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1. BEVEZETÉS
A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt
kivitelére létrejött partnerség azzal a céllal alakult, hogy a szállodaipari szakképzés területén
Németországban elért eredményeket Magyarországon is elérhetővé tegye, valamint további
fejlesztéseket kezdeményezzen a szakképzésben azon belül is főként a szállodaipari
szakképzés terén úgy a képzés struktúrájának mint a képzés tartalmának innovációjára
fókuszálva.
A pályázati forrásból megvalósuló kísérleti képzésünk bevezetésével egy kérdőívet juttatunk
el a hozzánk jelentkező felnőttekhez, hogy ezen keresztül mérjük fel igényeiket az ingyenes
képzésre.
2. A VIZSGÁLAT CÉLCSOPORTJA
A szállodaipari technikus teszt-szakképzésre jelentkező felnőttek.
Jelentkezők, beiratkozók és lemorzsolódottak arányosítása a képzés megkezdését követő …..
héten belül:
1. A kérdőívet kitöltők létszáma: 69 fő
2. Beiratkozók létszáma: 30 fő
3. Lemorzsolódottak létszáma: 7 fő

Beiratkozók
Jelentkezők
Lemorzsolódottak

1. Beiratkozott és lemorzsolódott jelentkezők aránya
KOTK Training Center - Tempus Public Foundation
Reference number: 12/0034-L/4840
Tel: +36/70/701 -2545; Fknysz.: 01-0569-04
2/9

3. KÉRDŐÍVEK ELEMZÉSE A KITÖLTÖTT KÉRDÉSEK FIGYELEMBE
VÉTELÉVEL
1. Honnan szerzett tudomást a szállodaipari technikus képzésről
A 69 jelentkezési lap mellékleteként kitölthető kérdőíven 35 fő jelentkező felnőtt hirdetésből
szerzett tudomást a képzésünkről, melyet a zömmel a Metro újságban illetve más
sajtótermékekben találhattak meg.
További 5 fő jelentkező értesült a barátoktól, 6 fő rokonain keresztül találta meg a képzési
kínálatunkat, és 1 fő kapott tájékoztató jellegű információt ismerősétől.
A jelentkezésre 4 fő a KOTK egykori vagy jelenlegi diákjaitól kapott információt, illetve 1 fő
a tanárainkon keresztül jutott el a jelentkezés fázisába.
További 11 fő az internetről, 3 fő a Munkaügyi központ által értesült.
Az egyéb forrásoknál 1 fő a családsegítő központot jelölte meg információja forrásaként, ki az
ott működő álláskeresési csoporttól szerzett tudomást tesztcsoportunk létezéséről.
A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a jelentkezők közel 35 fővel a Metró újságból
jutottak el hozzánk.

Hirdetés
Barátok
Rokonok
Ismerősök
KOTK-n keresztül
Interneten keresztül
Munkaügyi hivatal
Egyéb

