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Abstract
Tourism and hospitality sector has an important role in the national economy as it has high
labour intensity, generates foreign currency income and improves the local economy by multiplier
effect. Tourism labour market employs a wide range of employees from non-qualified to highqualified people. Tourism tertiary educators in Hungary continue their operation by national-level
legislation, and accreditation and students who complete tourism courses (should) be capable of
professional occupation. The post-Bologna system offered more opportunities in tourism and
hospitality education; two distinguished courses were available on the educational market to
educate hospitality or tourism experts. After 2006, by launching Bologna system, institutions are
allowed to commence just one, Tourism and Catering bachelor programme. A questionnairebased survey was conducted among graduating bachelor students with tourism and catering
major, tutors teaching tourism and catering students and actors of tourism market, who going to
be the employers of tourism graduates. The main aim of the research was to explore the personal
or organizational expectations of stakeholders for professional competence development as a
result of tourism and catering bachelor-level education. The bust majority of students stated that
their primary aim is to gain professional competencies in tourism and hospitality to be able to
fulfil managerial positions or to continue their studies on master-level. Although generic
competences as communication skills in foreign languages, social sensitivity, problem solving or
creativity have salient influence on job performance, students did not believe that they would be
essential. However, these factors were thought to be the most crucial by tutors and tourism
service providers despite the fact that generic skill development is not in focus in tourism and
catering bachelor-level education in Hungary. Not just the educational institutions but tourism
companies providing work placement for students were considered to be an appropriate basis for
competencies development that raised the question of monitoring and assessment. The findings
can be profitable for all stakeholder group or policy decision makers in bachelor-level curriculum
development.
Keywords: tourism and catering, bachelor-level education, stakeholder, competencies

ÖSSZEFOGLALÓ
A turizmus •s vend•gl•t•s •gazat jelent•s
szerepet t•lt be a nemzetgazdas•gban magas
munkaer•-intenzit•sa, k!lf•ldi valutabev•telgener•l• k•pess•ge, s multiplikat#v hat•sa
r•v•n, amellyel az egyes desztin•ci•kban a helyi
gazdas•g teljes#tm•ny•re is pozit#v hat•st fejt
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ki. A turisztikai munkaer•piac sz•les k•rben
alkalmaz munkaer•t a k•pzetlent•l a magas
k•pzetts•gi szinttel rendelkez•kig. A turisztikai
fels•oktat•s rendszere haz•nkban nemzeti
szinten szab•lyozott, s az akkredit•ci• ok•n a
turisztikai fels•fok• oktat•sban v•gzettek
elismert szakmai v•gzetts•ggel ker!lnek a
munkaer•piacra.
A
Bologna-rendszer
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Alkalmazott kutat•sok eredm•nyei a gazdas•g- •s t•rsadalomtudom•nyok ter!let•n
bevezet•se el•tt k•t f•iskolai szint% turisztikai
k•pz•s ind#t•s•ra volt az int•zm•nyeknek
lehet•s•g!k, az Idegenforgalom-sz•lloda •s
Vend•gl•t• •s sz•lloda szakokat 2006-ban
v•ltott•k az egybevont Turizmus-Vend•gl•t•s
alapk•pz•sek. Jelen cikk egy k•rd•#ves kutat•s
eredm•nyeit k#v•nja bemutatni, amelyet a
Turizmus-Vend•gl•t•s
alapszak
k•pz•si
saj•toss•gainak
•rintettjeinek
v•gz•s
Turizmus-Vend•gl•t•s szakos hallgat•k, a szak
oktat•i illetve turisztikai szakemberek, akik a
v•gz•s•k leend• munk•ltat•i - v•lem•ny•t
vizsg•lta. A kutat•s f• c•lja az •rintettek
szem•lyes •s szervezeti elv•r•sait a turizmusvend•gl•t•s ter!let•n foly• alapk•pz•s sor•n
fejlesztend• kompetenci•kra vonatkoz•an. A
hallgat•k t•bbs•g•nek v•lem•nye azt t!kr•zi,
hogy
a
k•pz•st•l
els•sorban
olyan
kompetenci•k fejleszt•s•t v•rj•k, amelyek
k•pess• teszik •ket menedzseri poz#ci•k
bet•lt•s•re vagy mesterszint% k•pz•sben val•
tov•bbtanul•sra. Hab•r olyan generikus
kompetenci•k, mint a kommunik•ci• idegen
nyelven,
szoci•lis
•rz•kenys•g,
probl•mamegold• k•pess•g vagy kreativit•s,
jelent•s m•rt•kben befoly•solj•k a turisztikai
munkav•gz•s sor•n ny•jtott teljes#tm•nyt, a
hallgat•k nem v•lt•k k!l•n•sen fontosnak. A
fent eml#tett kompetenci•kat mind az oktat•k,
mind
a
turisztikai
szakemberek
elengedhetetlennek •rt•kelt•k, noha eme
kompetenci•k fejleszt•se nincs a bachelor
szint%
turisztikai
oktat•s
f•kusz•ban
Magyarorsz•gon. Nem csak a turisztikai k•pz•
int•zm•nyek, hanem a turisztikai v•llalkoz•sok
is szakmai gyakorlati lehet•s•get ny•jtanak a
hallgat•k sz•m•ra, a hallgat•k mindk•t
helysz#nt
fontosnak
v•lt•k
a
kompetenciafejleszt•s szempontj•b•l. A kapott
eredm•nyek mindh•rom •rintetti k•r sz•m•ra
hasznosak lehetnek, illetve seg#thetnek a
k•pz•si program felel•seinek illetve az
int•zm•nyi
d•nt•shoz•knak
a
szak
fejleszt•s•ben.
Kulcsszavak: turizmus-vend•gl•t•s, alapk•pz•s,
stakeholder, kompetencia

A KUTATÁS HÁTTERE
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A kutat•s c•lja annak a nullhipot•zisnek
vizsg•lata, mely szerint „a turizmusoktat•s
stakeholderjeinek elt•r• elv•r•sai vannak a
v•gzett hallgat•k sz•m•ra a turisztikai
szektorban t•rt•n• sikeres munkav•gz•s
szempontj•b•l
sz!ks•ges
kompetenci•k
tekintet•ben, s ezen •rdekellent•t konfliktust
eredm•nyez a munkaer•-piaci alkalmaz•sra
felk•sz#t• Bsc k•pz•sek eset•ben a k•pz•si id•
alatt fejlesztend• k•szs•gek •s k•pess•gek
ter!let•n”.
