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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 turisztikai technikus 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 turisztikai technikus szakember szakmában és munkakörben dolgozók felmérése 

 

Szakmai kompetenciák 

A kialakított képzési és kimeneti követelmények munkáltatói oldalról történő megítélése talán ennél a 

szakképesítésnél volt a legegyértelműbb, ráadásul olyan eredményt hozva, ami kimondottan pozitív. A 

szakmai kompetenciák döntő része a nélkülözhetetlen, közel nélkülözhetetlen és nagyon fontos kategóriába 

esett, ami mutatja a szakképesítés mögött meghúzódó szakmai koncepció megalapozottságát.  

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. 

Ugyanakkor szépen kirajzolódik a munkakörben rejlő aktivitások sokfélesége, amelyek igénylik a szakmai, 

turisztikai, gazdasági, marketing, pszichológiai, kommunikációs, jogi és szervezési ismereteket, csak hogy 

a legfontosabbak megemlítsük. Ezen szakmai ismeretek azonban jelentős elvárásokat fognak indukálni a 

személyes kompetenciák irányába, felértékelve azok szerepét.  

A munkáltatók szerint a turisztikai technikus munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai összetevői nagyon 

domináns megítéléssel a következők:  

• Az irodai alapszoftverek használatának ismerete;  

• A világháló ismerete;  

• A szálláshelyek kínálatának ismerete;  

• Az utazásszervezés fajtáinak ismerete;  

• A menetrend- és útvonaltervezők, szállásközvetítő oldalak, légitársaságok oldalainak ismerete;  

• A Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, Google+, Tripadvisor megismerése;  

• A térképolvasás, útvonaltervezés, városnézés módszertanának ismerete;  

• A konfliktuskezelés módszereinek, a panaszkezelés lehetőségeinek ismerete;  

• Az ország- és régiómarketing, az országimázs ismerete;  

• A vendégfogadás szabályainak, a hivatalos ceremóniáknak, az étkezéssel 

egybekötött rendezvények protokolljainak ismerete;  

• A városi-, műemlék, örökség- és vallási turizmus helyszíneinek 

ismerete;  

• Az adott borvidék kínálatának ismerete.  

 



 

 

• A számlázási, készletezési alapfogalmak és műveletek, illetve a számítógépes programok 

ismerete;  

• Az éttermi alapterítés formáinak és a szerviztér előkészítésének ismerete;  

• A vendégfogadás és a vendég előtt is végezhető műveletek ismerete;  

• A gazdálkodás és az üzleti irányítás tevékenységeinek ismerete;  

• A pénzügyi kalkulációk készítésének és az áfatörvényeknek az ismerete;  

• A fogyasztótípusok, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők megismerése;  

• A viselkedéskultúra és az üzleti titoktartás ismerete;  

• Az emberi kapcsolatok pszichológiai alapjainak megismerése;  

• A marketingmix elemeinek ismerete;  

• Az általános magatartási normáknak, az írásbeli és szóbeli kapcsolattartás normáinak, a nyilvános 

szereplés normáinak ismerete;  

• A gyógyvizek, gyógytényezők elhelyezkedésének, jellemzőinek, a hozzájuk kapcsolódó 

szegmenseknek az ismerete;  

• A fogyasztók csoportosításának, a fogyasztótípusokhoz igazodó turisztikai termékeknek, a 

választott desztináció földrajzi ismereteknek, turisztikailag lényeges vonzerők ismereteknek, az 

útvonaltervezés módjainak a megismerése.  

• Az utazási szerződés, utazási csomag, csomagban szereplő szolgáltatások fajtáinak, kategóriáinak 

ismerete (41% ítélte nagyon fontosnak és közel 40% nélkülözhetetlennek);  

• Az előkalkuláció ismerete;  

• Az utókalkuláció ismerete;  

• Az értékesítés ösztönzés és a direkt marketing módszerek megismerése;  

• A személyes eladás jellemzőinek, formáinak, létjogosultságának, lehetőségeinek ismerete;  

• Az információközvetítés, vezetési technikák, multimédia, digitális technológia ismerete.  

