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KUTATÁS MÓDSZERTANA
A kutatás célja
A kutatás célja annak feltérképezése volt, hogy a turisztikai szakképző intézményekben
folyó elméleti képzés mennyire felel meg a munkaerőpiaci elvárásoknak, mennyire
készíti fel a diákokat a gyakorlatban szükséges ismeretekre, a szakképzés mennyiben
képes kialakítani, fejleszteni a gyakorlatban szükséges kompetenciákat.

Ennek megfelelően a kutatás során mindkét oldal véleményének feltárására sor került,
egyrészt az oktatásban résztvevő szaktanárokkal készültek mélyinterjúk, másrészt pedig
azokkal a turisztikai szolgáltatók, vállalkozások vezetőivel (pl. szállodatulajdonosok,
illetve humán politikai területen dolgozók), akik a szakképzésben résztvevő diákok
gyakorlati helyét adják.

A kutatásra az Insight projekt keretében került sor 2014 júliusában-augusztusában. Az
interjúalanyok egyrészt a SÉF Szakképző Iskola tanárai voltak, másrészt pedig Balaton
környéki turisztikai vállalkozások, szolgáltatók, akik a hallgatók nyári gyakorlatának és
szakmai gyakorlati képzésének helyszínét adják.

A kutatás eredményei nem reprezentatívak, hanem elsősorban tájékoztató jellegűek,
inkább a Balaton környéki képzőhely és gyakorlati helyek szakembereinek véleményét
tárják fel, továbbá javaslatokat vetnek fel a szakképzés minőségének javítása érdekében.

A KUTATÁS MINTATERÜLETE
A kutatás mintaterülete a duális szakképzési rendszer. A duális szakképzési rendszer
olyan képzési formát jelent, melynek keretében az elméleti képzés szakképző
iskolákban, a gyakorlati képzés pedig turisztikai szolgáltatóknál, piaci szereplőknél
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történik. A gyakorlati helyet adó cégek, vállalatok és az elméleti alapokat nyújtó
képzőintézmények kiegészítik egymást. A szakképző iskolák a szakmai elméleti
ismereteket, általános kompetenciákat fejlesztik, míg a gyakorlati képzőhelyek a szakmai
kompetenciák kialakítását, fejlesztését célozzák meg. A duális szakképzési rendszer
működéséről, gyakorlatáról részletesen a projekt keretében készülő intézményi-jogi
háttérelemzésben írunk.

A kutatás a duális szakképzési rendszerben működő szereplőket vizsgálta: a turisztikai
képzések elméleti képzését biztosító szakképző iskolákat és a gyakorlati tapasztalatot
nyújtó turisztikai szolgáltatók, gyakorlati fogadóintézmények. Középfokú turisztikai
szakképzést jelenleg szakiskolában és szakközépiskolában egyaránt tanulnak a diákok. A
kutatás kizárólag a szakközépiskolai szereplőket vizsgálja, egyrészt a SÉF Szakképző
Iskola tanárainak a véleményét tárja fel a duális szakképzéssel, a hallgatók
kompetenciáival kapcsolatban, másrészt a szakképzésben tanuló diákok szakmai
gyakorlatát a gyakorlati helyet adó intézmények oldaláról nézve.

ÖSSZEHASONLÍTÁSI SZEMPONTOK
A mélyinterjúk során feltett kérdések egyrészt arra irányultak, hogy feltérképezzük a
turisztikai szakközépiskolából, gimnáziumból turisztikai szakon, illetve fakultáción
végzett hallgatók kompetenciáit, szakmai gyakorlati tapasztalatait és feltárjuk azokat a
hiányterületeket, amelyekkel a szakmai képzésük gyakorlatiasabb, naprakészebb lehet.
Elsősorban a szállodai területen gyakorlatot vállalok szakmai tudását vizsgáltuk.

A kérdések első fele a szakmai gyakorlatra irányult. Azt mértük fel, hogy fogadnak-e
középfokú intézményből hallgatókat, illetve hány hallgató, mikor, milyen időtartamban
vesz részt gyakorlaton náluk. Továbbá abban az intézményben a turizmus oktatása
milyen keretek között zajlik: középfokú szakképzés keretében középiskolai turisztikai
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fakultáción vagy szakközépiskolában, vagy szakképzés keretében, pl. turisztikavendéglátás OKJ képzésben. Így a kérdések egy része a képzés megítélésére, minőségére
is irányult.

