iskolarendszerű 

duális szakképzésben. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, Vol. 10 No. 1. 

pp. 82-99. 

 