 

A nagyon fontos szakmai összetevők a következők:  

• A vendégtérben és a termelőknél alkalmazott gépek és berendezések ismerete;  

• A vendégtér, szerviztér és termelők eszközeinek ismerete;  

• Az alapfűszerek és alapízek ismerete; 

• Az alapvető konyhatechnológiai műveletek és eljárások ismerete 

(bár ennek megítélése elég nagy szórást mutat, a 

munkáltatók közel 29%-a szerint ez csak fontos, 22%-a 

szerint viszont nélkülözhetetlen);  

• Az ország természeti adottságainak ismerete;  



 

 

• Az utazási prospektusok, programfüzetek, műsorfüzetek elkészítésének ismerete;  

• Saját és közvetített utak szervezésének ismerete;  

• A gazdasági elemzés és az árualap-tervezés módszereinek ismerete;  

• A bevétel elemeinek, a bevételtervezés folyamatának, a bizonylatainak, az elszámoltatásnak, 

fizetési módoknak és pénzügyi elszámolásnak az ismerete;  

• A szakhatósági ellenőrzés megismerése;  

• A vállalkozási formáknak, a vállalkozás indításának folyamata, a vezetés-szervezés szervezeti 

felépítésének ismerete;  

• Az álláshirdetés, munkaszerződés, munkavállalás, bérezés, bérköltségek ismerete;  

• A reklám fogalmának, fajtáinak, tervezésének, az eladásösztönzésnek, a reklámkampányoknak az 

ismerete;  

• Az utazási szerződés fogalmának, tartalmi elemeinek, jogainak, kötelezettségeinek, 

utazásközvetítői szerződéseknek az ismerete;  

• A forgatókönyv fogalmának és fontosságának ismerete;  

• A jegyzőkönyv készítésének tartalmi és formai követelményeinek ismerete;  

• Az idegenvezetői dokumentációnak, a referenssel való egyeztetés dokumentumainak, a 

jegyzőkönyvkészítésnek az ismerete;  

• A marketingtervezés folyamatának, a marketingmenedzsment folyamatainak ismerete.  

 

A fontos szakmai összetevők a következők:  

• A cukrászati nyersanyagokra, mérési műveletekre, mértékegységekre és azok átváltására 

vonatkozó ismeretek;  

• A cukrászati alapműveletek ismerete (viszont mindkét szakmai kompetencia megítélése elég nagy 

szórással történt meg, főleg az utóbbinál látható ez, ahol 10% szerint erre a kompetenciára 

egyáltalán nincs szükség).  

 

A felmérés második részében a szakképzett munkaerőt foglalkoztató munkáltatóknak azt kellett 

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

jelen esetben a turisztikai technikus végzettséget igénylő munkaköröket betöltő 

munkatársak. 

Az eredmények tükrében a munkatársak magas szinten 

birtokolják az alábbi szakmai kompetenciákat:  

• Az alapvető udvariassági formák, a nem verbális 

kommunikációs jelzések, az írásbeli 



 

 

kapcsolattartásra vonatkozó protokoll, a megjelenésre vonatkozó előírások (NETikett) ismerete 

(összességében nézve a válaszokat, de nyilván itt is voltak ettől elmaradó vélemények).  