Ezt követően felmértük a szállodai kompetenciaterületeket, hogy azokban mennyire van
a diákoknak gyakorlati tapasztalata, mennyire ismerik a diákok a szállodai eljárásokat,
űrlapokat, gyakorlati dokumentumokat. A megkérdezettek kifejtették a véleményüket,
hogy milyen területen éreznek hiányosságokat.

A szakmai kompetenciák mellett általános kompetenciákra is rákérdeztünk, mint például
a problémamegoldási képességre, általános tájékozottságra, nyelvi készségekre.

Végezetül a megkérdezettek javaslatokat tettek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne
gyakorlatorientáltabbá tenni a képzéseket, milyen területeket kellene az oktatásban
érinteni. A mélyinterjú vázlata a mellékletben található.
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK
Duális képzés a valóságban
A duális képzés a szakképző intézmények és a vállalatok együttműködésén alapul. A
szakmai elméleti képzést a szakképző intézmények végzik órai keretben, a gyakorlati
képzést pedig olyan vállalatok, ahol egy adott szakterület gyakorlására nyílik lehetősége
a diákoknak. Általában olyan vállalkozások, cégek vállalkoznak a gyakorlati képzésre, ami
iránt mutatkozik kereslet és a vállalkozás is megfelelő feltételeket tud biztosítani a
diákoknak. Általában a képzési hozzájárulások és a tanulók munkájából származó
jövedelem fedezi a képzési költségeket.

A duális szakképzés előnye, hogy a képzésről kikerülő diák azonnal foglalkoztatható,
rendelkezik a munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. A duális
képzésben fontos szerepet játszanak a kamarák, akiknek a feladatát a szakképzési
törvény szabályozza. A szakképzési törvény értelmében a kamara meghatározhatja a
szakképzés szakmai követelményeit, az iskolai képzés tárgyaira, időtartamára, javaslatot
tehet a szakmai vizsgaszabályzatot érintő kérdésekre. A szakképzési törvény a duális
képzési rendszer törvényes alapját fekteti le.

Szakmai gyakorlat szervezése
A szakmai gyakorlaton lévő hallgatók létszáma a fogadóhely kapacitásától függ. Átlagban
2-3 gyakornok dolgozik egyidejűleg egy szállodában, mindegyikük külön részlegen, 2-4
hónapos intervallumban. A gyakorlat ideje nagyban függ a küldő intézménytől, a
középfokú képzéseknél ez nyári gyakorlatot, illetve évközi gyakorlatot is jelent. Egyéni
igények szerint is változik, hogy egyben 4-6 hónapot vagy két részletben szokták
elvégezni a 4-6 hónapos gyakorlatot. A szakmai gyakorlat ideje és időtartama közös
megbeszélés eredménye, amelyet befolyásol egyrészt az iskolai elvárás, másrészt a
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rendelkezésre álló gyakorlati helyek, területek, azok szezonalitása és a hallgatói
igényekkel való összeegyeztetése.

Képzés minősége
A képzés minőségét egyfelől befolyásolja a szakképzésben oktató tanárok képzettsége,
szakmai tapasztalata, másrészt a képzés gyakorlathoz kapcsolódása, a gyakorlatias
kitekintése.
Az oktatási intézmények számára törvényileg előírt, hogy milyen végzettségű
szakembereket alkalmazhatnak. A szakképző intézményekben szakoktatók különböző
végzettséggel rendelkeznek: vannak szaktanárok és felsőfokú végzettségű tanárok. A
szaktanárok jellemzően egy-egy szakterületet tanítanak, általában mestervizsgával és
többéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Nálunk még nem általános elvárás, hogy a
szakoktató a szakmai tudás mellett pedagógiai képzésen is részt vegyen.
Németországban például a szakoktatóknak 2 féléves pedagógiai kurzust kell elvégezniük.
A szakoktatók Magyarországon több esetben munka mellett végzik a szakmai tárgyak
oktatását. A felsőfokú végzettségű tanárok valamely általános terület, pl. nyelvi képzés,
matematika oktatását végzik.