A kutatás ideje, menete valamint a kutatásba
bevontak köre
A fels•fok• turizmusoktat•s egyik stakeholdercsoportja a k•pz•sben r•szt vev• hallgat•k, akik
saj•t •s/vagy csal•djuk •ltal a k•pz•sre ford#tott
anyagi javak •s id• felhaszn•l•s•val piack•pes,
a k•s•bbi elhelyezked•s!ket seg#t• tud•shoz •s
k•pzetts•ghez k#v•nnak jutni. A jelen hallgat•i a
j•v•ben szakmai ismeret!k felhaszn•l•s•val
ak•r oktat•k•nt vagy munk•ltat•k•nt is
megjelenhetnek a turisztikai fels•oktat•s
piac•n.
A hallgat•i elv•r•sok felm•r•s•re a k•pz•si
ciklus v•g•n j•r•k alkalmasak, akinek m•r
tapasztalatuk van nem csak a k•pz•si, hanem a
gyakorlati f•l•v tekintet•ben is, hiszen re•lisabb
k•pet kapnak arr•l, hogy az int•zm•ny •ltal
szervezett form•ban biztos#tott tud•s- •s
k•szs•gfejleszt•s mennyiben felel meg j•v•beni
karrierc•ljaiknak. Ez alapj•n kutat•somban a
z•r•vizsg•t tev• hallgat•k k•pviselik a hallgat•i
stakeholder-csoportot. A hallgat•k elv•r•sainak
primer
felm•r•sre
egyszeri
#r•sbeli
megk•rdez•st alkalmaztam struktur•lt, anonim
k•rd•#v seg#ts•g•vel.
A hallgat•k k•rd•#ves megk•rdez•se 2014. 01.
25. •s 06. 16. k•z•tt zajlott, amely a 6+1 k•pz•si
•s gyakorlati f•l•v-strukt•r•val rendelkez•
Turizmus-vend•gl•t•s alapszak eset•ben k•t
z•r•vizsga id•szaknak felel meg. A Szolnoki
F•iskola oktat•jak•nt az int•zm•ny z•r•vizsg•t
tev• hallgat•ival a k•rd•#vet #r•sbeli form•ban,
a z•r•vizsga napjain, 2014. 01. 31-•n •s 06. 16•n t•lttettem ki. A szakon vagy el•dszakjain
z•r•vizsg•t tev• •sszesen 86 v•gz•s k•z!l 67
hallgat• v•llalata a k•rd•#v kit•lt•s•t, amely
mindegyike mind a formai, mind a logikai
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ellen•rz•st
k•vet•en
feldolgozhat•nak
min•s!lt.
A k•rd•#ves kutat•s id•szak•ban a k•rd•#v az
Unipoll •ltal m%k•dtetett online k•rd•#vlek•rdez• alkalmaz•s seg#ts•g•vel is el•rhet•
volt, amely hallgat•i kit•lt•s•nek •szt•nz•s•re
a Turizmus-vend•gl•t•s alapszak k•pz•s•ben
r•szt vev• magyar int•zm•nyek Turizmus
tansz•kei vezet•i (17 f•) sz•m•ra #rt felk•r•
lev•lben k•rtem a kolleg•kat. A k•rd•#v 2014.
02. 15-ig volt el•rhet• a kutat•s eredeti
id•z#t•se szerint, •m az alacsony kit•lt•si ar•ny
miatt a kutat•s meghosszabb#t•s•ra volt
sz!ks•g m•rcius 15-ig. A 127 kit•lt•tt
k•rd•#vb•l 105 volt feldolgozhat• a formai •s
logikai ellen•rz•st k•vet•en, #gy •sszesen egy
172 elemb•l •ll• minta •rt•kel•s•re ny#lt m•d a
megk•rdez•s eredm•nyek•ppen.
A primer k•rd•#ves kutat•s m•sodik
stakeholder-csoportj•t a k•pz• int•zm•nyek
jelentik, amelyek a turisztikai fels•szint%
k•pz•st bonyol#tj•k. E csoport eset•ben neh•z
m•rlegel•si folyamatot k•vet•en d•nt•ttem
•gy, hogy az int•zm•nyi d•nt•shoz•k helyett
megk•rdez•semet els•sorban az oktat•sban
r•szt vev• koll•g•k k•r•re ir•ny#tom. Abb•l
indultam ki, hogy a kompetencia-fejleszt•s nem
az el•#rt tanterveken, hanem azok szakmai
megval•s#t•s•n, azaz az oktat•son m•lik
els•sorban. Emellett azt is sz•m#t•sba vettem,
hogy a fels•oktat•si int•zm•nyek d•nt•shoz•i
(tansz•kvezet•k,
int•zetvezet•k,
oktat•si
rektorhelyettesek ill. d•k•nok, rektorok) maguk
is rendelkeznek oktat•i m•lttal, #gy a k•t
n•z•pontot egy!ttesen k•pviselik. A szak
oktat•inak megk•rdez•se 2014. 01. 25. •s
2014. 03. 15. k•z•tt zajlott, amely oktat•i
terhel•s szempontj•b•l kedvez• id•szak: az •szi
f•l•v v•ge •s a tavaszi f•l•v kezdete k•z•tti
•tmeneti peri•dus, amikor tapasztalatom
szerint kevesebb munkaterhel•s nehezedik az
oktat•ra, mint a szemeszter oktat•si
id•szakban. A k•rd•#v az Unipoll •ltal
m%k•dtetett
online
k•rd•#v-lek•rdez•
alkalmaz•s seg#ts•g•vel volt el•rhet•, amely
kit•lt•s•nek
•szt•nz•s•re
a
Turizmusvend•gl•t•s alapszak k•pz•s•ben r•szt vev•
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magyar int•zm•nyek Turizmus tansz•kei
vezet•i (17 f•) sz•m•ra #rt felk•r• lev•lben
k•rtem a kolleg•kat. A Szolnoki F•iskola
Turizmus tansz•k•nek dolgoz•it szem•lyes
lev•lben k•rtem a k•rd•#v kit•lt•s•re. Az 58
kit•lt•tt k•rd•#vb•l 53 volt feldolgozhat• a
formai •s logikai ellen•rz•s lefuttat•sa ut•n.
Az •rintettek szakmai k•r•t a turizmus
ter!let•n m%k•d• profitorient•lt •s nonprofit
v•llalkoz•sok adj•k. Kutat•somban e k•rbe a
sz•ll•shely-szolg•ltat•k, a vend•gl•t•k, az
utaz•sk•zvet#t•s
v•llalatai,
a
turisztikai
attrakci•k !zemeltet•i valamint az •llami
ir•ny#t•s• turisztikai szervezetek illetve TDM
szervezetek
tartoznak.