2. Képzés indításáról történő tudomásszerzés kimutatása

2. Miért jelentkezik a képzésre?
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A jelentkezési kérdőíven a jelentkezők 11,59 % jelezte, hogy jelenleg munkanélküli, és
szeretne egy dinamikus ugyanakkor jól hasznosítható tudás birtokába jutni, melyet a
szállodaipari technikus képzés 4 féle területén lát megvalósíthatónak.
A vendéglátásban dolgozó munkavállalók 20,28 %-a találja optimális lehetőségnek, hogy a
vendéglátást, vagy idegenforgalmi ismereteit illetve ezen területeken megszerzett gyakorlati
tudását a szállodaipari technikus képzés tenné igazán versenyképessé.
A válaszadók 15,94 %-a vendéglátás, hotel vagy szállodaipari területen szeretne dolgozni
(kiváló ismeretszerzésnek gondolja), 4,34%-a gondolja azt, hogy jelenlegi munkáját szeretné
leváltani és szeretne új területen dolgozni.
A válaszadók 5,79%-a jelenleg vagy pályakezdők,és/vagy még egyáltalán nem rendelkeznek
szakképesítéssel illetve csak érettségi vizsgát tettek, és a szállodaipar, vendéglátó terület
megfelelő szakmai ismereteket és gyakorlati tudást biztosítana számára, melyben
munkalehetőséget is látni vélnek.
A megkérdezettek 13,04 %-a a elméleti és/vagy gyakorlati tapasztalatszerzés végett szeretne a
képzésre beiratkozni (tanulási céllal), 8,69-% kifejezetten átképzési céllal szeretné elvégezni a
szállodaipari technikus végzettséget (többek között például a mixer vagy a barista). Megint
mások – 2,89% – átképzés mellett úgy gondolják, hogy a külföldi munka komoly
lehetőségeket kínál számukra a megszerezhető végzettségekkel.
Megváltozott munkakörülmények okán 1,44 % szeretne pályát változtatni, 5,79 %
munkalehetőséget lát és könnyebb elhelyezkedési esélyt. További 2,89% szaknyelvi ismeretek
szerzését tűzte ki céljául, míg a válaszadók 5,79%-a gondolja azt, hogy az idegenforgalmi
tapasztalatait velünk/nálunk ideálisan tudná bővíteni a szállodaipari és vendéglátó
ismeretekkel. Egyéb célokkal a megkérdezettek 2%-a rendelkezett.
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3. Jelentkezők képzési céljainak kimutatása %-ban
3. A képzés elvégzését követően hol szeretne elhelyezkedni? Vidéken – Budapesten?
A jelentkezők közül 4,35 % úgy nyilatkozott, hogy vidéken szeretne munkát vállalni a
szállodaipari technikus szakképzettség megszerzése után, míg 50,72 %, azaz a
megkérdezetteknek több mint a fele szeretne Budapesten munkahelyre találni. További 23,18
% úgy gondolja, hogy főként Budapest a munkahely megszerzés célja, de nem zárkóznak el a
vidéki munkahelyek kínálata elől sem. Budapest és külföld, mint úti cél és munkahelyi
elképzelés csupán a megkérdezettek 8,69 %-ánál szerepel, a tisztán külföldi és Balaton
melletti munkát vállalók aránya 1,45 - 1,45 % volt. A válaszadók 10,15 %-a a „bárhol”
elhelyezkedés lehetőségét sem veti el, számukra mindegy hol állnak munkába, a cél, hogy a
szakképzettséget megszerezzék és kellő gyakorlatot szerezzenek a kínált szakmák
mindegyikéből.
4. Rendelkezik vendéglátóipari vagy szállodaipari vagy idegenforgalmi előképzettséggel?
A jelentkezők közül idegenforgalomban 25 fő rendelkezik előképzettséggel egyéb
területeken, míg 25 fő egyáltalán nem rendelkezik ilyen irányú szakmai előképzettséggel.
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rendelkezik előképzettséggel
nem rendelkezik előképzettséggel

4. Előképzettséggel rendelkezők létszámának kimutatása

5. Milyen szakképesítéssel rendelkezik?
Az idegenforgalom, vendéglátás és szállodaipar területén szakképesítéssel rendelkezők 20,30
%-a idegenforgalmi előképzettséggel, 13,04 %-a vendéglátó ipari előképzettséggel
rendelkezett. A kérdésre választ adók közül nagy számban rendelkeztek egyéb végzettséggel,
ami 40,47 %-a volt a teljes létszámnak.
Mixer

Felszolgáló

Pincér

Idegenforgalom

Cukrász

Vendéglátás

Szakács

Egyéb

5. A szakképzettséggel rendelkezők létszámának és szakmai előképzettségének
kimutatása
A kérdésekre választ adók közül a fentiekkel szemben 23,18 % semmilyen szakképzettséggel
nem rendelkezik.