Ugyanakkor egyre nagyobb problémát okoz hazánkban megfelelő szakoktatót találni, így
előfordul az a helyzet, hogy a szakmai tárgyat oktató tanár nem rendelkezik megfelelő
felsőfokú és/vagy pedagógiai végzettséggel.

Az oktató szakmai tapasztalata azért fontos, mert az elméleti szakképzés színvonalát
nagyban befolyásolja, hogy az oktató tanár mennyire lát bele az adott szakma
működésébe, napi szintű változásokba, mennyire tudja követni a szakmai változásokat.
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KOMPETENCIÁK
Megvizsgáltuk, hogy a diákok milyen kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek a
munkavégzéshez szükségesek és elvártak. A munkavégzéshez szükséges készségek
egyaránt tartalmazzák a megszerzett tudást és az adott munka által megkövetelt
képességeket. A sikeres munkavégzéshez szükséges, hogy a diákok folyamatosan
megújítsák ismereteiket és készségeiket. A kompetenciákat kétféle szempontból
vizsgáltuk: egyfelől a szakmai kompetenciákat, másfelől pedig a nem szakmai, általános
kompetenciákat. Mindegyik esetben arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek közül melyeket
sajátítják el a szakmai képzésük során és melyek hiányoznak.

Szakmai kompetenciák
A

szakmai

kompetenciaterületek

vizsgálata

céljából

felsoroltunk

szállodai

kompetenciaterületeket, amelyekhez kapcsolódóan szeretnénk képet kapni a diákok
gyakorlati tapasztalatáról. A válaszadók kifejtették véleményüket az egyes területekkel
kapcsolatban és elmondták, hogy melyik területeken éreznek hiányosságokat. Arra is
rákérdeztünk, hogy mennyire ismerik a diákok szállodai eljárásokat, űrlapokat, gyakorlati
dokumentumokat az adott területhez kapcsolódóan. A megvizsgált területek az alábbiak
voltak:
1) Földszinti munkaszervezés
2) Emeleti munkaszervezés
3) Szállodai vendéglátás munkafolyamata (reggeliztetés, FP, TP, á la carte
étkezések, szobaszerviz)
4) Rendezvényszervezés
5) Szállodai információáramlás szakaszai - adatfeldolgozásig tartó szakasz
(rendelésfelvétel, szobafoglaltság, bizonylatolás)
6) Operatív elszámoltatás – adatfeldolgozási szakasz (számlázás, szállodai naplózó
tevékenység, bevétel-elszámolás, kintlévőségek pénzügyi rendezése)
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7) Szállodai információáramlás szakaszai – adatfeldolgozás utáni szakasz
(jelentések, statisztikák)
8) Piackutatás, szállodai piacszegmentálás
9) Szállodai értékesítési tevékenység
10) Szállodai PR tevékenység
11) Egyéb értékesítési eszközök (study tourok, DM, üzletszerző utak)
12) Árképzés, árpolitikai eszközök (árkonstrukciók, kedvezmények, packagek)
13) Minőségbiztosítás és biztonság
14) Szállodai üzleti kapcsolatok rendszere (együttműködési formák és szerződések)
15) Kapcsolattartás a vendéggel (utógondozás)

Az eredmények alapján az egyes területekről az alábbi vélemények születtek:

Földszinti munkaszervezés
Az összes munkaterülettel kapcsolatban nem elsősorban a szakmai tudás hiánya, hanem
a vendégekkel való kommunikáció okoz problémát. A kommunikáció nem elsősorban a
nyelvtudás hiányát jelenti – bár ilyen esetek is előfordulnak – hanem jellemzően egy
adott szituáció kezelését. Az oktatásban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a szituációs
gyakorlatokra, a problémamegoldási helyzetekre például a recepción.

Emeleti munkaszervezés
Az emeleti munkaszervezési területen elsősorban az idővel szokott gond lenni, amikor
nem olyan gyorsan végzik el a diákok a kiadott feladatot, mint kellene. Kevesen tudják
alaposan és a megadott időn belül elvégezni a kiadott feladatokat.

