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Vezetői összefoglaló 

 

Az elmúlt évtizedekben a középfokú szak- és felnőttképzési rendszerünk szakmai tartalmi, intézményi és 

finanszírozási vonatkozásban is folyamatos változásban voltak és jelenleg is vannak. Ez egyfelől 

szükséges, mert igazodni kell a változó piaci igényekhez, másfelől pedig rendkívüli nehézséget okoz a 

rendszer kiszámíthatóságára és viszonylagos álladóságára vágyó szereplőinek. A folyamat azonban nem 

mellőzheti az eddigi eredmények mérését, a résztvevő partnerek visszajelzésének becsatornázását, és 

ezekre alapozva újabb fejlesztési, vagy akár korrekciós lépések kidolgozását sem.  

Jelen projektünknek – egyebek mellett – két fő célja volt. Egyrészt megvizsgálni a turizmus-vendéglátás 

szakmacsoportban 2020 elején megalkotott képzési és kimeneteli követelmények szakmai tartalmának 

munkáltatói megítélését. Másrészt vizsgálni a középfokú szakképzésben, turizmus-vendéglátás ágazatban 

végzett (szakképesítést szerzett) egyének munkavégzésével, munka világában tanúsított munkavállalói 

viselkedésével, értékalkotó tevékenységével kapcsolatosan megfogalmazódó munkáltatói véleményeket. 

Értékeltük a munka világa részéről érkező elvárásokat (szakmai és személyes kompetenciakészlet 

bontásban), hogy ezek feltárása után olyan szakmai javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek 

fejlesztő elképzeléssel szolgálnak az oktatás/szakképzés és a munkaerőpiac értékalapú és kompetencia-

elvű illeszkedési problémáira a vizsgált ágazatban, illetve az adott szakképesítések szintjén. 

Vizsgálódásunk fókuszában a turizmus-vendéglátás szakmacsoport szakképesítésekkel rendelkező 

munkavállalók kompetenciavizsgálata a munka világában (szakmai és személyes kompetenciák 

bontásban), konkrétan  

• szakács,  

• pincér-vendégtéri szakember,  

• cukrász,  

• turisztikai technikus és  

• vendégtéri technikus  

munkakörökben, a munkavállalói kompetenciák fejlesztése a szakképzési folyamatok során, a felmerülő 

hiányosságok vagy tovább erősítendő kompetenciacsoportok meghatározása, konkrét képzési tartalmi 

javaslattétellel.  

Jelen kiadvány a pincér-vendégtéri szakember szakmára vonatkozó vizsgálódásunk eredményét és 

javaslataink összegzését tartalmazza! 

Figyelmükbe ajánljuk továbbá honlapunk Kompetencia Központ menüpontját, 

ahol egy helyen összegyűjtöttük az információkat projektünkről, a 

turizmus-vendéglátás szakmacsoportok kompetenciafejlesztésével 

kapcsolatos kérdéseiről: https://kisoszbaranya.hu/vendeglatas-

es-turizmus-kompetencia-kozpont/ 

 

 

https://kisoszbaranya.hu/vendeglatas-es-turizmus-kompetencia-kozpont/
https://kisoszbaranya.hu/vendeglatas-es-turizmus-kompetencia-kozpont/


 

 

A pincér-vendégtéri szakember szakmában és munkakörben dolgozók felmérése 

 

Szakmai kompetenciák 

A szakképesítés esetében némi hektikusság figyelhető meg 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.  

A szakképzési folyamat során megszerzendő kompetenciák fontosságának megítélése a munkáltató által 

(kiindulva a munkaköri követelményekből) a 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;  

• 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.  

• 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 nagyon fontos szakmai összetevői a következők:  

• Irodai alapszoftverek ismerete;  

• Az alapfűszerek és alap ízek ismerete;  

• Az alapvető konyhatechnológiai műveletek, eljárások ismerete;  

• 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 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;  

• A vállalkozási formák, vállalkozási típusok ismerete;  

• Az alapvető munkajogi és adózási ismeretek megléte.  

• 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.  

 

Az 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: 

• A rendelésfelvétel szabályainak, az éttermi szoftvernek az ismerete;  

• A hazai és nemzetközi alkoholmentes és alkoholtartalmú italok ismerete.  

• 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:  



 

 

• Munkavállalói jogok és munkaszerződésének ismerete;  

• A termékekhez tartozó töltelékek elkészítésének és felhasználásának ismerete;  

• A munkakörnyezet és az arra vonatkozó környezetvédelmi szabályzatok ismerete;  

• 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.  

• 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.  

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.  

 

Személyes kompetenciák 

 

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  

 

A táblázat felső harmadában a munkatevékenységet tekintve kimondottan fontos személyes kompetenciák 

találhatóak, viszonylag magas eredménnyel. A táblázat utolsó harmadában pedig 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. 

 

Javaslat a pincér-vendégtéri szakember szakmában a kompetenciafejlesztő képzésekre 

 

A pincér-vendégtéri szakember esetében a soft skills-ek közül a stresszkezelési képesség bizonyult 

gyengének. Egy stresszkezelési technikák tréningen megismerhető a stressz elméleti háttere, és olyan 

gyakorlatok átadására és tudatosítására kerül sor, melyek segítségével hatékonyan kezelhetővé válik 

a munkahelyi élet stresszhelyzeteinek megélése és kezelése. A képzés segít a stressz hatásaival való 

megküzdésben konkrét gyakorlatok elsajátításán keresztül.  

