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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 vendégtéri szaktechnikus 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 vendégtéri szaktechnikus szakember szakmában és munkakörben dolgozók felmérése 

 

Szakmai kompetenciák 

A felmérési eredmények áttekintésekor két jellemző figyelhető meg. Az első, hogy a szakmai kompetenciák 

támogató megítélése jóval kisebb mértékű, mint a többi, turizmus-vendéglátás szakmacsoportba tartozó 

szakképesítés esetében. Bizonytalanság volt érezhető a szakképesítés tartalmának megítélésekor, sok 

szakmai kompetencia csak a fontos-nagyon fontos kategóriába esett, ugyanakkor a munkatársak szakmai 

felkészültségének megítélésekor nem egyszer hektikus eredmények születtek, vagyis valahol a szakmai 

képzés folyamatában is zavarok vannak.  

A munkáltatók szerint a vendégtéri szaktechnikus munkakör, illetve a munkakörből fakadó feladatok és 

követelmények kiemelkedően fontos (gyakorlatilag nélkülözhetetlen) szakmai összetevői:  

• Irodai alapszoftverek ismerete;  

• A számlázási, készletezési alapfogalmak és műveletek, ill. az üzletben használt számítógépes 

programok ismerete;  

• A világháló ismerete;  

• Az éttermi alapterítési formáinak és a szerviztér előkészítő műveleteinek ismerete;  

• A vendégtér egyszerű, a vendég előtt is végezhető műveleteinek ismerete;  

• A rendezvényfeladatok felvételének és az asztalfoglalás szabályainak ismerete;  

• A rendezvények lebonyolításának ismerete;  

• A különböző fizettetési módoknak, az elszámolás jogi, ügyviteli folyamatának és az ide vonatkozó 

szakmai számításoknak az ismerete;  

• A felszolgálóval szemben támasztott követelmények, a felszolgálás, a nyitás előtt műveletek, a 

vendég fogadás és ajánlás ismerete;  

• A felszolgálási módoknak, a felszolgálás menetének, a számításoknak az ismerete;  

• A fizettetési módok, az elszámolás és az ide vonatkozó szakmai számítások ismerete;  

• Az étlap, itallap, ártábla, táblás ajánlat, elektronikus választékközlő eszközök, fagylaltlap, borlap és 

egyéb specifikus választékközlő eszközök szerkesztésének ismerete;  

• A vendégigények, a szezonalitás, alkalom, technológia, gépesítettség, 

helyszín és a rendelkezésre álló személyzet szakképzettségére 

vonatkozó szakmai protokoll ismerete;  

• A százalékszámítás, a mértékegység-átváltások, a 

megoszlási viszonyszámok, a kerekítési szabályok 

ismerete;  



 

 

• Az árpolitika, az ár-kialakítások nemzetközi formáinak, az árképzés ismerete;  

• A nettó és bruttó bevétel, az áfa, valamint a felszolgálási díj ismerete;  

• A költségszintekre vonatkozó számítások ismerete;  

• A számla- és nyugtaadás, a pénzkezelés, valamint az átvett bevétel elszámolásának ismerete;  

• A szakhatósági ellenőrzés menetének ismerete;  

• A vezetési alapelvek ismerete;  

• A tudásának szinten tartásához szükséges csatornák ismerete;  

• A viselkedési és illemszabályok ismerete;  

• A protokolláris előírások ismerete;  

• A kiemelt vendégekkel történő kapcsolattartás és kiszolgálásuk szabályainak ismerete;  

• A főbb vallási, nemzeti és nemzetiségi előírások és szokások ismerete.  

 

A nagyon fontosnak ítélt szakmai kompetenciák:  

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

• A vendégtér, a szerviztér és a termelők eszközeinek ismerete;  

• Az alapfűszerek és alapízek ismerete;  

• Az alapvető konyhatechnológiai műveletek és eljárások ismerete;  

• Az ország természeti adottságainak ismerete;  

• A szálláshelyek kínálatának megismerése;  

• A különböző rendezvények munkafolyamatainak, a munkaszervezés alapelveinek ismerete;  

• Az értékesítés formáinak és a rendezvényekhez szükséges munkaköröknek az ismerete;  