 

A szakmai kompetenciák megbízható szintű birtoklásáról (kisebb fejlesztési igényekkel):  

• A munka és tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások és teendők ismerete;  

• A szálláshelyek különböző típusainak ismerete;  

• Az ország és saját turisztikai régió turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, természeti adottságainak 

az ismerete (amely kompetencia csak hajszállal maradt el a magas szintű birtoklásba való 

besorolástól!);  

• Az utazásszervezés és utazásközvetítés fogalmainak, különbségeinek, munkafázisainak ismerete, 

a piaci kereslet hatásának ismerete az árukínálatra;  

• A szerződéskötésre vonatkozó jogi előírásoknak, a szerződések tartalmi és formai elemeinek 

ismerete;  

• A diszkont és hagyományos menetrend szerinti légitársaságok, a repülőjegy foglalás, a menet, az 

értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások ismerete;  

• Az utazási katalógusok ismerete;  

• Az erkölcsi szabályok, normák, viselkedéskultúra szabályainak ismerete (ami szintén nagyon 

megbízható eredményeket kapott);  

• Az utazási irodák egyéb tevékenységeire, azok ügyintézésének munkafolyamataihoz kapcsolódó 

ismerete;  

• Az utazási szakterületen érvényes adózási szabályok (ÁFA) ismerete;  

• Az elszámolásra vonatkozó szabályok ismerete az idegenvezetővel és a partnerekkel;  

• A számlák kiegyenlítésének és lehetséges módjainak ismerete;  

• A forgatókönyv teljeskörű ismerete;  

• A részvételi jegyek és egyéb utazási dokumentumok ismerete;  

• Az adott úti célra vonatkozó beutazási szabályok, úti okmányok, vízumok, oltások ismerete;  

• A helyszíni jegyzőkönyv felvételének, tartalmi és formai követelményeinek ismerete;  

• A marketing tevékenységének és elemeinek ismerete;  

• A közösségi média szerepének, felhasználási lehetőségeinek, a média 

felületeknek az ismerete;  

• A személyes eladás jellemzőinek, formáinak, 

létjogosultságának, lehetőségeinek ismerete;  

• A piackutatás, az információgyűjtési módszerek, az 

ezekre vonatkozó adatvédelmi szabályok 

ismerete;  



 

 

• A turizmusra vonatkozó speciális marketingterv készítésének ismerete;  

• Az üzleti érintkezés szabályainak, az alapvető nyelvi, írásos, szóbeli kommunikációs elvárások és 

normális ismerete.  

• A menetrendtervező programok, szállásfoglaló portálok, globális helyfoglalási rendszerek ismerete;  

• Stresszkezelési technikák ismerete és elsajátítása (itt biztosan szerepet játszik az egyén 

felkészültsége és saját kialakított technikája, ami elég vegyes képet mutat);  

• Bizonylatolásra vonatkozó szabályok, értékesítéshez használt szoftverek ismerete (itt a súlypont a 

megbízható szinten van, de viszonylag magas az elfogadható és az alatti szinten lévők aránya);  

• Az utazásszervezéshez kapcsolódó számítások, szolgáltatások, ellenértékük számításának 

ismerete (a szórás itt csak a 3-as, 4-es és 5-ös minősítések közt figyelhető meg, viszont ott szinte 

egyenlő arányban);  

• Hatékonysági mutatók kiszámításának, az árualap összeállítását befolyásoló tényezőknek az 

ismerete;  

• Az utazásközvetítői szerződés teljeskörű ismerete (ezen utóbbi két esetben a számolási és jogi 

szövegek értelmezési/alkalmazási kompetenciájának szükségessége osztja meg az 

eredményeket);  

• A marketing stratégia, a marketing menedzsment, a marketing-mix ismerete;  

• A különböző rendezvények protokolljának, a különböző kultúrák, a nemzetek érintkezési formáinak, 

a viselkedési normáknak az ismerete;  

• Az utazásszervezésre vonatkozó jogi előírások, a vagyoni biztosíték, az inszolvencia biztosítás 

ismerete.  

 

És ami a legörömtelibb eredmény, nem volt olyan szakmai kompetencia, amit a munkáltatói vélemények 

alapján a munkatársak mindössze közepes szinten, vagy az elvárható kritériumszint alatt birtokoltak volna!  

