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• A projekt tervezése 2-3 évvel ezelőtt
• A foglalkoztatás, foglalkoztathatóság fejlesztése 

(motivált, dolgozni tudó és dolgozni akaró munkaerő 
nem áll megfelelő számban rendelkezésre)

• A szakképzés koordinációjában (a vállalkozások a 
fejlődésük fő korlátjaként a megfelelő munkaerő hiányát 
nevezik meg)

• Szakmai tudás és egyéb (személyes-, társas-, és 
módszerkompetenciák), Soft skillek: együttműködés 
képessége, kommunikáció, konfliktuskezelés, 
problémamegoldás, alkalmazkodóképesség

• Érzelmi intelligencia?
• COVID -19 alapvetően megváltoztatta az ágazat 

helyzetét

A PROJEKT TERVEZÉSE - ELŐZMÉNYEK



• A piaci követelmények változása a 
vállalkozásokkal szemben -> a 
munkavállalókkal szemben

• Technológiai és információtechnológiai 
fejlődés, a digitalizáció

• A Kormány foglalkoztatási stratégiája -> 
kiemelten fontos az oktatás, képzés szerepe 
a versenyképességben!

• Turizmus az EU-ban a 3. legjelentősebb 
ágazat a kereskedelem és az építőipar után 
(GDP >10%, foglalkoztatottak > 12%)

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA



• Felmérni a piac által elvárt szakmai tudástartalmakat, 
igényeket, valamint kompetencia szükségleteket. (Azt 
tanítják-e az iskolában, amire a piacnak most és a 
jövőben szüksége lesz?)

• Szakmánkénti Kompetencia Adatbázis és kompetencia 
térképek kidolgozása.

• Szakmai képzési és kompetenciafejlesztési programok 
kidolgozása.

• Pilot projekt keretében képzések és 
kompetenciafejlesztő szemináriumok megvalósítása.

• Javaslattétel a szakképzési tananyagfejlesztésért, a 
felsőoktatási curriculumokért felelős szervezetek 
részére.

A PROJEKT CÉLJA



MELY SZAKMÁKRÓL VAN SZÓ?



• Kérdőíves megkérdezés (60 db/szakma)
• Felmérés elemzése, javaslatok kidolgozása
• Hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása 

a gazdaság fejlődési trendjei
• Workshopok az érintett vállalkozások 

részvételével
• 5 db 5 napos képzési program az eredmények 

alapján
• 10 db kompetenciafejlesztő szeminárium 
• Vendéglátó Akadémia (Bor és pálinka 

gasztronómia)

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK



Tanácsadás
Vállalkozások és a munkavállalók 

részére

Vitári Csaba
Email: vitari.csaba@gmail.com

Mobil: 36 20/454 4766

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK

mailto:vitari.csaba@gmail.com


• Az Ágazati Készségtanács által kidolgozott Képzési és 
Kimeneti Követelmények (KKK) és Programtantervek (PTT)

• Javaslatokat fogalmazunk meg a döntéshozók számára a 
módosításokra, prioritásokra

• Szakképzés
• Felsőfokú képzés
• Felnőttképzés 

• Bemutatjuk a vállalkozásokkal, mind a munkavállalókkal 
szembeni várható jövőbeni követelményeket, a pilot projekt 
tapasztalatait (ősszel)

• Tájékoztató kiadványok 
• Javaslatok elérhetővé tétele online felületeken
• Pályaorientációs rendezvények 
• Nemzetközi zárókonferencia

JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA 



• Hogyan lehet a hosszú lezárást túlélni?
• Mivel kell számolni hosszútávon?
• Mi az, ami már soha nem lesz olyan, mint a pandémia előtt volt?
• Hogy hat mindez a vállalkozások vezetésére vonatkozó 

elképzeléseinkre?
• Hogyan befolyásolja ez a dolgozókkal szembeni elvárásokat, 

közvetetten a képzésükkel, felkészítésükkel kapcsolatos 
feladatokat?

• Van-e fontosabb képesség (kompetencia) mostanság a 
problémamegoldó képességnél, az alkalmazkodóképességnél?

• Hogyan készítjük fel magunkat és munkavállalóinkat a folyamatos 
alkalmazkodásra?

• Hogyan támogatja ezt az iskolarendszer, a szakképzési és 
felnőttképzési rendszer?

MILYEN HATÁSSAL LESZ A COVID-19 
AZ ÁGAZAT HELYZETÉRE?



Nem az okos ember jut ki a partra, 
hanem az, aki úszik.

„Nem a legerősebb éli túl, 
hanem az, aki alkalmazkodni tud.”

/Charles Darwin/

TANULSÁG …



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!

JANOVICS LÁSZLÓ
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