• A rendezvények lebonyolításához szükséges gépek, berendezések, eszközök, speciális 

rendezvénytechnikai felszerelése és a munkaerő-beosztás lehetőségeinek ismerete;  

• A csúcsgasztronómia világának, a fine dining, a világ éttermi besorolási rendszereinek, a 

csúcsgasztronómia újdonságainak, érdekességeinek ismerete;  

• A világ étterem értékelő és -minősítő rendszereinek (Michelin, Gault&Millau, Tripadvisor, Facebook, 

Google stb.) ismerete;  

• A borok, szénsavas borok, sörök, párlatok, likőrök, kávék-kávékülönlegességek, teák, üdítők, 

ásványvizek készítésének ismerete;  

• A kevert italok, kávék, kávé-különlegességek, 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, különös tekintettel a vendéglátás területén előforduló 

allergéneknek az ismerete;  

• A séf lehetőségeinek, személyes ítéleteinek alapján kialakítható választék fogalmának, ennek 

gyakorlati alkalmazásának ismerete;  

• Az összes magyar és néhány kiemelt külföldi borvidék, a hazai borászatok, ezek főbb termékek, az 

ajánlási technikák ismerete;  

• A vendéglátó egységek online megjelenésére, elemzésére vonatkozó főbb szabályok ismerete;  

• A különböző gasztronómiai események, vacsoraestek szervezésének, lebonyolításának, protokoll 

szerinti megjelenítésének ismerete;  

• A hírlevélszerkesztés szabályainak, a küldés szempontjainak, a célcsoportok helyes 

megválasztásának ismerete az online protokoll szerint;  

• A beszerzés, árurendelés szabályainak ismerete;  

• Az áruátvétel szabályainak, eszközeinek, a raktárak típusainak, kialakításuk szabályainak, és a 

selejtezés szabályainak ismerete;  

• A termelés és a vételezések szabályainak, szempontrendszerének ismerete;  

• Az általános, illetve a vendéglátásra jellemző vállalkozási formák, típusok, ezek alapításának 

módjának, feltételeinek, dokumentumainak ismerete;  

• Az álláskeresés és a munkaerő pótlásának eszköz- és szabályrendszerének, a foglalkoztatás 

törvényi előírásainak, valamint a bérekre vonatkozó számításoknak és törvényi szabályozásoknak 

az ismerete;  

• A vállalkozás indításához szükséges előírásoknak, a jogi és könyvelői segítség igénybevételének 

lehetőségeinek ismerete;  

• A virtuális közösségi terek működésének, felhasználhatóságának, az üzlet marketingcéljainak 

ismerete;  

• Az asztalnál készíthető ételek típusainak, technológiáinak, a flambírozási formáknak és az új 

trendeknek ismerete;  

• A szükséges hőközlő berendezések működésével, biztonságos kezelésével kapcsolatos ismeretek.  

• A cukrászati nyersanyagok tárolására, minőségére vonatkozó követelmények és a mérési 

műveletek, mértékegységváltás, tárazás ismerete;  

• Az ételek és italok összetevőinek, a darabolási, bundázási, sűrítési, 

dúsítási és hőkezelési módok, a konfitálás, a szuvidálás és egyéb 

konyhatechnológiai eljárások ismerete (a véleményalkotók 

közel harmada szerint ez csak fontos kompetencia, 

viszont kicsivel több, mint harmada már 

nélkülözhetetlen tudáselemnek tartja);  



 

 

• A hideg előételek, levesek, meleg előételek, főzelékek, köretek, mártások, saláták, dresszingek, 

főételek, befejező fogások hagyományos és újszerű elkészítési módjainak ismerete (a válaszadók 

harmada szerint nagyon fontos kompetencia, harmada szerint fontos, másik harmad szerint 

elengedhetetlen tudáselem…);  

• A jövedelmezőségi tábla összeállításának, a költség, eredmény, adózás előtti eredmény, 

költségszint, eredményszint fogalmának és számításának ismerete;  

• Az elszámoltatás, leltározás, többlet, normalizált hiány, forgalmazási veszteség, raktár 

elszámoltatása, értékesítés elszámoltatás fogalmának ismerete;  

• A munkáltató és a munkavállaló jogi kapcsolatrendszerének, a munkaszerződés, a munkavállaló 