Szállodai vendéglátás munkafolyamata (reggeliztetés, FP, TP, á la carte étkezések,
szobaszerviz)
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A felsorolt területek közül, ennél a részlegnél vannak a legkevesebb hiányosságok.
Ennek magyarázata, hogy a diákok a vendéglátásban nagyobb gyakorlattal
rendelkeznek, korábbi nyári gyakorlatokon, munkák során is szereztek gyakorlatot.

Rendezvényszervezés
A rendezvényszervezés az a terület, ahol inkább a rutin megszerzésén van a hangsúly,
mert szinte minden rendezvény különbözik egymástól és sokszor el is tér a tankönyvi
gyakorlattól. Mindig vannak új igények, ad-hoc jellegű problémák. Egy gyakorlott
értékesítő mellett eltöltött gyakorlat ezt képes megadni, a többi részével pedig nem
szokott gond lenni, mert erre a részlegre inkább nagy szakmai elhivatottsággal
rendelkező diákok szoktak jelentkezni.

Szállodai

információáramlás

szakaszai

-

adatfeldolgozásig

tartó

szakasz

(rendelésfelvétel, szobafoglaltság, bizonylatolás)
A szállodai szoftver ismerete nagyban befolyásolja ezt a munkavégzést. A legtöbb diák
valamilyen régebbi rendszeren tanulta meg a folyamatokat, és a legtöbb esetben
meglepetten áll egy Fidelio 8, Opera vagy Hostware láttán. Természetesen a probléma
nem az oktatási intézményekkel van, hanem azzal, hogy mennyi támogatást kapnak az
újabb rendszerek beszerzésére, mert az Ő érdekük is az, hogy megfelelő oktatást
nyújtsanak. Ebben nagy eltérés van az iskolai keretek között tanult oktatás és a szállodai
gyakorlat között.

Operatív elszámoltatás – adatfeldolgozási szakasz (számlázás, szállodai naplózó
tevékenység, bevétel-elszámolás, kintlévőségek pénzügyi rendezése)
Ezek olyan területek, amelyekre egy átlagos szakmai gyakorlaton éppen csak
bepillantást kapnak a diákok, de nincsen lehetőség azok alapos áttanulmányozására.
Ezek a szakmai területek a turisztikai tudás mellett elsősorban pénzügyi-számviteli

Insight LLP project
Project Reg. Number: 2013-1-HU1-LEO05-09611

10

tudást feltételeznek, ezért nem is tartoznak a szakmai gyakorlati képzés során lefedett
területek közé.

Szállodai információáramlás szakaszai – adatfeldolgozás utáni szakasz (jelentések,
statisztikák)
A szakmai gyakorlati képzés során megismerik a diákok, hogy milyen jelentéseket,
statisztikákat kell elkészíteni, milyen határidőre és milyen formátumban és ennek
elkészítése során milyen részlegekkel kell együttműködni. A diákok számismerete
megfelelő, jól tudják értelmezni a számokat, statisztikai adatokat, grafikonokat, ábrákat.
Az összetettebb költségvetések értelmezése megy nehezebben.

Piackutatás, szállodai piacszegmentálás
Jellemzően

a

szállodákban

kisebb

vendégfelmérésekre,

fogyasztói

elégedettségvizsgálatokra kerül sor. A szállodai piacszegmentálás részeként a diákok
megismerkednek a használt adatfelvételi eszközökkel, megismerik az adatfeldolgozás
folyamatát és az eredmények visszacsatolásának a módját. Az ügyesebb diákok önálló
adatfeldolgozási feladatokat kapnak, grafikonokat, ábrákat készítenek, kiértékelik a
vendégvisszajelzéseket havi, negyedéves, éves bontásban. Itt nem a számok
értelmezésével és a grafikonok készítésével szokott probléma lenni, hanem az
eredmények interpretálásával, megfogalmazásával, következtetések levonásával.