Szkképzettek

Szakképzettséggel nem
rendelkezők
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6. Szakképzett és szakképesítéssel egyáltalán nem rendelkezők létszám-aránya

6. Mit vár a képzéstől?
A jelentkezők különböző véleményeket fogalmaztak meg a képzésre vonatkozó elvárásaikról,
ugyanakkor nagyon sokan hasonló, azaz közel hasonló gondolatokat fogalmaztak megh. A
megkérdezettek közül 3 fő a tanulmányainak kiegészítéséhez szeretne beiratkozni a
szállodaipari technikus képzésre, ezzel szemben 25 fő úgy nyilatkozott, hogy szeretne egy
olyan használható tudást megszerezni, amely nem csak versenyképes bizonyítványt, de
ugyanilyen minőségű gyakorlati tudást is biztosít számára. Ezzel szemben 18fő egyfajta esélyt
lát a képzés adta lehetőségekben, mivel a megszerezhető szakképzettség több részképesítésből
tevődik össze. További válaszadók szerint állás lehetőséget jelenthet számukra a
szakképzettség megszerzése, 15 fő nyilatkozott ennek megfelelően jelen felmérés során. A
válaszadók közül 8 fő gondolja úgy, hogy a gyakorlat és az elmélet elsajátítása szakmaisággal
jár, és meglévő ismereteiket szeretnék a képzés gyakorlata alatt gazdagítani.
tanulmányok kiegészítése,
továbbképzés
használható, versenyképes tudás
nagyobb esély
állás lehetőség
szakmaiság
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7. Képzéssel kapcsolatos elvárások
7. Miért tartja vonzónak ezt a szakképesítést
Az általunk megkérdezett jelentkezők közül 14 fő jelezte, hogy a képzés kínálata szorosan
illeszkedik érdeklődési köréhez, elképzeléseinek megfelelő tartalommal és várhatóan ilyen
minőséggel is. Csupán 2 fő jelezte nyelvtanulással kapcsolatos hasznosságát a képzésnek. A
megkérdezett 69 főből 9 fő gondolja úgy, hogy a két nyelven kiadott végzettség jó lehetőséget
kínál a külföldi munkavállaláshoz, hiszen a megszerezhető végzettséggel járó bizonyítvány
hasznos lehet úgy belföldön, mint külföldi szállodaipari környezetben. A gyakorlati tudás
elsajátításának lehetőségét (4 hónap) mindösszesen 12 fő jelezte, munkavégzéshez
kapcsolódó esélyt megjelölők száma 11 fő volt.
Végül a szakképesítés komplexitásában, „az egy képzés, több végzettség” metódusát és annak
előnyeit 21 fő jelezte, mint a szakképesítés egyik legvonzóbb, leghasznosabb tulajdonságát.
érdeklődési körhöz illő

nyelvi ismeretek megszerzése

kompatibilitás belföldön és
külföldön
gyakorlati ismeretek
megszerzésének lehetőséége
egy képzés, de több szakma

nagyobb esély a
munkavégzéshez,
munkavállaláshoz
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4. ÖSSZEGZÉS
A szállodaipari technikus képzés kivitelezése jelenleg egyedülálló ma Magyarországon, még
úgy is, hogy korábban voltak hasonló struktúrával működő szakképzések hazánk
szakközépiskoláiban (Keszthely- VSZK). Ennek okán szinte azonos módszerekkel oktatunk,
mint a ma megszerezhető OKJ-s szakképzéseken, és a tananyagok is alapvetően az OKJ-s
rendszert követik. Ám a kivitelezés és az alapötlet egy német modellt követ. Pályázati
anyagaink,

ismeretterjesztő

prospektusaink

a lehetséges

résztvevők felé tartalmas

információkat közvetítettek, így a kérdőív kérdései gyakorlatilag felölelik és jól visszaadják a
felmérés kérdéskörének mondanivalóját.
Összegzésként elmondható, hogy a 69 jelentkező közül sokan szakmai képzettségük
megszerzését remélik a képzési program elvégzésétől, míg ugyancsak nagy számban
gondolják azt a jelentkezők, hogy a képzési program legvonzóbb pontja annak komplexitása,
miszerint egy képzésben vehetnek részt a jelentkezők, ugyanakkor négy egymáshoz közel
álló, mégis különböző szállodaipari, vendéglátóipari területek szakmai kompetenciáit
szerezhetik meg a tanfolyam/képzés során.
Intézményünk (partnerségünk) a kitöltött kérdőívek (felmérés) alapján bátran állíthatja, hogy
a képzési kínálat piacorientált, jól pozícionált és jelen piaci igényeknek megfelelő.
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