A
turisztikai
szolg•ltat•sok ny•jt•sa (k#n•lati oldal) valamint
a turizmus fejleszt•se (adotts•gok •s turisztikai
k#n•lat fejleszt•se illetve promot•l•sa) a
turizmus piac•nak azonos, keresleti oldal•n
•llnak, #gy a kutat•sban azonos s•llyal ker!l a
v•laszad•k v•lem•nye figyelembe v•telre. A
turisztikai
munk•ltat•k
n•z•pontj•nak
megismer•s•re
•ssze•ll#tott
k•rd•#vet
szem•lyes,
telefonos
•s
emailes
kapcsolatfelv•telt k•vet•en juttattam el 185,
Magyarorsz•gon m%k•d• turisztikai egys•g,
v•llalkoz•s
•s
szervezet
fels•vagy
k•z•pvezet•i sz•m•ra. A k•rd•#v hossza illetve
a k•rd•scsoportok komplexit•sa sz!ks•gess•
tette a kit•lt•k sz•m•ra a kapcsolatfelv•telkori
r•szletes t•j•koztat•s ny•jt•s•t, valamint a
kit•lt•s k•zbeni seg#ts•gny•jt•s biztos#t•s•t.
A lek•rdez•sre 2014. 01. 15. •s 2014. 06.16.
k•z•tt ker!lt sor, s a kontaktszem•lyek •ltal
v•llalt kit•lt•s ellen•re mind•ssze 23 k•rd•#vet
siker!lt szem•lyesen kit•ltetnem, illetve 30
darabot emailben megk!ldve kaptam k•zhez a
kontaktszem•ly
elfoglalts•g•ra
val•
hivatkoz•ssal. Az emailben megk!ld•tt
k•rd•#vek k•z!l 2 hi•nyos volt, #gy ezek
kiz•r•sra ker!ltek a kutat•sb•l.
A v•laszok k•dol•sa •s r•gz#t•se illetve a
statisztikai m•dszerekkel t•rt•n• elemz•se
Microsoft Excel szoftver seg#ts•g•vel t•rt•nt.
A minta jellemz•i
A 172 kutat•sba bevont hallgat• 84,3&-a (145
f•) Turizmus-vend•gl•t•s alapszakon folyt
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Alkalmazott kutat•sok eredm•nyei a gazdas•g- •s t•rsadalomtudom•nyok ter!let•n
tanulm•nyait fejezte be a z•r•vizsga let•tel•vel,
emellett a bachelor szak el•dszakjain, az
Idegenforgalmi •s sz•lloda •s Vend•gl•t• •s
sz•lloda f•iskolai szint% szakokon is 15 illetve 12
f• gradu•lt. A minta k•pz•si form•ra vonatkoz•
megoszl•sa is megfelel a munkahelyi
tapasztalatomnak, 120 f• nappali tagozatos
(69,8&), 35 f• levelez• (20,3&) •s 17 f• (9,9&)
t•voktat•s tagozatos v•laszolt a k•rd•#vben
feltett
k•rd•sekre.
Szakir•nyt
tekintve
Eg•szs•gturizmus,
rekre•ci•,
Sz•llodamenedzsment
•s
Vend•gl•t•smenedzsment specializ•ci•j• hallgat•k vettek
r•szt a legt•bben a kutat•sban.
Az 53 oktat• v•laszad• t•bb aspektust k•pvisel
az int•zm•nyen bel!l. Egy dolgoz• egyszerre
t•bb poz#ci•t is bet•lthet, egy szem•lyben
k•pviselheti a d•nt•shoz•i •s v•grehajt•i
szerepeket (a kutat•si mint•ban 53 oktat•, 57
poz#ci•t t•lt be). A kutat•s t•m•j•nak
szempontj•b•l
nem
z•rtam
ki
a
gyakorlatszervez• •ltal kit•lt•tt k•rd•#vet, mert
a
kompetencia-fejleszt•shez
kapcsol•d•
gyakorlati tapasztalata •rt•kes v•laszokkal
j•rult hozz• eredm•nyeimhez. Min•l t•bb id•t
t•lt az oktat• munkak•r•ben, ann•l sz•lesebb
tapasztalattal, oktat•sm•dszertani ismeretekkel
•s k•szs•gekkel rendelkezik, #gy mind a szak,
mind a hallgat•k meg#t•l•se k•nnyebb
feladatot
jelent
sz•m•ra,
mark•nsabb
v•lem•nnyel rendelkezik a vizsg•lt t•m•r•l. A
minta eset•ben azt az eredm•nyt kaptam, hogy
a kutat•sba bevontak kevesebb id•t t•lt•ttek a
turisztikai oktat•sban, mint m•s ter!leten
t•rt•n• fels•oktat•sban, vagyis a turizmus
interdiszciplin•ris volta miatt a nem e ter!letre
szakosodott oktat•k is megtal•lj•k hely!ket
eme tudom•nyter!let oktat•s•ban. A minta
domin•nsan 0-5 •v •s 6-10 •v turisztikai
ter!leten oktat•si tapasztalattal rendelkez•
koll•g•kb•l •ll. T•bb mint 20 •vnyi fels•oktat•si
tapasztalattal
egyik
v•laszad•
sem
rendelkezett.
A
kompetenciafejleszt•s
szempontj•b•l vizsg•land• az oktat•k kor•bbi
munkatapasztalata,
amelyet
oktat•si
tev•kenys•ge sor•n a megfelel• oktat•si
m•dszertan kiv•laszt•s•ban •s a fontosnak
tartott
kompetenci•k
fejleszt•s•ben
is
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alkalmazni tud. Mind a kor•bbi, mind az oktat•i
munk•val p•rhuzamosan folytatott m•s
munkatev•kenys•g eset•n •gy v•lem, e
szinergi•k fenn•llnak. A kutat•sba bevontak
k•zel 40%-a kor•bban vagy jelenleg is turisztikai
ter!leten
dolgozik,
amely
a
kompetenciafejleszt•s
sz•m•ra
megfelel•
alapot biztos#t. A kiz•r•lag fels•oktat•s
ter!let•n munkatapasztalattal rendelkez•
oktat•k (a minta 28,3&-a) fels•oktat•s
ter!let•n elt•lt•tt id• szempontj•b•l igen
heterog•n csoport, 0-5, 6-10, 11-15 •s 16-20 •v
tapasztalattal is rendelkeznek.