Szállodai marketing, értékesítési és PR tevékenység
A szállodai marketing területén elsősorban az értékesítési feladatokba, a PR
tevékenységbe kap bepillantást a diák. A marketingfeladatok közül a kisebb szállodáknál,
panzióknál nincsen lehetőség egyéb értékesítő eszközök (study tourok, DM, üzletszerző
utak) követésére. Az árképzési, árpolitikai eszközök (árkonstrukciók, kedvezmények,
packagek kialakítása) korlátozottan kapnak szerepet a gyakorlat alatt. Ezek olyan
feladatok, amelyek kizárólag felügyelet mellett végezhetőek, az esetek többségében
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inkább csak bemutatják a szakmai gyakorlatosnak az árképzési elveket, szempontokat,
de nem kapnak önállóságot, maximum a technikai lebonyolítást illetően (pl. direct mail
kiküldése megadott címlista alapján.)

Minőségbiztosítás és biztonság
A minőségbiztosítás a szállodában sajátos jellemzőkkel bír. A minőségbiztosítás nemcsak
a minőségbiztosítási rendszerek megismerését és azok elemeinek a betartását jelenti,
hanem szorosan összefügg a szállodai vendégelégedettséggel, hogy az egyes
részszolgáltatásokkal mennyire elégedettek a vendégek. A szállodai szolgáltatás
többfélesége, összetettsége és folyamatjellege miatt a minőség is folyamatában
értékelhető. A minőség értékelésével kapcsolatban problémát jelent, hogy a minőség
megítélése egyaránt lehet objektív és szubjektív tényező. Ráadásul a szolgáltatásoknak
vannak mérhető, érzékelhető hatásai (manifeszt) és rejtett (latens), nem azonnal
jelentkező hatásai. Korábbi visszacsatolások alapján kirajzolódik, hogy a minőséget és a
vendégelégedettséget nemcsak a szállodai tárgyi eszközök minősége befolyásolja,
hanem az ígért szolgáltatások megbízhatósága, és nem utolsósorban a személyzet
megjelenése, készségessége, szakmai hozzáértése. Ez utóbbiban kell a szakmai
gyakorlati képzésen lévő diákoknak fejlődniük: néhány kivételtől eltekintve hiányzik az
empatikus képességük, gyakorlati tapasztalat hiányában még nem képesek bizalmat
kiváltani a vendégben. A készségességet begyakorolják (pl. hogyan reagáljanak egy
kérésre, mi a kiszolgálás módja, menete), de az egyedi törődés a vendéggel, az empátia
még hiányzik.

Szállodai üzleti kapcsolatok rendszere (együttműködési formák és szerződések)
Ebbe a területbe kizárólag bepillantást kapnak, de konkrét feladatok elvégzését nem
tudják ellátni.

Kapcsolattartás a vendéggel (utógondozás)
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A szállodák körében gyakori, hogy a vendég által megadott email címen a szálloda
kapcsolatot tart a vendéggel elutazása után. Ennek formája, hogy kap egy köszönő emailt a szálloda vezetőségétől, hogy az adott szállodát választotta, és egyúttal további
lehetőséget is kap, hogy az elutazása után is véleményt mondjon a szállodáról, annak
szolgáltatásairól. A címlista lehetőséget ad a szállodának, hogy értesítse a vendéget az új
szolgáltatásokról, akciókról, csomagajánlatokról, a személyes adatok rendelkezésre
állása

esetén

köszöntse

a

korábbi

vendéget

születésnapja

alkalmából.

Az

utógondozásnak ezen formáit ismerik meg a diákok a gyakorlat alatt. Itt is technikai
jellegű, lebonyolító feladatokat kapnak. Kész sablonok alapján a megadott címlistára kell
kiküldeniük a leveleket, vezetői ellenőrzés mellett.