és munkáltató jogainak és kötelességeinek, a munkaköri leírás, az adónak, az adózásnak a teljes 

körű ismerete (39% szerint nélkülözhetetlen kompetencia, 37% szerint nagyon fontos, 21% szerint 

csak fontos);  

• A tervezés egységekre és időtávokra vonatkozó számításainak ismerete;  

• A halasztott fizetésre, előlegre, és a rendezvényértékesítés során alkalmazott egyéb szerződéses 

feltételekre vonatkozó jogok és kötelezettségek ismerete;  

• A sztenderdizálás folyamatának ismerete (szintén egy érdekes megítélésű kompetencia; 34% 

szerint fontos, 35% szerint nagyon fontos, 29% szerint elengedhetetlen)  

• A különböző munkaszervezési formák, optimális munkaidő-beosztások, a létszámgazdálkodás, 

valamint a munkaerő-kölcsönzés ismerete.  

 

Vagyis ameddig a többi szakképesítés esetében a szakmai kompetenciák többsége a nélkülözhetetlen 

kategóriába esett, és a kisebbik rész a nagyon fontosba, itt pont fordított a helyzet.  

 

Volt olyan szakmai kompetencia is, amit a megkérdezettek csak fontosnak ítéltek meg (valószínűleg a 

kompetencia alkalmazásának hiánya miatt), ez pedig:  

• A cukrászati alapműveletek ismerete.  

Ha megfordítjuk a nézőpontot, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely kompetenciáknak a legnagyobb az 

elutasítottsága, akkor ezek a cukrászati alapműveletek mellett a konyhatechnológiai 

eljárások ismerete, elkészítési ismeretek, mert egész egyszerűen ezen 

kompetenciák a munkakör betöltői nem használják, arra ott vannak pl. 

a szakácsok.  

 

A szakképesítésre vonatkozó felmérés második 

részében a képzett munkaerőt foglalkoztató 



 

 

munkáltatóknak azt kellett megítélniük, hogy az adott szakmai kompetenciát milyen szinten birtokolják 

az általuk alkalmazott, jelen esetben a vendégtéri szaktechnikus végzettséget igénylő munkaköröket 

betöltő munkatársak.  

 

A szakmai kompetenciák birtoklásának minősítési eredményei döntően a megbízható szintű birtoklási 

kategóriába estek (vagyis a megbízhatóság mellett csak kisebb fejlesztési igények fogalmazódnak meg), 

azonban itt két csoportot kellett kialakítanunk.  

Az első csoportba azok a szakmai kompetenciák tartoznak, amelyek megítélése viszonylag homogén volt, 

kevés széthúzó véleménnyel, összességében a megbízható szintet jelölve meg. Ezek a szakmai 

kompetenciák a következők voltak:  

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

elvárásoknak és normáknak az ismerete;  

• A munkaszerződés lényegének, tartalmi elemeinek ismerete;  

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

táblázatkezelő programok ismerete;  

• A vendéglátásban használt kézi szerszámok, gépek, berendezések, eszközök ismerete;  

• A FIFO elv lényegének ismerete;  

• A tömeg és űrtartalom mértékegységeknek, a mértékegységek átváltásnak, a tárazás helyes 

alkalmazásának, a mérés műveletének ismerete;  

• A szálláshelyek különböző típusainak ismerete;  

• Az ételkészítés során használt fűszerek, ízesítők tulajdonságainak, íz jellemzőinek ismerete;  

• A különböző vendéglátó üzlettípusokra vonatkozó szakmai és jogi szabályok ismerete;  

• A beszerzés, raktározás, termelés és értékesítés tevékenységeinek szakmai számításának, az 

árurendelés szabályainak, az élelmi anyagok kémiai, fizikai, biológiai jellemzőinek, összetételének, 

a biztonságos tárolásnak az ismerete;  

• A vendéglátó vállalkozások alapításának, annak jogi kereteinek és lehetőségeinek, a 

piackutatásnak az ismerete;  

• A vendéglátó vállalkozás pénzügyi tervezésének, valamint a hitelek és pályázati 

források felhasználásának fontosságának ismerete;  