Az 51, turisztikai v•llalkoz•st k•pvisel•
v•laszad• a turizmus t•bb ter!let•t •leli fel,
mag•ban foglalva a profitorient•lt szolg•ltat•
szektor mellett a nonprofit TDM-ek •s •llami
turizmusfejleszt•si szervezetek k•pvisel•it is.
Egy szolg•ltat•nak t•bb profilja is lehet, nagyon
gyakori a sz•llodai sz•ll•shely-szolg•ltat•s
mellett vend•gl•t•s •s rendezv•nyszervez•si
szolg•ltat•sok ny•jt•sa is (a kutat•sban r•szt
vev• 51 szervezet •sszesen 97 profilt k•pviselt).
Az egy•b profilok k•z•tt egy falusi sz•ll•sad•s,
egy l•togat•k•zpont •s n•gy wellness- •s
f!rd•szolg•ltat•s szerepelt. A turizmus
piac•nak jelent•s r•sz•t k•pvisel• sz•ll•sad•s
•s vend•gl•t•s a minta eset•ben is jelent•s
r•szt k•pvisel, •sszesen 32 kutat•sba bevont
v•llalkoz•s foglalkozik valamely vagy mindk•t
tev•kenys•gi k•rrel. A kutat•si t•ma
szempontj•b•l nagy jelent•s•ge van a
munkahelyi
gyakornokokkal
kapcsolatos
tapasztalatoknak.
A
kutat•sba
bevont
v•llalkoz•sok k•z!l n•gy
nem fogad
rendszeresen gyakornokot k!l•nb•z• okok
miatt (nincs kell• kapacit•s, kor•bbi rossz
tapasztalatok, csak igazgat•i enged•llyel,
sz!ks•g eset•n). Mivel azonban eme
munkaad•knak is van vagy volt k•zvetlen
kapcsolata valamely k•pz•si szinten turizmusvend•gl•t•s szakmai k•pz•sben r•szt vev•
di•kkal vagy hallgat•val, v•laszaikat nem
z•rtam ki a kutat•sb•l.

A KUTATÁS F•BB EREDMÉNYEI
A Turizmus-vendéglátás
hallgatói megítélése

szak

tartalmának
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A Turizmus-vend•gl•t•s szak sz•m•ra a
15/2006. (IV. 3.) az alap- •s mesterk•pz•si
szakok k•pz•si •s kimeneti k•vetelm•nyeir•l
sz•l• OM rendelet •ltal meghat•rozott
kompetenci•k
fontoss•g•nak
hallgat•i
•rt•kel•s•hez az alapszak eset•ben a rendelet
•ltal r•szletezett ismereti •s kompetencia-k•r
•sszevon•sra ker!lt az •tl•that•bb •s
k•nnyebben
•rtelmezhet•
k•rd•#v
•ssze•ll#t•s•hoz.
Az
ismeretek
k•z•tt
meghat•rozott 10 jellemz• valamint az
ismereteken alapul• kompetenci•k (6 db)
•sszevon•s•val 8 kompetencia ker!lt a
k•rd•#vben meghat•roz•sra, emellett a
rendeletben defini•lt szem•lyes k•szs•gek
v•ltozatlanul ker!ltek •tv•telre (4 db).
A hallgat•k a szem•lyes kompetenci•k
fejleszt•s•t
tartj•k
a
legfontosabbnak,
amelyeket
a
munkaer•-piacon
m•s
foglalkoztat•si ter!leten vagy a mindennapi
•letben is hasznos#tani tudnak. Kiemelend• az
idegen nyelvi kompetenci•k magas fontoss•g•
meg#t•l•se, ennek ellen•re sokan a nyelvvizsga
hi•nya miatt nem jutnak a v•gz•st k•vet•en
diplom•hoz. A kapott eredm•nyek szerint a
hallgat•k tiszt•ban vannak a nyelvismeret
fontoss•g•val •s sz!ks•gszer%s•g•vel, m•gsem
siker!l az a szak nyelvi krit•riumainak
megfelelni!k (amely m•r a felv•teli idej•n is
ismert). Hab•r az egy!ttm%k•d•si k•szs•get
#t•lt•k •tlagosan a legt•bben nagyon
fontosnak, a tanult vagy tapasztalati •ton
megismertek
gyakorlati
alkalmaz•s•nak
k•szs•ge
kompetencia
jellemezhet•
a
legalacsonyabb sz•r•ssal, azaz a v•laszad•k
egys•gesen fontosnak #t•lt•k meg. A
legnagyobb sz•r•st a 11. helyre rangsorolt
„k•pesek a turizmusban specifikus t•rgyal•si,
prezent•ci•s, inform•ci•szerz•si •s meggy•z•si
technik•k
alkalmaz•s•ra)”
kompetencia
mutatta, ink•bb l•nyegtelen •s nagyon fontos
meg#t•l•s k•z•tt megoszl• v•laszokkal. Egy•b
v•laszlehet•s•g megjel•l•s•vel ketten •ltek, a
probl•mamegold• k•pess•get tartva fontosnak.
A hallgat•k k•pz•s tartalm•ra vonatkoz•
•ltal•nos meg#t•l•s•t akk•ppen m•rtem fel,
hogy sz!ks•gesnek tartanak-e valamely
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ter!leten, tartalmi elemben vagy oktat•si
k•r!lm•nyben v•ltoztat•st. A k•rd•s er•sen
megosztotta a v•laszad•kat, magas sz•r•ssal •s
az •rt•kel•si sk•la minden •rt•k•vel jellemezve
fejezt•k ki v•lem•ny!ket. A hallgat•i meg#t•l•s
alapj•n a legnagyobb sz!ks•g a v•ltoztat•sra a
nyelvi k•pz•s hat•konys•g•n illetve a gyakorlati
k•pz•s ar•ny•n van, b•r ez ut•bbi mutatja a
legnagyobb sz•r•s•rt•ket.
Ink•bb
nem
sz!ks•gszer% a v•laszad•k szerint a tananyag
elm•leti •sszet•tel•nek valamint az oktat•k
szakmai felk•sz!lts•g•nek v•ltoztat•sa. A nyelvi
oktat•s hat•konys•g•g•nak jav#t•sa – mint
legink•bb
sz!ks•gszer%
beavatkoz•s
–
•sszhangban •ll az els• k•rd•scsoportban
kapott eredm•nyekkel: a hallgat•k a
nyelvoktat•s hat•konys•g•nak jav#t•s•val (ez
t•rt•nhet p•ld•ul •rasz•m-n•vel•ssel, nyelvi
szint szerinti csoportbont•ssal, nyelvi labor
ki•p#t•s•vel,
oktat•si
m•dszertan
v•ltoztat•s•val) •gy v•lik, hogy a szak •ltal•nos
meg#t•l•se jav#that• lenne.
