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I. A KUTATÁS KERETEI

• Oktatási-képzési szegmens „újragondolása”
– Középfokú szakképzési rendszer szintjén intézményi

és tartalmi változások
– Munkáltatók megjelenése tartalmi szinten is (ÁKT)
– Felnőttképzés (térvesztés, kiegészítő jelleg)
– Felsőoktatás (alapítványi fenntartás)

• Szakképzés 4.0
• Cél: szakképzés hatékonyságának növelése
• A szakképzés mint a gazdaság kiszolgálója
• Tartalmi, intézményi, finanszírozási megoldások
• Duális képzés megerősítése



II. A KUTATÁS CÉLJA

• A turizmus-vendéglátás szakmacsoport 5
képesítésének tartalmi és minőségi vizsgálata
(szakács, pincér, cukrász, turisztikai technikus,
vendégtéri szaktechnikus)

• Végzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatók
megkérdezése

• Három területen:
– Adott szakképesítés szakmai kompetenciáinak

megítélése (KKK alapján),
– Adott szakmai kompetenciák, illetve
– Adott személyes kompetenciák meglétének

vizsgálata az alkalmazott munkaerő esetében.
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II. A KUTATÁS CÉLJA

• Cél: visszajelzés a vállalkozói oldalról
• Szakmai képzés tartalmi fejlesztése
• Fejlesztési programok, elsősorban

felnőttképzési programok kidolgozása és
biztosítása

• GINOP projekt
• PTE-BMVK-KISOSZ konzorcium
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III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA

• Online és papíralapú kérdőív
• Döntően zárt kérdések, skálázás
• Grafikonon történő ábrázolás mellett

kategóriák kialakítása (kezelhetőség miatt)
• Kutatási nehézségek

– Válaszadási hajlandóság
– 5 szakképesítés, sokszor átfedésben vannak

a cégek
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IV. EREDMÉNYEK

• 63 illetve 62 válaszadó szervezet
• A kutatás első része:

a szakképzési folyamat során 
megszerzendő kompetenciák fontosságának

megítélése a munkáltató által (kiindulva a 
munkaköri követelményekből)
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IV. A TURISZTIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 
EREDMÉNYEI

• Összesen 50 szakmai kompetenciára
kérdeztünk rá

• A szakmai kompetenciák döntő része a
nélkülözhetetlen, közel nélkülözhetetlen és
nagyon fontos kategóriába esett, ami
mutatja a szakképesítés mögött
meghúzódó szakmai koncepció
megalapozottságát

7



IV. A TURISZTIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 
EREDMÉNYEI

• 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.

• Szépen kirajzolódik a munkakörben rejlő
aktivitások sokfélesége, amelyek igénylik a
szakmai, turisztikai, gazdasági, marketing,
pszichológiai, kommunikációs, jogi és
szervezési ismereteket – elvárások a
személyes kompetenciák irányába!
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IV. A VENDÉGTÉRI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 
EREDMÉNYEI
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• Összesen 65 szakmai kompetenciára
kérdeztünk rá

• A vizsgált szakképesítések esetében itt
volt a legkisebb támogatottság

• Összecsúsznak a feladatok, a konkrét
megvalósulás (munkakör) változatos, így a
munkáltatói megítélés is vegyes képet ad

• A legnagyobb támogatást a pénzkezelési,
illetve a viselkedési-protokolláris
kompetenciák kapták



IV. A VENDÉGTÉRI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 
EREDMÉNYEI
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• 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 kompetenciákat a
munkakör betöltői nem használják, arra ott
vannak pl. a szakácsok.



IV. EREDMÉNYEK

• A kutatás második része:

a szakképzési folyamat során megszerzett 
szakmai kompetenciák megléte, minőségi

értékelése az alkalmazott munkatárs 
esetében (szakmai kompetenciák, „hard

skills”)
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IV. A TURISZTIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 
EREDMÉNYEI

• A szakmai kompetenciák kétharmadánál
megbízható szintű birtoklásról beszélhetünk
(kis szórással) – közel egyharmad nagyobb
szórással

• Felette (magas szintű birtoklás) alig valami
(protokoll, etikett, udvariasság)

• Nem volt olyan szakmai kompetencia, amit a
munkáltatói vélemények alapján a
munkatársak mindössze közepes szinten,
vagy az elvárható kritériumszint alatt
birtokoltak volna
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IV. A VENDÉGTÉRI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 
EREDMÉNYEI
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• Az eredmények nem mutattak ki olyan
szakmai kompetenciát, a munkatársak
magas szinten birtokoltak volna.

• A szakmai kompetenciák birtoklásának
minősítési eredményei döntően a megbízható
szintű birtoklási kategóriába estek (vagyis a
megbízhatóság mellett csak kisebb fejlesztési
igények fogalmazódnak meg)

• Közepes szintű birtoklás: cukrászati
ismeretek



IV. EREDMÉNYEK

• A kutatás harmadik része:

a szakképzési folyamat során megszerzett 
személyes kompetenciák megléte, minőségi

értékelése az alkalmazott munkatárs 
esetében (személyes kompetenciák, „soft

skills”)
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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
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*

TURISZTIKAI 
TECHNIKUS
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VENDÉGTÉRI 
TECHNIKUS

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
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



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

@: VAMOSI.TAMAS@PTE.HU
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