• Az étlap és itallap írás szakmai szabályainak, az üzletek 

különböző kategóriájának megfelelő kínálat 

kialakításának lehetőségeinek ismerete;  

• A vendéglátás működése során előforduló 

allergének teljes körű ismerete;  



 

 

• Az árukészlet változásainak mutatószámainak, számítási módszereinek, a kapott eredményeknek 

az ismerete;  

• A szállítási szerződésekre és az árubeszerzésre vonatkozó jogi szabályok, a szerződések 

megkötésének folyamatának ismerete;  

• A gazdálkodás folyamatának mutatószámainak, ezek kiszámításának ismerete;  

• A vendéglátó üzletek típusainak létszámigényének és a különböző egységek munka-szervezetének 

hierarchikus felépítésének, struktúrájának, valamint az egységek munkájához szükséges tárgyi 

feltételeknek az ismerete;  

• Az üzleti arculat tervezésének szakmai szabályainak, a marketing tevékenység területeinek, a 

tervezésének lépéseinek ismerete;  

• Az étel és italpárosítás, ajánlás, szakmai szabályainak, az üzletek különböző kategóriájának 

megfelelő kínálat kialakításának lehetőségeinek, módszereinek ismerete;  

• A rendezvények lebonyolításának szakmai szabályainak, a lebonyolítás folyamatának ismerete;  

• Az árképzés típusainak, módszereinek, a mutatószám kiszámításához szükséges képleteknek, 

műveleteknek az ismerete;  

 

A második csoportba azok a szakmai kompetenciák tartoznak, amelyek megítélése már szóródást mutat, 

de összességében a megbízható szintet jelölve meg. A jobbik esetben ez a szóródást csak két minőségi 

kategória közt figyelhető meg, viszont vannak olyan szakmai kompetenciák, amelyek megítélése az összes 

kategória közt szóródik, így a kialakított végső eredmény csalóka lehet. Ezek a szakmai kompetenciák a 

következők voltak:  

• A vendéglátás-turizmus tevékenységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi 

előírások és teendők ismerete (a válaszok harmada 3-as, másik harmada 4-es, negyede 5-ös 

fokozatú volt, és ehhez hasonló eloszlások figyelhetőek meg sok esetben);  

• Az ország és saját régiójának turisztikai attrakcióinak, vonzerőinek, a régiót meghatározó 

természeti adottságoknak az ismerete;  

• Az alapterítés előírásainak, a terítés lépéseinek, a terítéshez használt eszközöknek az ismerete;  

• A vendéglátó üzletben a vendégfogadás és a svájci felszolgálási mód szabályainak ismerete (itt 

közel 10% még a 2-es minősítést, tehát a nagyon alacsony szinten birtokolja 

kategóriát is bejelölte);  

• A különböző kevert italok készítésének ismerete (amely 

szakmai kompetencia az egyik legnagyobb szóródást 

mutatja, közel 18% a 2-es, 27% a 3-as, 29% a 4-es és 

26% az 5-ös kategóriát jelölte meg, tehát itt csak 



 

 

„összképben” jön ki a megbízható szintű minősítés);  

• A vendég előtt készíthető desszertek és saláták, illetve az elkészítésükhöz használt eszközök 

ismerete;  

• A zöldség és gyümölcs előkészítéshez és daraboláshoz használt, konyhai kéziszerszámok, 

eszközök ismerete;  

• A konyhatechnológiai alapműveletek ismerete;  

• Az alapanyagok megfelelő előkészítésének, az ételek elkészítéséhez tartozó teljeskörű 

munkafolyamatoknak az ismerete;  

• A bartender, barista, sommelier tevékenységek szabályrendszerének, a vendég előtti ételkészítés 

lehetőségeinek, szabályainak ismerete;  

• A készletnyilvántartás, a pénzügyi tranzakciók, az elszámoltatás ismerete és elvégzése (szintén 

egy nagyon vegyes képet mutató szakmai kompetencia);  

• A szakmai, üzleti kommunikáció verbális formáinak, ennek szabályrendszerének, a tárgyalási 

retorikáknak, a protokoll előírásainak ismerete;  

• A munkaidő beosztásra vonatkozó jogi szabályozás és a vendéglátásban elfogadott munkaidő 

rendszerek ismerete;  

• A különböző, vendéglátásban megtalálható munkakörök, ezek munkaköri leírásainak, a 

munkavállalóktól elvárható munka minőségének és mennyiségének ismerete;  

• A vendéglátás szakirodalmának, a hagyományos nyomtatott és internetes felületen megjelenő 

információknak, az információkhoz való hozzájutás és releváns felhasználási módjainak ismerete.  