A tanultak gyakorlati alkalmaz•sa kompetencia
el•r•s•hez a v•laszad•k a jelenlegi oktat•si
rendszerben
v•ltoztat•sokat
tartanak
sz!ks•gesnek a gyakorlati k•pz•s ar•ny•nak
n•vel•s•vel. Mi•ltal a k!lf•ldi gyakorlatok •s
r•szk•pz•sek seg#tenek a nyelvi kompetenci•k
megszerz•s•ben,
alacsonyabb
sz•r•ssal,
v•ltoztat•st tartva sz!ks•gesnek jellemezt•k e
ter!letet a kutat•sba bevont hallgat•k. A
legkev•sb• sz!ks•ges az oktat•k szakmai
felk•sz!lts•g•nek jav#t•sa, vagyis nem az
oktatott tananyag, hanem a m•dszertan
v•ltoztat•s•nak ig•nye jelenik meg a kapott
v•laszokban.
A kompetenci•k OM rendeleten alapul•
megjelen#t•se mellett sz!ks•gesnek v•lem azok
r•szletes kibont•s•t •s a stakeholder-csoport
v•lem•ny•nek megismer•s•t azok hi•ny•r•l •s
a k•pz•- vagy gyakorl•helyi fejleszthet•s•g
lehet•s•g•r•l. A kompetenciafejleszt•s m•s
m•don zajlik tantermi •s munkak•r!lm•nyek
k•z•tt, amely megold•sok m•s •s m•s
kompetenci•k
fejleszt•s•n•l
lehetnek
hat•konyak. A vizsg•latba bevont hallgat•k az
alapk•pz•s sor•n •tlagosn•l magasabb fok•nak
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Alkalmazott kutat•sok eredm•nyei a gazdas•g- •s t•rsadalomtudom•nyok ter!let•n
#t•lik meg a vezet•i poz#ci• bet•lt•s•hez •s az
•rtelmis•gi
l•thez
legink•bb
sz!ks•ges
kompetenci•k hi•ny•t.
Az idegen nyelv ismerete – amelyet a fentiek
alapj•n a hallgat•k fontosnak v•lnek - itt is
fejlesztend•
kompetenciak•nt
ker!lt
azonos#t•sra, amely jav#t•sa - a v•laszok alapj•n
- f•k•pp a k•pz• int•zm•nyben lehets•ges. A
v•laszad•k v•lem•nye azt t!kr•zi, hogy a
kompetenciafejleszt•st a vend•gorient•ci•, az
alkalmazkod• k•pess•g, az •n•ll• munkav•gz•s
k•pess•ge valamint a szervez•si k•szs•g eset•n
tartj•k
a
megk•rdezettek
els•sorban
lehets•gesnek a gyakorl•helyen. K•zel azonos
m•rt•kben jelenik meg a mint•ban a
kompetencia-fejleszt•s
lehet•s•ge
az
int•zm•nyben •s a k•pz• helyen a
kommunik•ci•s k•szs•g sz•ban, a logikus
gondolkod•s k•pess•ge valamint a logikus
gondolkod•s k•pess•ge tekintet•ben. Nagy
ar•nyban v•lik •gy a kutat•sba bevontak, hogy
a k•pz• int•zm•ny lehet els•sorban helysz#ne a
tudom•nyos m•dszerek ismerete, a gazdas•gi
alap•sszef!gg•sek ismerete •s a r•szletesebb
turizmus-vend•gl•t•s
szakmai
ismeretek
kompetenci•knak. A szakmai gyakorl•hely a
neves#tett 21 kompetenci•b•l 15 eset•ben
jelenik meg 50%-n•l nagyobb ar•nyban a
v•laszokban, mint kompetencia-fejleszt•sre
alkalmas helysz#n. Ez azt jelenti, hogy a k•pz•
int•zm•nyen k#v!l, az int•zm•ny els•dleges
szakmai kontrollj•n k#v!l es• szervezetet
tartanak a v•laszad•k alkalmasnak arra, hogy a
szakma folytat•s•hoz sz!ks•ges kompetenci•k
fejleszt•s•ben r•szt vegyen. Ez az eredm•ny j•l
al•t•masztja a du•lis k•pz•s lehet•s•g•t a
turizmus-vend•gl•t•s szakmacsoport ter!let•n.
A gyakorl•hely fontos szerepet t•lt be a
hallgat•i kompetenci•k fejleszt•s•ben. Ennek
ok•n sz!ks•gesnek #t•ltem meg a gyakorlat
sor•n tapasztaltakr•l is megk•rdezni a
hallgat•kat, hiszen a szakmai gyakorl•hely
sz#nvonala •s a gyakornokkal szembeni attit%dje
befoly•solja
a
kompetenciafejleszt•s
hat•konys•g•t. A gyakorl•helyre vonatkoz•
pozit#v meg•llap#t•sokkal a v•laszad•k ink•bb
egyet•rtettek, mint a negat#vokkal, amelyb•l a
gyakorlattal
kapcsolatos
ink•bb
pozit#v
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tapasztalat •llap#that• meg. Hab•r a v•laszad•k
meg#t•l•se szerint a gyakorlat k•zepesen j•rult
hozz• ahhoz, hogy megfelel• munk•t tal•ljak a
v•gz•s ut•n, •m e kijelent•s meg#t•l•s•t is
magas sz•r•s jellemezte. A legkev•sb• •rtettek
egyet a megk•rdezettek azzal az •ll#t•ssal, hogy
a
gyakorl•helyen
semmilyen
konkr•t
munkafeladatot se kaptak, #gy csak eltelt a
gyakorlati id•, teh•t a gyakorlat sor•n
jellemz•en turisztikai szakmai jelleg% vagy
egy•b nem% munk•t v•geztek a kutat•s alanyai.