 

A felmérés második része egyébként is pozitív képet ad, vagyis a vizsgált munkakörökben dolgozó 

munkatársak teljesítménye és felkészültsége az átlag felett van. Ebben nagy valószínűséggel az is szerepet 

játszik, hogy a munkakör komplexitása miatt ide eleve jobb tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók 

kerülnek, illetve a szakmai felkészítés folyamata is magas szintű.  

 

 

 

 



 

 

Személyes kompetenciák 

 

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*  

 

A személyes kompetenciák minősítési eredményeinek összefoglalásánál azonnal szembe ötlik, hogy 

összességében nagyon jó eredmények születtek, a szakmacsoporton belül a legjobbak, és a munkatársak 

a személyes kompetenciák döntő részével kimondottan jó minőségben rendelkeznek, megbízhatóan 

használva azokat az értékteremtés folyamatában. Kevesebb olyan kompetenciát találunk – csillaggal jelölve 

őket – amelyek munkáltatói értékelése tágabb szórási eredményeket hozott. Ennél a szakmánál 

egyértelműen a személyes és szakmai felkészültség magasabb szintjével találkozunk, és ezt a véleményt 

a munkaerővel gazdálkodó szervezetek és vállalkozások mondták ki. 

 

A turisztikai technikus szakmacsoport esetében egyes személyi jellegű 

kompetenciák bizonyoltak gyengébbnek. Az érzelmi stabilitás, 

kiegyensúlyozottság 3,98 átlaggal sorban az utolsók között 

helyezkedik el a kutatásban, ezért egy érzelmi intelligencia 

képzés elvégézse hasznos lehet ebben 

a szakmacsoportban. A különböző szituációs gyakorlatok 



 

 

és feladatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkavállalók hatékonyabbá tegyék a saját 

kommunikációjukat.  

A képzésben résztvevők az én - üzenetek alkalmazásában fejlődhetnek, ezáltal gördülékenyebbé válhat a 

környezetükkel történő információcsere, könnyebben kifejezhetik magukat és érzelemvilágukat. A 

résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy saját problémáikat megosszák a közösséggel és közösen 

kereshetnek rá megoldásokat.  

A másik gyengének bizonyuló kompetencia a problémamegoldó készség volt ebben a szakmacsoportban. 

Javasolt egy olyan tréningjellegű képzés beiktatása, melynek tárgya a problémamegoldó technikák 

elsajátítása. A képzésen a résztvevők egyéni és szervezeti szinten is megtanulhatják a problémamegoldó, 

és döntési technikákat. A képzés felkészít a döntési helyzetek megfelelő felismerésére és azok megoldási 

módjaira is választ kaphatnak a résztvevők.  

 

Javaslat a turisztikai technikus szakmában a kompetenciafejlesztő képzésekre 

 

A legtöbb személyes kompetencia ebben a szakmacsoportban igen jól szerepelt a felmérésben, vagyis a 

turisztikai technikus munkakörben dolgozók teljesítménye és felkészültsége az átlag feletti eredményt 

mutat.  

A lényeglátás készsége a sereghajtók között szerepelt (4,11 átlaggal), ezért ennek fejlesztésére javaslunk 

képzést. A lényeglátás hiánya gátolja olyan további készségek kialakulását és fejlődését, mint az 

eredményes kommunikáció, az együttműködési készség, vagy a szervezési készség. Önmagában nehezen 

fejleszthető készségről van szó, ezért a képzés kitér olyan készségek fejlesztésére, amelyek szorosan 

összefüggenek a lényeglátással és nagymértékben hatnak rá.  

Az eredménymenedzsment képzés során a résztvevők megtanulhatják és megérthetik, hogy egy-egy 

tevékenység mennyire eltérő eredményekkel járhat a feladat-, teljesítmény-, és eredményorientált 

hozzáállástól függően.  

A képzés részletesen bemutatja az eredménymenedzsment gyakorlati eszközeit, ezeket a turisztikai 

technikus képes lesz saját munkaterületén is alkalmazni. A kompetenciafejlesztés 

szempontjából a komplex képzés olyan soft skills-ek fejlesztésére is 

megoldást kínál, mint a stresszkezelés, az időgazdálkodás, és a 

problémamegoldás.  