Általános kompetenciák
A szakmai ismeretek mellett a nem-szakmai, ún. általános kompetenciákat is vizsgáltuk,
amelyek a foglalkoztatást erőteljesen befolyásolják. Ezek közé a készségek közé soroljuk
az alábbiakat:
írott kommunikáció: fogalmazási-érvelési képesség, összefoglalások, riportok
készítésének képessége
szóbeli kommunikáció: véleményformálás, vitakészség, információ bemutatása,
beszélgetés speciális témáról stb.
csapatmunka: csapatszellem, együttműködés másokkal, részfeladatok ellátása a
közös cél elérése érdekében
szociális,

interperszonális képesség:

viselkedési szabályok és különféle

környezetben (pl. munkahelyen) általánosan elfogadott magatartás megértése,
különböző emberekkel való képesség gyakorlása, alkalmazkodás, nyitottság,
tolerancia másokkal szemben
a hallgatók probléma-megoldási készsége: problémák azonnali észlelése,
meghatározása, megoldási alternatívák értékelése, döntéshozatal
a hallgatók nyelvi készsége: idegen nyelven történő kommunikáció, beszédértés
Insight LLP project
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a hallgatók szakmai tájékozottsága, informáltsága: napi aktualitások, szakmai
változások ismerete
megfelelő számítógépismeret
tervezési és szervezési készség
önállóság és önirányítás képessége: irányítás nélküli munkavégzés, elvégzendő
feladatok felismerése, szervezési készség a kitűzött célok elérése érdekében
rugalmasság és alkalmazkodási képesség

Az interjúk alapján az alábbi eredmények, vélemények születtek.

Az írott és szóbeli kommunikáció
Az interjúk alapján a válaszadók megegyeztek abban, hogy az írott kommunikációja
gyengébb a mostani fiataloknak. Nehezebben fogalmaznak, érvelési képességük
gyengébb. Ez kevésbé okoz gondot szóbeli kommunikáció esetén.
A véleményformálás, a vitakészség, információ bemutatása, beszélgetés speciális
témáról stb. főleg kötetlenebb helyzetekben kevésbé jelent problémát, mint pl. egy
összefoglalás, fogalmazás megírása.

Csapatmunka
Csapatszellem, együttműködés másokkal, részfeladatok ellátása a közös cél elérése
érdekében többé-kevésbé jól megy a szakmai gyakorlati képzésen résztvevő diákoknak.
A tapasztalat az, hogy pontos instrukciókat kell kapniuk ahhoz, hogy hatékonyan
tudjanak együttműködni.

Szociális, interperszonális képesség:
A gyakorlat elején a diákok megismerik azokat a viselkedési szabályokat, amelyeket a
munkahelyen be kell tartaniuk (pl. vendégüdvözlés, megjelenésre vonatkozó előírások).
A lefektetett szabályok követése nem okoz problémát, inkább a különböző emberekkel
Insight LLP project
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való bánásmód, nyitottság más kultúrákkal szemben, tolerancia másokkal szemben
bizonyos esetekben már nehezebben megy. Néhány hallgatónál a mimika, arckifejezés
még nincs összhangban az elvárt viselkedési magatartással (pl. a másság elfogadása).

A hallgatók probléma-megoldási készsége
A diákok nehezen kezelik a váratlan helyzeteket, hosszabb időbe telik a megoldási
alternatívák értékelése. Bizonyos esetekben a problémákat sem tudják azonnal észlelni,
meghatározása, megoldási alternatívák értékelése, döntéshozatal

A hallgatók nyelvi készsége
A diákok szaknyelvi készségével alapvetően nincsen probléma. Többen úgy nyilatkoztak,
hogy az angol mellett a legelterjedtebb a német nyelvismeret, de többen érkeztek már
olasz, szlovák és francia nyelvtudással is szakmai gyakorlatra. A diákok alapnyelvtudása,
a német és/vagy az angol nyelvtudásuk megfelelő. A szakmai anyagok megírásához
szükséges formanyomtatványokat, szállodai sablonokat gyorsan megtanulják. A foglalási
levél általában egy sablon, így csak a vendégek esetleges plusz kéréseire kell egy-egy
mondatban válaszolni, ami nem jelent számukra gondot. A szakmai nyelvet már a
szállodai gyakorlat előtt is jól ismerik.

A hallgatók szakmai tájékozottsága, informáltsága
A diákok szakmai tájékozottsága változó, nehéz általánosítani. Ugyanakkor az látszik,
hogy az érdekességeket, a jelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplőket (cégeket,
szolgáltatókat) jól ismerik, viszont a jogi-gazdasági környezethez kapcsolódó
aktualitásokban (pl. szakmai szervezetekben történő változásokban, jogszabályi
változásokban,

technológiai

újdonságokban,

pl.

szállodai

szoftverek)

kevésbé

naprakészek. Szakmai lapokat nem szoktak olvasni, inkább blogokból, szakmai
fórumokból tájékozódnak.
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Megfelelő számítógépismeret
A számítógépismerete ennek a korosztálynak megfelelő. Az alapvető MSOffice
alkalmazásokat ismerik. A szakmai speciális szoftverismeret hiányos.