Ez egy•rtelm%en seg#t a szakmai •s szem•lyes
kompetenci•k fejleszt•s•ben valamint a tanult
ismeretek gyakorlati •t!ltet•s•ben. Emellett
azonban azt is ki kell emelni, hogy a v•laszad•k
meg#t•l•se szerint a gyakorl•helyen ink•bb
nem kaptak szakmai seg#ts•get, s a
munkav•gz•s sor•n a gyakorl•hely kihaszn•lta
a gyakorlatot t•lt• hallgat• helyzet•t. Noha a
„learning by doing” m•dszer („Tapasztalás
közbeni tanulás”. Gibbs (1998) megközelítése a
gyakorlati tanulás és tanítás terén világossá
tette, hogy egy probléma felismerése és
elemzése még nem jelent élményt, a reflektív
folyamat kulcsa a cselekvés. A cselekvést is le
kell írni és meg kell érteni, mi történt annak
folyamán, így javítva a kés•bbi hasonló
cselekvési tevékenységet) hat•sos az elm•leti
ismeretek gyakorlatba •t!ltet•s•ben, szakmai
ir•nymutat•s
•s
seg#ts•gny•jt•s
elengedhetetlen a helyes r•gz!l•s illetve a
pozit#v meger•s#t•s ok•n.
A hallgat•k v•gz•st k•vet•en diplom•juk vagy
z•r•vizsga-igazol•suk birtok•ban a munkaer•piac k#n•lati oldal•n jelennek meg. Ebb•l
fakad•an a szakon szerezhet• v•gzetts•g
meg#t•l•s•t is sz!ks•gesnek tartottam felm•rni
k!l•nb•z• szempontok szerint.
A
v•laszad•k
a
Turizmus-vend•gl•t•s
alapszakon szerzett v•gzetts•ggel bet•lthet•
szakm•k k•r•t ink•bb megfelel•nek #t•lik,
csak•gy, mint a szak t•rsadalmi meg#t•l•s•t
vagy
a
v•gzetts•g
k!lf•ld•n
val•
elfogadotts•g•t munkav•llal•s eset•n. Enn•l
gyeng•bb meg#t•l•s% a diploma magyar
munkaer•-piaci elfogadotts•ga vagy annak
lehet•s•ge, hogy a v•gzetts•g alapj•n vezet•
poz#ci•t t•lthet be a munk•t keres• volt
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hallgat•. Kifejezetten j•l hasznos#that•nak v•lik
a v•laszad•k a k•pz•s sor•n v•lasztott
szakir•nyt,
e
t•nyez•
meg#t•l•se
a
legkedvez•bb a k•rd•scsoportban. Magas
sz•r•s mellett v•lik •gy a v•laszad•k, hogy a
v•gzetts•g birtok•ban el•rhet• •tlagos
munkab•r jellemz•en kiss• rossz, amely az
egyed!li t•nyez• a vizsg•ltak k•z!l, amely
sk•lak•z•p (3,5) alatti •rt•kkel jellemzett. A
gyakorlat sor•n a hallgat•knak lehet•s•g!k volt
szakjuk
munkaer•-piaci
lehet•s•geit
megtapasztalni, a v•laszok azt t!kr•zik, hogy a
v•gz•s hallgat•knak k•zel re•lis k•p!k van a
munkaer•-piaci k•r!lm•nyekr•l.

valamilyen fokon val•sz#n%, •m itt a legnagyobb
a biztosan nem val•sz#n% v•laszok ar•nya (60&
•s 52,3&) is. Ebben szerepe van annak a
t•nynek, hogy t•bb esetben a hallgat•k a
kor•bbi fels•fok• szakk•pz•s rendszer•b•l
folytatt•k
tanulm•nyaikat
Turizmusvend•gl•t•s alapszakon, #gy megl•v• fels•fok•
OKJ-s v•gzetts•g!k mell• nem k#v•nnak •jabbat
szerezni. Kiemelend• azonban, hogy a nem
turisztikai OKJ-s v•gzetts•g megszerz•s•re
ir•nyul• nagyon er•s, k•zepesen vagy kiss•
er•s sz•nd•k egy!ttesen k•zel dupl•ja a
turisztikai mesterk•pz•s ir•nti motiv•ci•t •rz•k
ar•ny•nak.

A z•r•vizsg•t tett hallgat•k v•gz•st k•vet•
sz•nd•k•nak vizsg•lata jelentette a hallgat•i
k•rd•#v utols• szakmai k•rd•scsoportj•t.
Megvizsg•ltam, hogy a k•pz•si •s gyakorlati
id•szakot k•vet•en a hallgat•k mennyire
el•gedettek szak- •s szakir•ny-v•laszt•sukkal
valamint
milyen
elhelyezked•sre
•s
tov•bbk•pz•sre vonatkoz• sz•nd•kuk van. Az
eredm•nyek alapj•n meg•llap#that•, hogy a
v•laszad•k jellemz•en ink•bb el•gedettek szak•s szakir•ny-v•laszt•sukkal •s ennek megfelel•
ter!leten is k•pzelik el j•v•j!ket a munkaer•piacon.
A
Turizmus-menedzsment
mesterk•pz•si szakon val• tov•bbtanul•si
sz•nd•k alacsony, mind•ssze a v•laszad•k
5,2%-•nak van nagyon er•s, •s 2,9&-•nak
k•zepesen er•s •s 6,4&-•nak kiss• er•s
sz•nd•ka a mesterszint% turizmusk•pz•sben
r•szt venni, ehhez hasonl• az egy•b
mesterszakon val• tov•bbtanul•si sz•nd•k
(•sszesen
16,9&).
A
szakir•ny•
tov•bbk•pz•sben val• r•szv•teli sz•nd•k
magasabb, mint a mesterszint% k•pz•s
eset•ben, •m itt is sz%k k•r% a gyenge,
k•zepesen
er•s
vagy
nagyon
er•s
tov•bbk•pz•si sz•nd•kkal rendelkez•k ar•nya
turisztikai vagy nem turisztikai ter!leten
(•sszesen 20,3 •s 20,9&). Az OKJ-k•pzetts•g
szerz•s•re ir•nyul• motiv•ci• a mint•ban
hasonl•, mint a szakir•ny• tov•bbk•pz•sek
eset•ben, turisztikai •s nem turisztikai
ter!lethez
kapcsol•d•
OKJ-v•gzetts•g
megszerz•se a v•laszad•k 23,3& •s 25&-•n•l

A Turizmus-vendéglátás szak tartalmának
oktatói megítélése
Az
alapk•pz•si
szak
kompetenci•i
meg#t•l•s•nek felm•r•s•re a hallgat•i k•rd•#v
azonos t•bl•zat•t haszn•ltam. Az egyes
kompetenci•k meg#t•l•se jelen esetben is
hatfokozat•
Likert-sk•l•n
t•rt•nt.