 

 



 

 

A képzés tartalmának elemei:   

• proaktivitás, megoldásközpontúság, kezdeményezőkészség; 

• céltudatosság, prioritások meghatározása; 

• lényeglátás képessége; 

• eredményes kommunikáció a gyakorlatban; 

• együttműködés készsége normál és nehéz szituációkban; 

• eredménymenedzsment eszközök a gyakorlatban: tervezés, kritikus sikertényező identifikálása, 

problémamegoldás, megelőzés, fejlesztés és a változások kezelése, belső rugalmasság, 

időgazdálkodás, kapcsolatmenedzsment, stresszmentes eredménymenedzsment stratégiája öt 

lépésben.  

 

 

Javasolt tematikus képzések 

 

A turisztikai technikus feladata szerteágazó, mivel szervezési, értékesítési, ügyintézői, idegenvezetési, és 

információs munkát is ellát, valamint magas szinten kell kommunikálnia a vendégekkel, partnerekkel, 

munkatársakkal. A kommunikációs – beszédfejlesztő képzés – ahogy a pincéreknél is – jelentősen 

hozzájárulhat a magas szintű szakmai színvonal nyújtásához és megtartásához. 

A kutatásban részt vett munkáltatók véleménye alapján a szakmacsoportban nem volt közepes szinten vagy 

az elvárható kritériumszint alatt birtokolt szakmai kompetencia. Az előzőekben már utaltunk a szakma 

sokrétűségére, az ellátandó tevékenységek sokszínűségére.  

A nyelvi kompetencia folyamatos fejlesztése, de legalább szinten tartása ebben a szakmában különösen 

fontos, hiszen a turisztikai technikus munkája során számos alkalommal érintkezik külföldi vendégekkel. A 

magas szintű kommunikáció nemcsak anyanyelvi szinten elvárás, hanem idegennyelven is. A kutatás 

eredménye szerint az idegennyelvi kompetencia, nyelvérzék 4,12- es átlaggal zárt, ami alapjában véve jó, 

de figyelmeztethet arra is, hogy ez a kompetencia könnyen gyengülhet fejlesztés hiányában.  

Ennek értelmében helyzetgyakorlatokkal tarkított szakmai idegennyelvi képzést javaslunk, 

amely felkészíti a résztvevőket a turistákkal és a vendégekkel való 

kommunikációra.  

Megbízható szinten birtokolt szakmai kompetenciák közül a 

különböző rendezvények protokolljának, a különböző 

kultúrák, a nemzetek érintkezési formáinak, a viselkedési 



 

 

normáknak az ismeretét említjük meg, ugyanis ez a kompetencia szorosan összefügg az idegennyelvi 

kompetenciával.  

Az eltérő kultúrákból érkezett vendégek esetében fontos, hogy a munkavállaló úgy kommunikáljon az adott 

idegen nyelven, hogy a vendég egyrészt könnyen megértse, másrészt ne tanúsítson semmilyen sértő vagy 

félreérthető magatartást. A képzés két részből épül fel, az egyik modul a rendezvények protokolljával, a 

másik világ kultúráinak megismertetésével foglalkozik, azon belül pedig azzal, hogy az eltérő kultúrájú 

emberekkel való verbális és nonverbális kommunikáció során mire kell figyelni.  

A rendezvényi protokoll szakértő képzés tartalmazza a rendezvényfajták feldolgozását, azok elméleti 

szabályainak kigyűjtését és összegzését, a személyhez kapcsolódó egyedi protokoll megismertetését, 

foglalkozik a rendezvényeken való nemzetközi protokollal. A jelenlévők mindezen kívül megismerkedhetnek 

a négy alaprendezvény protokoll szabály szerinti teljes gyakorlati kidolgozásával.  

 