Tervezési és szervezési készség
A szállodai folyamatok és feladatok szabványosítása miatt ezt a készséget korlátozottan
fejleszti a szakmai gyakorlati képzés.

Rugalmasság és alkalmazkodási képesség
A rugalmasság, alkalmazkodás a feladatokhoz, időbeosztáshoz nem gördülékeny,
néhány szakmai gyakorlaton lévő diáknak jelent kisebb problémát, de a többség jól
kezeli. A szakmai gyakorlati képzésen kapott új munkaterületre helyezést, új feladatot
vagy másik beosztást kis átállási idő után rugalmasan tudják kezelni, viszonylag gyorsan
alkalmazkodnak a megváltozott feladathoz.

Önállóság és önirányítás képessége
Kisebb problémákat a diákok rátermettségtől függően könnyen megoldanak, de a napi
rutintól eltérő, összetettebb probléma esetén a részlegvezető vagy a velük egy
műszakban dolgozók segítségét kérik. A diákoknak nincsen tapasztalatuk az irányítás
nélküli

munkavégzésben, megszokták, hogy feladatokat delegálnak nekik és

instrukciókat kapnak azok elvégzéséhez. Az elvégzendő feladatok felismerése, szervezési
készség a kitűzött célok elérése érdekében már több diáknak okoz gondot. Ezt szituációs
gyakorlatokkal, projektfeladatokkal lehetne gyakorolni az iskolai keretek között is.
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A SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK MUNKAERŐPIACI SIKERESSÉGE
A munkaerőpiaci sikerességet befolyásolja, hogy a diákok milyen képzéseken tanultak,
vettek részt, az ún. teljes képzéstörténete (a képzés révén szerzett készségek,
kompetenciák), továbbá az egyén iskolában és iskolán kívül szerzett általános
kompetenciái, készségei. Jelenleg elsősorban a szakmai nyelvtudás, a számítógéphasználattal kapcsolatos ismeretek/készségek és a kommunikációs készségek fontosak.

Hasonlóképpen lényeges – főleg a későbbi munkaerőpiaci életpálya során –, hogy a diák
milyen munkaerőpiaci gyakorlattal rendelkezik, mennyi szakmai tudást, gyakorlatot
halmozott fel az évek során. Amennyiben a szakképző intézmények képzési programjai
között minőségi eltérések vannak, akkor az életpálya kezdetén a munkaerőpiaci
sikerességet ugyancsak befolyásolja, hogy a diák mely képző intézményből került ki.

A munkaerőpiaci sikeresség a fentieken túlmenően függ az aktuális munkáltató
jellemzőitől is (például vállalatméret, ágazat, stb.) és a továbblépési lehetőségektől.

A munkaerőpiaci sikeresség tényezőit a jelenlegi kutatásban nem vizsgáltuk, ugyanakkor
fontosnak tartottuk, hogy röviden megemlítsük, hogy a munkaerőpiaci siker számos
tényezőtől függ: az iskola, a diák szakmai és általános kompetenciái és a szakmai
képzőhelyek együttesen befolyásolják azt.

JAVASLATOK
A válaszadókat megkértük, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat a szakképzéssel
kapcsolatban,

hogy

véleményük

szerint

milyen

területeken

kellene

a

szakközépiskolákban többet tanítani, vagy vannak-e olyan területek, amelyeket
feleslegesnek éreznek.
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Több válaszadó kifejtette, hogy hasznosak lennének a szituációs gyakorlatok a szakmai
tárgyakhoz kapcsolódóan. Többen kifejezték, hogy a rövid gyakorlati idő nem elegendő
egy-egy terület megértésére, átláthatóságára. A minimum időtartamban nem volt
egységes az álláspont, volt olyan vélemény, hogy 2 hónap is elegendő, de többen
kifejtették, hogy legalább négy hónapos összefüggő gyakorlat kell ahhoz, hogy minden
részletbe belelásson a diák és megfelelő tapasztalatot szerezzen.