A
legfontosabbnak
#t•lt
kompetencia
a
legalacsonyabb sz•r•ssal jellemezhet•, #gy a
megk•rdezettek v•lem•nye k•zel azonos a
k•szs•g fontoss•g•r•l.
Az oktat•k •ltal adott fontoss•gi •rt•kek
•tlag•rt•ke alapj•n fel•ll#tott rangsor els• k•t
hely•n
szoci•lis
kompetenci•k
•llnak
(rendelkeznek az adott szervezett#pusnak
megfelel• emberi •s szoci•lis k•szs•gekkel ill.
rendelkeznek egy!ttm%k•d•si k•pess•ggel),
amelyek els•sorban a v•gzett szem•lyis•g•t•l,
habitus•t•l f!ggenek, s a szakmai fels•oktat•s
hangs•lya nem eme kompetenci•k fejleszt•s•re
helyez•dik jellemz•en. A harmadik helyen
eszk•zjelleg% kompetenciak•nt az idegen nyelv
ismerete jelenik meg, amelyet egy rendszerez•
(k•pesek a tapasztalati •ton vagy szervezett
tov•bbk•pz•s keret•ben szerzett ismeretek
hasznos#t•s•ra)
valamint
interperszon•lis
kompetencia (alkalmasak a szolg•ltat•sokkal •s
az intenz#v !gyf•lkapcsolattal •sszef!gg•
probl•m•k hat•kony kezel•s•re, k!l•n•s
figyelemmel az interkultur•lis konfliktusok
lehet•s•geire) k•vet. Az oktat•k a legkev•sb•
fontosnak a 4,57-es •tlag•rt•kkel jellemzett
„alkalmasak
a
turizmussal
kapcsolatos
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Alkalmazott kutat•sok eredm•nyei a gazdas•g- •s t•rsadalomtudom•nyok ter!let•n
k•z•ss•gi •s non profit tev•kenys•gek
folytat•s•ra
az•ltal,
hogy ismerik
az
•llamigazgat•si,
•nkorm•nyzati,
ter!letfejleszt•si, kultur•lis kapcsol•d•sukat, a
turizmus
hazai
•s
nemzetk•zi
int•zm•nyrendszer•t” kompetenci•t tartj•k.
A v•laszad•k maguk is megnevezhettek •ltaluk
fontosnak #t•lt, de az OM-rendeletben nem
kifejezett kompetenci•t. Ez esetben k•t
v•laszad• a v•gzettek turisztikai ter!leten
t•rt•n•
munkav•gz•shez
sz!ks•ges
szem•lyis•g•t jel•lte meg, illetve egy-egy
eml#t•ssel megjelent a kitart• szem•lyis•g
valamint a jogszab•ly-ismeret. M#g az el•bbiek
interperszon•lis k•pess•g, az ut•bbi eszk•z
jelleg% kompetencia, amelyek fejleszt•se m•sm•s m•dszertant ig•nyel.
Az el•#rt kompetenci•k meg#t•l•se mellett
k•rd•#vemben fel k#v•ntam m•rni azon
ter!leteket, amelyek v•ltoztat•sokat k#v•nnak a
turisztikai k•pz•s hat•konys•g•nak jav#t•sa
•rdek•ben.
'sszhangban
a
kor•bbi
eredm•nyekkel, a kutat•sba bevont oktat•k a
legsz!ks•gesebb v•ltoztat•sokat alapk•pz•s
szintj•n a nyelvi k•pz•s hat•konys•g•nak
n•vel•s•ben azonos#tott•k. A k•pz•si szint
saj•toss•g•nak megfelel•en – de a nyelvi
kompetenci•k fejleszt•s•hez kapcsol•d•an – az
alapk•pz•s eset•n m•sodik helyen jelent meg a
k!lf•ldi gyakorlatok, r•szk•pz•sek ar•ny•nak
n•vel•se ir•nti ig•ny. Emellett a gyakorlati
k•pz•s ar•ny•nak n•vel•se 4,3 feletti
•tlag•rt•kkel szerepel az 1-6 •rt•k% Likert
sk•l•n (nagyon nem sz!ks•gszer% – nagyon
sz!ks•gszer% a v•ltoztat•s) t•rt•nt felm•r•s
eredm•nyek•ppen. A legkev•sb• az oktat•k
saj•t
szakmai
felk•sz!lts•g!ket
tartj•k
megv•ltoztatand•nak.
Az oktat•i megk•rdezetti k•r eset•ben is nagy
jelent•s•ge van a t•ny felm•r•s•nek, hogy
mely ismeretek, k•szs•gek •s k•pess•gek
hi•ny•t tapasztalj•k legink•bb a v•gz•s
hallgat•k eset•ben. A generikus rendszerez•
kompetenci•k sz•les k•re jelenik meg a
legmagasabb
•tlag•rt•kkel
rendelkez•
kompetenci•k top 10 list•j•ban a n•h•ny
eszk•zjelleg% •s interperszon•lis kompetencia
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mellett. Az oktat•k meg#t•l•se szerint a
v•gz•s•k eset•ben nem a szakspecifikus,
hanem az •lethez sz!ks•ges kompetenci•k
hi•nyoznak legink•bb, amely eredm•ny szerint
a fels•szint% turisztikai oktat•s nem helyez kell•
hangs•lyt a generikus k•szs•gek, k•pess•gek
fejleszt•s•re, hanem a szakmai kompetenci•k
fejleszt•s•re f•kusz•l. Mindez sokkal m•lyebb
szakmai •s m•dszertani vit•t gener•l: feladatae a fels•oktat•snak az •lethez sz!ks•ges
kompetenci•k fejleszt•se annak ellen•re, hogy
mindezek a tank•telezetts•g befejezt•vel –
elvileg – m•r a di•kok rendelkez•s•re •llnak. Az
egys•ges felv•teli kompetenciam•r•s •s
szakm•hoz sz!ks•ges kompetenciaelv•r•s
n•lk!l a fels•oktat•s csak a szakmai
kompetenci•k fejleszt•s•re k•pes, a hallgat•k
szem•lyes generikus kompetenciafejleszt•se a
fels•oktat•sban jellemz• oktat•si csoportm•ret
•s m•dszertan mellett nem megoldhat•.
