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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 (jelenlét, bemenet)

• 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

• 61 válaszadó szervezet, átfedésben

• 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 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI

• Több modul összesen 50 szakmai

kompetenciára kérdeztünk rá

• A szakmai kompetenciák szinte

mindegyike a nélkülözhetetlen, közel

nélkülözhetetlen és nagyon fontos

kategóriába esett, ami mutatja a

szakképesítés mögött meghúzódó

szakmai koncepció megalapozottságát
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IV. A SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI

• Ami „csak” fontos kategóriába esett:
– Irodai alapszoftverek készség szintű ismerete,

– 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 hatályos szakmai követelmény-

rendszer szakmailag megalapozottnak

tekinthető
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IV. A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI
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• Több modul összesen 65 szakmai

kompetenciára kérdeztünk rá

• A vizsgált kompetenciák döntő része

találkozik a munkáltatói elvárásokkal

• Ami kicsit kilóg a támogatottságból:

– Irodai alapszoftverek készség szintű használata;

– Az éttermi alapterítés formáinak, szerviztér

előkészítésének ismerete;

– Az ország természeti adottságainak ismerete;

– Szálláshelyek kínálatának ismerete.



IV. A PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER 

SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI
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• Több modul összesen 49 szakmai

kompetenciájára kérdeztünk rá

• Nagyobb hektikusság a támogatottságot

tekintve

• Nem teljesül a gyakorlatban az a

komplexitás, amit a KKK kidolgozója

megálmodott



IV. A PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER 

SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI
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• A vizsgált szakmai kompetenciák ötöde

csak a fontos kategóriába került be

• Pl. természeti adottságok ismerete,

hírlevél küldés, vállalkozási ismeretek,

munkajogi ismeretek, beszerzési

ismeretek, árképzés, költségelemzés,

adózási ismeretek

• Nem fontos: cukrászati alapműveletek



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 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI

• A szakmai kompetenciák harmadánál
megbízható szintű birtoklásról
beszélhetünk (kis szórással)

• Magas szinten birtokolt kompetenciaként
jelenik meg a fűszerezés (felismerés és
használat)

• Közepes szintű birtoklás a kompetenciák
harmadánál, elég nagy szórással (pl.
italkészítés, ételkészítési trendek,
menüösszeállítás, árubeszerzés)
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IV. A SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI

• Elvárható kritériumszint alatt birtokolt
kompetenciák:
– 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 minőségben elmaradnak az
elvárásoktól

• A munkavégző képesség kompetencia-
elemekre bontva nagyon vegyes képet mutat
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IV. A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI
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• A munkatársak felkészültsége

összességében jó, de az egyéni adottságok

nagyon eltérőek

• Az eredmények szerint a munkatársak által

magas szinten birtokolt kompetenciák:

– A cukrászati termékkészítéshez használt

nyersanyagok, járulékos anyagok,

nyersanyagromlás jellemzőinek ismerete;

– A cukrászati nyersanyagok és tulajdonságaiknak

ismerete és helyes használata.



IV. A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI
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• A szakmai kompetenciák birtoklásának
minősítési eredményei jelentős részben a
megbízható szintű birtoklási kategóriába
estek

• Közepes szintű birtoklás: az ismeretek kb.
negyede

• Elvárt kritériumszint alatti birtoklás: nem volt
ilyen

• A szakma megítélése szerinti
legfontosabb kompetenciák a felsőbb
kategóriákban találhatóak



IV. A PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER 

SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI

17

• Az eredmények szerint a munkatársak

által magas szinten birtokolt

kompetenciák:

– 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.



IV. A PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER 

SZAKKÉPESÍTÉS EREDMÉNYEI
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• Megbízható szinten birtokolt: a

kompetenciák fele, nagy részüknél

jelentős szóródással

• Közepes szintű birtoklás: a másik

majdnem fél

• Elvárható kritériumszint alatti birtoklás:

marketing alapjai, kérdőívkészítés

• Hektikus vélemények mögötti okok (nem

része a munkájának, nem is fejlődik)



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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SZAKÁCS

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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CUKRÁSZ

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

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
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PINCÉR

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

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
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