Hiányterületként a tárgyalástechnikát, kommunikációt és a protokollt említették meg
több esetben, de egy-egy esetben elhangzottak az alábbiak is:
on-line marketing és közösségi média
konfliktuskezelési és stresszkezelési technikák, gyakorlatok
időmenedzsment

Feleslegesnek nem tartottak egyetlen egy területet sem a képzésben a megkérdezettek.
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MELLÉKLET: INSIGHT INTERJÚKÉRDÉSEK
A kérdések célja, hogy feltérképezzük a turisztikai szakközépiskolából, gimnáziumból
turisztikai szakon, illetve fakultáción végzett hallgatók kompetenciáit, szakmai gyakorlati
tapasztalatait és feltárjuk azokat a hiányterületeket, amelyekkel a szakmai képzésük
gyakorlatiasabb, naprakészebb lehet. Elsősorban a szállodai területen gyakorlatot
vállalok szakmai tudását vizsgáljuk.

Szakmai gyakorlat
Milyen középfokú intézményből fogadnak jellemzően hallgatókat? Az intézményben a
turisztikai tárgyak oktatása az alábbi formában folyik:
középiskolai képzés idegenforgalmi szakon
„Utazás és Turizmus” program/fakultáció
idegenforgalmi OKJ képzés (szakmenedzser, ügyintéző stb.)
egyéb, éspedig

Hány diák végez gyakorlatot a szállodájukban? Milyen időszakban, időtartamban?

Szállodai kompetenciaterületek
A következőkben felsorolunk kompetenciaterületeket, amelyekhez kapcsolódóan
szeretnénk képet kapni a diákok gyakorlati tapasztalatáról. Kérjük mondja el /jelölje be,
melyik területeken érez hiányosságokat. Mennyire ismerik a diákok szállodai eljárásokat,
űrlapokat, gyakorlati dokumentumokat?

Földszinti munkaszervezés
Emeleti munkaszervezés
Szállodai vendéglátás munkafolyamata (reggeliztetés, FP, TP, á la carte
étkezések, szobaszerviz)
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Rendezvényszervezés
Szállodai információáramlás szakaszai - adatfeldolgozásig tartó szakasz
(rendelésfelvétel, szobafoglaltság, bizonylatolás)
Operatív elszámoltatás – adatfeldolgozási szakasz (számlázás, szállodai naplózó
tevékenység, bevétel-elszámolás, kintlévőségek pénzügyi rendezése)
Szállodai

információáramlás

szakaszai

–

adatfeldolgozás

utáni

szakasz

(jelentések, statisztikák)
Piackutatás, szállodai piacszegmentálás
Szállodai értékesítési tevékenység
Szállodai PR tevékenység
Egyéb értékesítési eszközök (study tourok, DM, üzletszerző utak)
Árképzés, árpolitikai eszközök (árkonstrukciók, kedvezmények, packagek)
Minőségbiztosítás és biztonság
Szállodai üzleti kapcsolatok rendszere (együttműködési formák és szerződések)
Kapcsolattartás a vendéggel (utógondozás)

Mennyire képesek önállóan problémákat megoldani?

Mennyire tájékozottak a szakmai gyakorlatos diákok az alábbiakban?
turizmus aktualitásai (pl. jogszabályi változások, technológiai újdonságok)
hazai piacvezető cégek, szolgáltatók
nemzetközi piacvezető cégek, szolgáltatók
hazai és nemzetközi szakmai szövetségek
szakmai lapok
szakmai oldalak, blogok, fórumok

Nyelvi készség
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Milyennek

ítéli

meg

a

szaknyelvi

készségeiket?

Milyen

kommunikálni? Szakmai anyagokat megírni (pl. levelezni)?

7. Javaslatok
Milyen javaslatai lennének a képzéssel kapcsolatban?
Milyen területeken kellene a szakközépiskolákban többet tanítani?
Van-e olyan terület, amit feleslegesnek érez?
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nyelveken

képesek

