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• Folyamatosan változó szakképzés

• Képzések a turizmusban

• Nehézségek az ágazatban

• Kompetencia fejlesztés fontossága a 

képzésben résztvevők számára

• Pályaorientáció mint kiemelt szerep

SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FELELŐSSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI 

A FIATALOK MEGFELELŐ

KÉPZÉSÉBEN



• A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. 

Törvény

• A szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet

• A szakképzési jogszabályok 2021. 

szeptember 1-jétől

• KKK (Képzési Kimeneti Követelmények)

FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ SZAKKÉPZÉS



• Szakmai képzés: 1+2 év (Panziós-Fogadós)

• Érettségi utáni képzés ½+1,5 év

• Technikumi képzés: 2+3 év 

Turisztikai technikus

Idegenvezető

KÉPZÉSEK A TURIZMUS ÁGAZATBAN



• Idegenvezető
Magas szintű magyar és idegen nyelv tudásával segíti a turistákat programjaik alatt, egyes 

esetekben tolmácsol

Bemutatja az adott ország természeti és kulturális értékeit, társadalmi, gazdasági és politikai 

helyzetét

Felelős a csoportért

Kommunikál

• Turisztikai szervező
Utazási irodában információt nyújt

Marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, 

be- és kiutazásokat szervez, értékesít.

Útiterveket állít össze

Megismerteti a desztináció turisztikai palettáját

TURIZMUSBAN ÉS 

TECHNIKUMBAN TANULHATÓ 

SZAKIRÁNYOK



• Interaktív tevékenység (számítógépen) a központi 
írásbeli vizsgát váltotta fel, 

Globális gondolkodást méri. 

• Projektfeladat létrehozása (a szóbeli és a gyakorlati 
vizsgatevékenység helyett)

- Egy beutazó, vagy kiutazó, vagy belföldi csoport 3-4 
napos programcsomagjának összeállítása 
forgatókönyv alapján, idegenvezetői jelentés 
elkészítése, program elszámolása, rendkívüli 
események jegyzőkönyvezése

- Idegenvezetés és szituációs helyzet megoldása

település, illetve környékének idegenforgalmi értékeinek 
bemutatása

KKK (KÉPZÉSI KIMENETI 

KÖVETELMÉNYEK- IDEGENVEZETŐ)



• Interaktív tevékenység (számítógépen) a központi írásbeli 
vizsgát váltotta fel, mely tartalma

Idegenforgalmi alapok: adott terület, régió látványosságairól, 
sajátosságairól, a turisztikai termékekről

• Projektfeladat létrehozása (a szóbeli és a gyakorlati 
vizsgatevékenység helyett)

- Utazásszervezés: 

1. Egy beutazó, vagy kiutazó, vagy belföldi csoport 3-4 napos 
programcsomagjához előkalkuláció készítése

2. forgatókönyv készítés

3. programcsomaghoz tartozó ajánlattévő levél elkészítése a 
külföldi partner részére a tanult idegen nyelven. 

KKK (KÉPZÉSI KIMENETI KÖVETELMÉNYEK-

TURISZTIKAI SZERVEZŐ)



• Baranya Megyei Akkreditált vizsgaközpont

• Új bizottság: Vizsgafelügyelő (Kamara 

delegálja), Mérési, értékelési 

tag(vizsgaközpont delegál).

• Nehézség: a bemeneti követelmény

szakmához a tanult idegen nyelvből B2 (középfokú) 

komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-

vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex 

nyelvvizsga a szakmai vizsga megkezdésekor

VIZSGASZERVEZÉS



• Többségében a technikumi elváráshoz képest  nem 
megfelelő kompetenciákkal érkeznek a fiatalok 
(kommunikáció, nyitottság)

• hiányzó a szociális kompetenciák (Változás 
nehézségeinek megélése, a jó utak megtalálása, 
Felelősségtudat, Beilleszkedés, Problémamegoldás, 
csapatban való megfelelés, stb.)

• Hiányoznak a duális partnerek a képzés során !!!!!

• A képzés szerkezete és a duális partnereknél való 
megjelenés, finanszírozási oldalról nem megoldott.

• A turisztikát érintette legmélyebben a pandémia.(leállt) 

NEHÉZSÉGEK AZ ÁGAZATBAN



• Intenzív tanulási folyamat a gyakorlatban

• 2-3 hónap szakmai kihelyezés

• Csak 11. évfolyam végén érinti a 

szakképzési munkaszerződés????

• Érettségire készülő diákoknak ebben az 

idő kimarad a közismereti oktatás.

TECHNIKUMOK  TÖMBÖSÍTETT 

KIHELYEZÉSE – MINT KITÖRÉSI PONT



• Az ágazati alapoktatás során a 
kulcskompetenciák fejlesztése elengedhetetlenné 
válik

• A szakirányú oktatás keretében nemcsak a 
szakmai hanem a mentális felkészítés 
fontossága.

• Az iskola mindent megtesz kompenzálja a duális 
partnerek hiányát és a munkaviszonnyal 
kapcsolatos kompetenciák elmaradását, ezt 
nehéz modellezni.

(Kihelyezett órák, rengeteg tanulmányút 
szervezése, városi rendezvényeken való 
megjelenések)

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FONTOSSÁGA



• A szakmák jövője – a jövő szakmája 
projektben kiemelt téma volt a 
pályaorientáció.

• Országosan nőnek a technikumok 
beiskolázásának számai

• Fontosnak tartjuk pályaorientációs 
rendezvényeken az ágazat 
népszerűsítéséért.

• Célszerű lenne a gazdasági szereplőit is 
bevonni a pályaorientációba, hogy minél 
vonzóbbá tegyük a szakmacsoportot.

PÁLYAORIENTÁCIÓ FONTOSSÁGA 



• Hiányoznak a munkavállalásra kész jó szakemberek. 

• Vonzóvá kell tenni az ágazatot a fiatalok számára

• Az iskolának és a duális képzőhelynek azonos célok 
mentén szorosan kell együttműködni a sikeres 
szakképzés, technikumi képzés elősegítéséért

•

• Csábítóvá kell tennünk az ágazatot a fiatalok számára, 
kell egy sikeres életpályát mutatnunk ha ebbe az 
ágazatba jön miért lesz sikeres

KÖZÖSSEK A CÉLJAINK, KÖZÖS A FELELŐSÉGÜNK, 

SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FELELŐSSÉGE ÉS 

LEHETŐSÉGEI A FIATALOK MEGFELELŐ

KÉPZÉSÉBEN



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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