A kutatás eredménye szerint a pincér-vendégtéri szakmacsoport esetében a soft skills-ek közül az összes 

személyes kompetencia elérte átlagban a 3-as eredményt, ugyanakkor a többi szakképesítéshez képest 

több kompetencia nagyon vegyes képet mutatott az eredményeket illetően, azonban ezek a fejlesztendő 

területek jól lehatárolhatók.  

Az egyik ilyen a kommunikációs készség 3,76-os átlaggal. A kommunikációs készség fejlesztése azért is 

erősen indokolt, mert ez a szakma fokozott udvariasságot követel, mivel a pincér-vendégtéri szakember az, 

aki közvetlenül kapcsolatba kerül a vendégekkel, ráadásul ismernie kell a különböző korcsoportokkal való  

kommunikációt. Sok esetben az udvariasság készségével rendelkezik a munkavállaló, mégsem tud 

megfelelően kommunikálni (pl. artikulálatlanul beszél, hadar), ezzel udvariatlan vagy „nem törődöm“ 

benyomást kelthet a vendégben. Egy olyan gyakorlatra épülő kommunikációs képzés javasolt, amely 

kifejezetten a pincér-vendég interakciók lehetséges eseteire épít. A résztvevők megtanulják többek között, 

hogy hogyan reagáljanak a vendégek kérdéseire, esetlges kritikáira, és a képzés elvégzésével képesek 

lesznek a „nehéz embereket“ is kezelni a kommunikáció útján.  

A képzés tartalmaz beszédjeflesztő modult is. A beszédképzés segítségével a tiszta, érthető beszédet 

tanulják meg a jelenlévők, amelynek hosszú távú eredménye a magabiztos kommunikáció.  

A másik meghatározó kompetencia a pincérek munkavégzése során a kompromisszumkészség, amely 

egyrészt a vendégek irányába, másrészt a munkaadó, a felettes/felettesek és a munkatársak irányába 

realizálódhat. Egy asszertív kommunikációs képzés során olyan kompetenciák 

fejleszthetők, amelyek segítik a munkavállalót a rendezett kommunikációs 

helyzetek kialakításában, így jól működő munkahelyi együttműködések 

jönnek létre.  

Az asszertivitás tanulásával a résztvevők képesek lesznek 

azonosítani és kimondani saját és mások szükségleteit, 



 

 

ezáltal könnyebben kötnek úgy – számukra előnyös - kompromisszumot, hogy a másik fél érdekei sem 

sérülnek.  

Az interaktív képzés tematikája:  

• az önismeret alapjai. Hogyan látom magamat és a világ hogyan lát engem? Hogyan látok másokat? 

(A saját magamról és a másik emberről alkotott kép meghatározása és elemzése.) 

• Passzív, agresszív, manipulatív, asszertív viselkedés jellemzői bemutatása és szituációs játékokkal 

való gyakorlása. 

• Kompromisszumkészség – konfliktuskezelés asszertív módon. 

• Kérdezéstechnika: nyitott és zárt kérdések a gyakorlatban. 

• Mások viselkedésének megértése, elfogadása. 

• Aktív, értő figyelem. 

• A verbális és nonverbális üzenetek, a testbeszéd olvasása és kontrollja. 

• Az asszertív válaszok hatása a nem asszertív viselkedésre.  

 

Javasolt tematikus képzések 

 

Ebben a szakmacsoportban a  hard skills-ek közül a marketing- és piackutatási ismeretek szorulnak 

leginkább fejlesztésre. Egy képzés, amely a vendéglátásban a marketinggel és piackutatással  foglalkozik 

azért fontos, mert 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.  

A vendéglátás-turisztikához kapcsolódó internetes szakmai felületek, szövegszerkesztő és táblázatkezelő 

programok ismeretének birtoklása közepesen teljesített a felmérés eredménye szerint, azonban a digitális 

kompetencia fejlesztése a pincérek esetében is indokolt. 

Az online pénztárgépeket, az éttermi szoftvereket és ahhoz kapcsolódó 

kézi rendelésfelvevőket a munkavállalónak magabiztosan kell 

kezelnie. Az eszközök használatának megfelelő szintű 

ismeretével a rendelésfelvétel gyorsan és gördülékenyen 

megy, ezt a folyamatot a bizonytalan eszközkezelés 

lelassíthatja. Egy kézi rendelésfelvevő tartozékait képezi 



 

 

egy kézi számítógép és egy rögzített személyi számítógép Windows operációs rendszerrel, ezért nemcsak 

magabiztos eszközhasználatra van szükség, hanem – az informatikus szakembert nem igénylő – 

lehetséges problémák elhárításának, helyreállításának ismeretére is. A képzés tehát elsősorban ezeknek a 

szoftvereknek és eszközöknek a rendszerét és használatát tanítja meg. 

Szintén közepesen birtokolt szakmai kompetencia az ország és a munkavállaló saját régiójának turisztikai 

attrakcióinak, vonzerőinek, a régiót meghatározó természeti adottságoknak az ismerete. Ehhez 

kapcsolódóan olyan képzést javaslunk, amely nemcsak bemutatja Magyarország turisztikai vonzerőit és 

természeti adottságait, hanem azt összekapcsolja a tájegységek jellemző szőlőfajtáinak és borainak 

bemutatásával. A képzés tematikáját képezi Magyarország borvidékei és az ott megtalálható turisztikai 

attrakciók és természeti vonzerők, a bortípusok és borstílusok bemutatása, a főbb borszőlőfajták és 

tulajdonságuk ismertetése, a bor tárolása és felszolgálása, valamint külön modul foglalkozik az étel és bor 

párosításának alapelveivel. Ez utóbbit a résztvevők gyakorlatban is kipróbálhatják.  

 