 

Azon szakmai kompetenciák köre, amelyek csak valamennyire (közepes szinten) birtokolják a 

munkatársak, a következő volt:  

• A cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok általános és 

érzékszervi tulajdonságainak, a nyersanyagromlás jellemzőinek ismerete;  

• A cukrászati alapműveletek ismerete (itt a munkatársak negyede kritériumszint alatti tudással 

rendelkezik csak).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Személyes kompetenciák 

Személyes kompetencia  Értékelések átlaga  

Nagy terhelhetőség  4,02*  

Együttműködő készség  4  

Elhivatottság, elkötelezettség, szakmai alázat  3,97*  

Kapcsolatfenntartó készség  3,96  

Motiválhatóság  3,96  

Figyelemmegosztás  3,95*  

Kreativitás, ötletgazdagság  3,94  

Figyelem-összpontosítás  3,92*  

Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban  3,92  

Alkalmazkodóképesség  3,9*  

Stressztűrőképesség  3,9  

Önállóság  3,89*  

Megbízhatóság  3,88*  

Rugalmasság  3,88*  

Precizitás  3,87*  

Konfliktusmegoldó készség  3,87*  

Lényeglátás  3,87  



 

 

Emlékezőképesség  3,87  

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság  3,85*  

Konfliktuskezelő készség  3,85*  

Szervezőkészség  3,83  

Kompromisszumkészség  3,83  

Rendszerben való gondolkodás  3,83*  

Felelősségtudat  3,82*  

Áttekintő képesség  3,82  

Problémamegoldás, hibaelhárítás  3,79*  

Tevékenységszervezés, időgazdálkodás  3,74*  

Tervezési készség  3,71  

 

Egyik oldalról megfigyelhető, hogy a személyes kompetenciák megítélésnek összeredménye nem olyan 

rossz, minden érték – átlagot tekintve – 3,7 felett van. Ugyanakkor nagyon sok kompetenciaelem szóródást 

mutat, vagyis vegyes a kép a felkészültséget tekintve.  

Fontosnak mondható kompetenciaelemek vannak a lista végén, hiszen a szervezés, problémamegoldás, 

áttekintő képesség annak mondható, „visszatérő vendég” a lista alján a tevékenységszervezés, 

időgazdálkodás, és a munkakörrel kapcsolatos „bizonytalanságot” mutatja a szaktudás alkalmazása a 

gyakorlatban kompetenciaelem viszonylagos gyengébb megítélése 

 

Javaslat a vendégtéri szaktechnikus szakmában a kompetenciafejlesztő képzésekre 

 

A személyes kompetenciák viszonylag jó megítélést kaptak a kutatás során, 

viszont sok kompetenciaelem szóródást mutatott, azaz a kialakult kép 

vegyes a felkészültséget tekintve.  

Az utolsó három helyen végzett a problémamegoldó és 

hibaelhárító készség, a tevékenységszervezés és 

időgazdálkodás, valamint a tervezési készség.  



 

 

A problémamegoldó technikák képzés felkészít a problémák megelőzésére és megtanít időben felismerni 

a kialakulófélben lévő problémát és még csírájában elfojtani azt.  

A képzés főbb elemei: 

• a hatékony problémamegoldás jellemzői (a probléma fogalma, a problémaforrások beazonosítása 

szervezeti és egyéni szinten, a problémamegoldás lépése, a problémamegoldást gátló és segítő 

tényezők); 

• problémamegoldó technikák (problémamegoldási módszerek: 8D, 7QC eszköz); 

• döntés, döntési technikák; 

• döntési folyamat sikerességét befolyásoló tényezők; 

• a döntési helyzetek és megoldási módjaik.  

