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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 PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE



• A projekt tervezése 3 éve, a pandémia előtt

• A foglalkoztatás, foglalkoztathatóság fejlesztése 
(motivált, dolgozni tudó és dolgozni akaró munkaerő 
nem áll megfelelő számban rendelkezésre)

• A szakképzés koordinációjában (a vállalkozások a 
fejlődésük fő korlátjaként a megfelelő munkaerő hiányát 
nevezik meg)

• Szakmai tudás és egyéb (személyes-, társas-, és 
módszerkompetenciák), Soft skillek: együttműködés 
képessége, kommunikáció, konfliktuskezelés, 
problémamegoldás, alkalmazkodóképesség

• Érzelmi intelligencia?

• COVID -19 alapvetően megváltoztatta ahogy eddig 
éltünk és új dimenzióba helyezte az egész ágazatot

A PROJEKT TERVEZÉSE - ELŐZMÉNYEK



• A piaci követelmények változása a 
vállalkozásokkal szemben -> a munkavállalókkal 
szemben

• Technológiai és információtechnológiai fejlődés, a 
digitalizáció

• A Kormány foglalkoztatási stratégiája -> kiemelten 
fontos az oktatás, képzés szerepe a 
versenyképességben!

• Turizmus és a vendéglátás az EU-ban a 3. 
legjelentősebb ágazat a kereskedelem és az 
építőipar után (GDP >10%, foglalkoztatottak > 
12%)

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA



1. Felmérni a piac által elvárt szakmai tudástartalmakat, 
igényeket, valamint kompetencia szükségleteket. (Azt 
tanítják-e az iskolában, amire a piacnak most és a 
jövőben szüksége lesz?)

2. Szakmánkénti Kompetencia Adatbázis és 
kompetencia térképek kidolgozása.

3. Szakmai képzési és kompetenciafejlesztési 
programok kidolgozása.

4. Pilot projekt keretében képzések és 
kompetenciafejlesztő szemináriumok megvalósítása.

5. Javaslattétel a szakképzési tananyagfejlesztésért, a 
felsőoktatási curriculumokért felelős szervezetek 
részére.

A PROJEKT CÉLJA



MELY SZAKMÁKRÓL VAN SZÓ?



• Kérdőíves megkérdezés (300 db, 60 db/szakma)

• Felmérés elemzése, javaslatok kidolgozása

• Hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása a 
gazdaság fejlődési trendjei

• Workshopok az érintett vállalkozások részvételével

• 5 db 5 napos kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozás, 
képzési program az eredmények alapján

• 10 db kompetenciafejlesztő szeminárium 

• Vendéglátó Akadémia (Bor és pálinka gasztronómia)

• Pályaorientációs rendezvények 

• Kompetencia Központ létrehozása (adatbázis, Honlap)

• Tanácsadás (vállalkozók és munkavállalók részére)

• A projekt eredményeit bemutató Kiadványok

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK



Szakmai kompetenciák

Az eredmények itt a leggyengébbek. Viszont a
legfontosabbnak ítélt szakmai kompetenciák többsége a
megbízható szinten van.

Javaslat: pl. a hazai tradicionális ételek ismerete, a táji
jellegzetességek megismerése.

Személyes kompetenciák

A szakmacsoporton belül ezen szakképesítés nyújtotta a
leggyengébb eredményt, nagy szórás mellett egyik
kompetenciaelem sem ért el 3,5-ös eredménynél jobbat.

Javaslat: tevékenységszervezés és időgazdálkodás
fejlesztése.

A FELMÉRÉS EREDMÉNYE 

SZAKÁCS 



Szakmai kompetenciák

A munkáltatók szerint a képzési és kimeneteli
követelményben szereplő szakmai kompetenciák egy
része nem képezi részét az adott foglalkoztatott
munkatárs munkakörének (pl. rendezvényszervezés)

Javaslat: a képzési és kimenti követelmények
változtatása (az üzemeltetés, árképzés és a szervezési
kérdések jelentős része máshova tartozik).

Személyes kompetenciák

A többi szakképesítéshez képest több kompetencia
esetében alakult ki nagyon vegyes kép, értve ez alatt a
nagy szórást.

Javaslat: Stresszkezelési képesség, kommunikációs
készség, kompromisszumkészség fejlesztése.

A FELMÉRÉS EREDMÉNYE 

PINCÉR – VENDÉGTÉRI SZAKEMBER



Szakmai kompetenciák

Nem volt olyan szakmai kompetencia, amit a munkáltatók
megítélése szerint a cukrász munkatársak az elvárt
kritériumszint alatt birtokoltak volna.

Javaslat: Tematikus képzések javasoltak, amelyek
nemcsak a legújabb cukrászati trendekkel ismertetik meg
a jelölteket, hanem fejlesztik a kezek, az
ujjak finommotorikus képessegeit is).

Személyes kompetenciák

Az átlageredmények jók, azonban bizonyos esetekben
nagy szóródással (pl. rendszerben való gondolkodás és
az áttekintő képesség esetén).

Javaslat: Konfliktuskezelési képesség és érzelmi
intelligencia fejlesztését célzó tréningek.

A FELMÉRÉS EREDMÉNYE 

CUKRÁSZ



• Az Ágazati Készségtanács által kidolgozott Képzési és 
Kimeneti Követelmények (KKK) és Programtantervek 
(PTT)

• Javaslatokat fogalmazunk meg a döntéshozók 
számára a módosításokra, prioritásokra

• Szakképzés

• Felsőfokú képzés

• Felnőttképzés 

• Bemutatjuk a vállalkozásokkal, mind a 
munkavállalókkal szembeni várható jövőbeni 
követelményeket, a pilot projekt tapasztalatait (online 
workshop-ok keretében)

• Tájékoztató kiadványok 

• Javaslatok elérhetővé tétele online felületeken

• Nemzetközi zárókonferencia (PTE, 2021. november 5.)

JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA 



• Hogyan lehetett túlélni? Mivel kell számolni hosszútávon?

• Mi az, ami már soha nem lesz olyan, mint a pandémia előtt volt?

• Hogy hat mindez a vállalkozások vezetésére vonatkozó 

elképzeléseinkre? Hogyan kezelhető a munkaerőhiány?

• Hogyan befolyásolja ez a dolgozókkal szembeni elvárásokat, 

közvetetten a képzésükkel, felkészítésükkel kapcsolatos 

feladatokat?

• Van-e fontosabb képesség (kompetencia) mostanság a 

problémamegoldó képességnél, az alkalmazkodóképességnél?

• Hogyan készítjük fel magunkat és munkavállalóinkat a folyamatos 

alkalmazkodásra?

• Hogyan támogatja ezt az iskolarendszer, a szakképzési és 

felnőttképzési rendszer?

MILYEN HATÁSSAL VAN (LESZ) A PANDÉMIA

AZ ÁGAZAT HELYZETÉRE?



„Amit tudsz tenni, az az, 

hogy fejleszted magad, 

hogy nagyobb legyél, mint a problémák, 

amikkel szembekerülsz.”

TANULSÁG …



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

JANOVICS LÁSZLÓ
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