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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 szakács 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 szakács szakmában és munkakörben dolgozók felmérése 

 

Szakmai kompetenciák 

 

Az eredményeket tekintve elmondható, hogy a 2020-ban 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;  

• 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;  

 

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.  

 



 

 

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.  

• 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 részében a szakképzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatóknak azt kellett 

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

szakácsok. Az eredmények tükrében a munkatársak  

 

magas szinten birtokolják az alábbi szakmai kompetenciákat:  

• Fűszerek, ízesítők felismerése, használata, megkülönböztetése;  

• Fűszerek, ízesítők, alapanyagok felismerése;  

 

megbízható szinten birtokolják:  

• 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;  

• 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.  

 

közepes szinten birtokolnak:  

• A munkaszerződés lényegének, tartalmi elemeinek ismerete;  

• A szakmai felületek, szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok felhasználói szintű ismerete;  

• A vendégfogadás és a svájci felszolgálási mód szabályainak ismerete.  

 

közepes szinten birtokolnak:  

• 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;  



 

 

• 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.  

az elvárható kritériumszint alatt birtokolnak:  

• 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.  

Megállapítható, 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.  

 

Személyes kompetenciák 

 

A szakmai kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban nagyban függ a 

személyes kompetenciák jellegétől, irányultságától, minőségétől. 

 



 

 

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  

 

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. 

 

Javaslat a szakács szakmában a kompetenciafejlesztő képzésekre 

 

A felmérésből kiderült, hogy a szakácsok szakmai kompetenciáit illetően erősítésre szorulnak 

Magyarország természeti adottságaira és a szálláshelyek kínálatára irányuló ismeretek tekintetében. 

A munkáltatók úgy gondolják, hogy a képzést elvégzettek birtokában ez a tudás az elvárható kritériumszint 

alatt alatt van. A szakácsok esetében a másik erősítendő szakmai kompetencia a munka világával 

kapcsolatos ismeretekre irányul.  A Munka Törvénykönyvének, a kollektív szerződésnek, a 

munkavégzésre vonatkozó szabályoknak az ismerete terén ugyanis 

hiányosságokkal küzdenek a képzést elvégzők. Viszonylag gyenge 

értékelést kaptak a nyelvi, írásos és szóbeli kommunikációs 

készségek, illetve legalább egy tanult nyelv ismerete, holott 

napjainkban ez már alapvető elvárás a munkaadók részéről – 

főleg a turizmus vendéglátás területén.  

 



 

 

A fentiek értelmében célszerű olyan turizmus-vendéglátás alapismereti képzést biztosítani a szakácsok 

részére, amely során  

• Magyarország világhírű tradicionális ételeinek történelmi hátterét, az ízvilágban kiteljesedő táji 

jellegzetességeket megismerik, valamint megtanulják az étel eredetét tükröző tálalást is. A 

kifejezetten elméleti szakmaspecifikus ismereteket fejlesztő képzésnek része a sokrétű gyakorlati 

tudás kialakítása. A tréning befejezése után a szakmájukra igényes szakácsok magabiztosan el 

fognak tudni igazodni Magyarország földrajzi és néprajzi térképén, ismerni fogják az ország főbb 

turisztikai attrakcióit és természeti adottságait, illetve képesek lesznek a szálláshelyek típusainak 

és kínálatainak megkülönböztetésére. 

• A munka világával kapcsolatos ismeretek bővítésére munkaerőpiaci tréning javasolt, amely a 

Munka Törvénykönyvének megismerésére, a munkavégzésre vonatkozó szabályok elsajátítására 

és a munkaszerződések (kitérve a kollektív szerződésekre) tartalmi és formai bemutatására 

fókuszál. A javasolt képzés az álláspályázathoz szükséges ismereteken túl bemutatja a 

munkavégzéshez nélkülözhetetlen ismereteket a következő blokkokban:  

o önmagunk megismerése,  

o álláskeresési technikák,  

o írásbeli és személyes kapcsolatteremtés az állást kínáló céggel,  

o állásinterjú,  

o Munka Törvénykönyve, munkaszerződés és a kollektív munkaszerződés, munkavállaló és 

a munkáltató kötelezettségei, jogai.  

Az interaktív képzés során egyéni tesztek, szituációs (egyéni, páros és kiscsoportos) gyakorlatok segítik az 

elsajátított ismeretek gyakorlati megvalósulását. 

• Az idegennyelvi kompetencia erősítése érdekében olyan nyelvi képzéseket célszerű beiktatni, 

amelyek során a résztvevők elsősorban a szakmai kifejezéseket és terminusokat tanulhatják meg, 

valamint szituációs gyakorlatokkal elsajátíthatják a vendégekkel való kommunikációt idegen 

nyelven, arra az esetre, ha a vendég valamilyen okból az étkezés során beszélni szeretne a 

szakáccsal.  

 

Javasolt tematikus képzések 

 

A kutatás eredménye szerint - a munkaadók véleménye alapján - a 

szakács munkakör szakmai kompetenciái leginkább a közvetlen 

ételkészítéshez, ízesítéshez, technológia használathoz és 

tálaláshoz kapcsolódnak. A végzett szakácsok a legtöbb 

kompetenciával magas szinten vagy megbízható szinten 

rendelkeznek, de vannak közepes szinten birtokolt 

kompetenciák is, amelyeket egy-egy gasztro-tematikus 

képzéssel érdemes erősíteni, fejleszteni. Ezek közé 



 

 

tartozik például a receptúra alapján alkoholmentes kevert italok készítése, a vendég előtt készíthető 

desszertek, saláták és az elkészítésükhöz használt eszközök ismerete, vagy a különböző vendéglátó 

rendezvények, az ezekre vonatkozó menüösszeállítás szabályainak, szempontjainak az ismerete.  

A gasztro-tematikus képzések során több idő jut egy – egy étellel, desszerttel foglalkozni, mint az 

alapképzésen, így a résztvevők elmélyedhetnek az adott fogás készítésének, fűszerezésének, díszítésének 

részleteibe. Javasolt gasztro-tematikus képzések:  

• tányér- és pohárdesszert készítés és díszítés; 

• salátakészítés mesterfokon (tésztasaláták, zöldsaláták és mikrozöld saláták, húsos saláták, tojásos 

saláták, gyümölcssaláták); 

• menüösszeállítás rendezvénytől függően (a résztvevők megtanulhatják a rendezvények típusait, 

valamint azt, hogy a rendezvény témájához hogyan és milyen ételeket illesszenek); 

• ételdíszítés mesterfokon a legújabb trend szerint (külön kitérve az ehető virágokkal és növényekkel 

való díszítésre). 

 

A személyes kompetenciák irányultsága és minősége jelentősen befolyásolja a szakmai kompetenciák 

gyakorlatban való alkalmazását, ezért a soft skills-ek közül érdemes fejleszteni a kérdőíves felmérésben 

gyenge minősítést kapott kompetenciákat. A szakácsok esetében a legrosszabb értékelést a 

tevékenységszervezés és időgazdálkodás kapta, ezért a szakácsok képzése során szükségesnek látszik 

beiktatni egy időmenedzsment tréninget, amely hasznos időgazdálkodási technikákat mutat be a 

résztvevőknek és gyakorlati feladatokkal segíti azok alkalmazásának elsajátítását. Célszerű a tréninget úgy 

felépíteni, hogy az időgazdálkodás alapfogalmainak és alapismereteinek bemutatását olyan gyakorlati 

feladatok kövessék, amelyek a szakács szakmához illeszkedő, életszerű feladatokat tartalmaznak. 