 

Az időmenedzsment képzést – ahogy a többi szakma esetében is – szakmaspecifikusan kell felépíteni, 

vagyis a gyakorlati feladatokat a vendégtéri szaktechnikus jellemző tevékenységeire kell szabni. A képzés 

megtanítja a résztvevőket a hatékony időgazdálkodásra és a különböző tevékenységekhez szükséges idő 

gazdaságos felhasználására.  

A képzés tematikája: az idő fogalma, az időgazdálkodás és stressz, hatékony időbeosztás, munka-

magánélet egyensúlya, célkitűzés módszertana, a fontos és sürgős feladatok különbsége, priorizálás, 

feladatok delegálása, időrablók azonosítása és leküzdése, halogatás leküzdése, időmenedzsment 

rendszerek. 

A szakmacsoport személyes kompetenciának sereghajtói tehát fontosnak mondható kompetenciaelemek, 

a felmérés eredménye szerint mégis azt mondhatjuk, hogy bizonytalanságot mutatnak a munkakörrel 

kapcsolatban, ezért mindenképpen érdemes ezeket a kompetenciákat fejleszteni. 

 

Javasolt tematikus képzések 

A vendégtéri szaktechnikus munkakörben szintén igen szerteágazó feladatokat látnak el a dolgozók. Az 

Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) leírása szerint „a vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó 

egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, 

irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja 

az üzleti és vendég kapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a 

megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és 

ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek 

vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.” 

(https://szakkepzes.ikk.hu)  

https://szakkepzes.ikk.hu/


 

 

A feladatleírásból arra következtethetünk, hogy ebben a szakmacsoportban a beszerzési, értékesítési, 

szervezési szakmai kompetenciákat célszerű fejleszteni. A kutatás tükrében az mondható el, hogy a 

szakmai kompetenciák nagy része megbízható szinten birtokoltak, mégis ebben a szakmában érdemesebb 

ezeket a hard skills-eket fejleszteni, hiszen a közepesen birtokolt kompetenciákhoz kapcsolódó 

tevékenységek nem kapcsolódnak szorosan a mindennapi munkavégzéshez, a munkavállalóknak ezt a 

tudásukat ritkábban kell alkalmazniuk, mivel a valamennyire meglévő kompetenciák a cukrászat 

témaköréhez kapcsolódnak, ezek a következők:  

• cukrászati termékkészítéshez használt nyersanyagok, járulékos anyagok általános és érzékszervi 

tulajdonságainak, a nyersanyagromlás jellemzőinek ismerete; 

• cukrászati alapműveletek ismerete (itt a munkatársak negyede kritériumszint alatti tudással 

rendelkezik csak). 

A beszerzési kategória menedzsment képzés hatékonyan támogatja a beszerzési feladatok ellátását. A 

képzés olyan eszközöket, módszereket tanít a résztvevőknek, amellyel munkájuk során fel tudják mérni a 

beszállítói kapcsolatot és piacot, valamint a meglévő adatok strukturált elemzésével képesek lesznek 

kialakítani a költési kategória stratégiáját. A képzés gyakorlatias, modern beszerzési eszközöket mutat be 

és a marketingismerteket is bővíti.  

A képzés tematikája:  

• a Beszerzési Kategória Menedzsment eszköztára (stratégiai beszerzés és kategória elemző 

eszköz/sablon: SWOT, PARETO/ABC elemzés, PESTEL, Beszállítói preferencia, 

Stakeholdermapping stb.); 

• beszerzési projekt indítás (steakholderek, smarter célok, kommunikációs terv és STP elkészítése, 

beszállítói piac scanning); 

• igényfelmérés és elemzés (specifikációmenedzsment, AQSCIR igényfelmérési módszertan); 

• a meglévő költés hatékony és kreatív felmérése, elemzése; 

• a beszállítói piac elemzése, átvilágítása; 

• stratégiai szemlélet megszerzése (stratégiai pókháló diagram, stratégia kiválasztása); 

• a beszerzés stratégiájának kialakítása különösen az adott kategóriára (a költés felosztása, 

beszállító kiválasztása, veszélyek és lehetőségek, beszerzési kockázatok beazonosítása és 

megoldások, kockázati térkép); 

• teljesítési biztosítékok (SLA, bonus-malus, teljességi nyilatkozat, 

visszatartás, engedményezés, mintázás stb.). 

 

 

 