Fontos
tov•bb•
megfigyelni
a
kompetenciafejleszt•s lehets•ges helysz#nek•nt
kapott eredm•nyeket is: az oktat•k szerint
nagyobb hangs•ly helyez•dik a generikus
kompetenci•k gyakorl•helyi fejleszt•s•re, mint
a k•pz•helyire, ekk•ppen kifejezve a fentebb
taglalt szakmaspecifikus kompetenciafejleszt•si
f•kuszt a fels•szint% k•pz•sben. Az idegen
nyelv ismerete eset•ben a k•pz•hely nyelvi
oktat•s keret•ben k•pes az eszk•zjelleg%
kompetencia fejleszt•s•re, •m a gyakorl•hely is
seg#theti e folyamatot az•ltal, hogy a
gyakornokot
idegen
nyelvi
szitu•ci•ba
k•nyszer#ti.
A
k•rd•#v
szakmai
k•rd•sk•r•nek
•sszefoglal•sak•nt
az
oktat•kat
annak
rangsorol•s•ra k•rtem, hogy a fels•oktat•sban
v•gzettek k•pzetts•gi szintj•t, min•s•g•t mely
t•nyez•k befoly•solj•k legink•bb. Az oktat•k
meg#t•l•se szerint a v•gzettek munkaer•-piaci
min•s•ge legels•sorban a hallgat•k egy•ni
szakmai
motiv•ci•j•t•l,
k•szs•g•t•l
•s
k•pess•g•t•l f!gg, ennek egy•ntet%s•g•t
mutatja az is, hogy a legkisebb sz•r•ssal
valamint a legkisebb •rt•ktartom•nyban
jelentek meg a v•laszk•nt adott rangsor•rt•kek.
M•sodik
legfontosabb
t•nyez•k•nt
a
fels•oktat•si int•zm•ny oktat•inak szakmai
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felk•sz!lts•g•t (•s az •ltaluk alkalmazott
oktat•si
m•dszertant)
jel•lt•k
a
megk•rdezettek, harmadik helyen pedig a
gyakorl•hely szakmai sz#nvonala jelenik meg.
Ezen eredm•nyek •sszhangban •llnak a k•rd•#v
kor•bbi k•rd•seire adott v•laszokkal, s az
oktat•k egys•ges meg#t•l•s•t t!kr•zik arra
vonatkoz•lag, hogy a k•pz•s eredm•nyek•ppen
munkaer•piacra bocs•tott v•gz•s•k min•s•g•t
a hallgat• szem•lyes k•szs•gei, k•pess•gei, az
alkalmazott oktat•si m•dszertan valamint a
gyakorlat
sor•n
szerzett
tapasztalatok
befoly•solj•k leger•sebben. A negyedik helyre a
fels•oktat•si int•zm•ny szakspecifikus oktat•si
infrastrukt•r•ja illetve •t•dik helyre, nagy
sz•r•ssal,
az
adott
szakra
•rv•nyes
szakle#r•sban foglaltak ker!ltek. Ezek szerint a
szakle#r•s egy olyan keret •s nem korl•toz•
t•nyez•, amelyet a hallgat•k, az oktat•k •s a
gyakorl•helyek t•ltenek meg tartalommal a
kompetenciafejleszt•s szempontj•b•l.
A Turizmus-vendéglátás alapszak tartalmának
munkáltatói megítélése
Az
alapk•pz•si
szak
kompetenci•i
meg#t•l•s•nek felm•r•s•re a hallgat•i k•rd•#v
azonos
t•bl•zat•t
haszn•ltam.
A
legfontosabbnak #t•lt kompetenci•k k•zepes
sz•r•ssal
jellemezhet•k,
teh•t
a
megk•rdezettek v•lem•nye nem egy•ntet%.
A munkaad•k szempontj•b•l nagy jelent•s•ge
van a v•gzettek kommunik•ci•s k•pess•geinek
magyar •s idegen nyelven. A turisztikai
term•kek •rt•kes#t•se •s a szolg•ltat•sok
ny•jt•sa kapcsolatintenz#v tev•kenys•g, amely
elengedhetetlen r•sze a kommunik•ci•. A
fontoss•g meg#t•l•se szempontj•b•l m•sodik
legmagasabb •tlag•rt•kkel az egy!ttm%k•d•si
k•pess•g
interperszon•lis
kompetenci•t
•rt•kelt•k,
ezt
a
szerzett
ismeretek
gyakorlatban
t•rt•n•
alkalmaz•s•nak
k•pess•ge k•vet. A negyedik •s •t•dik
legfontosabbnak #t•lt kompetencia szint•n
interperszon•lis jelleg%, az emberi •s szoci•lis
k•szs•gek •s a t•rgyal•si, meggy•z•si technik•k
alkalmaz•s•nak k•pess•ge a vend•gekkel
kialak#tott
kontaktusokban
alkalmazand•.
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Munkaad•i szempontb•l teh•t nem a
megszerzett ismeretek m•lys•ge, hanem azok
gyakorlatban
t•rt•n•
alkalmaz•s•nak
k•pess•ge •s a vend•gekkel t•rt•n•
frontvonalbeli kapcsolattart•s k•pess•ge az
elv•rt az alapszakon diplom•t szerz•
v•gzettekt•l.
A turizmus-vend•gl•t•s fels•szint% oktat•sa
meg#t•l•s•re vonatkoz• k•rd•sblokk •ltal•nos
visszajelz•st ad a munkaad•k szakmai oktat•sra
vonatkoz•
v•lem•ny•r•l.
A
kor•bbi
eredm•nyekkel •sszhangban a nyelvi k•pz•s
hat•konys•g•nak jav#t•sa ir•nti ig•ny jelenik
meg a leghangs•lyosabban, a hatfokozat•
•rt•kel• sk•l•n a v•laszok •tlag•rt•ke 5,09.
Magas sz•r•s mellett a gyakorlati k•pz•s
ar•nya, illetve a k•pz•si szintek •sszehangol•sa
ter!letek jellemezhet•k n•gy k•zeli vagy
afeletti •tlaggal. Legkev•sb• az oktat•k szakma
felk•sz!lts•g•t tartj•k a v•laszad• munkaad•k
v•ltoztatand• t•nyez•nek.
A
v•ltoztat•sok
sz!ks•gess•ge
•tfog•
meg#t•l•se mellett a kompetenci•k r•szletezve
is •rt•kel•sre ker!ltek abb•l a szempontb•l,
hogy a munkaad•k stakeholder-csoport
k•pvisel•i milyen m•rt•k% v•ltoztat•st tartanak
sz!ks•gesnek
az
adott
kompetencia
fejleszt•s•ben. A munkaad•k szempontj•b•l
legnagyobb m•rt•kben fejlesztend•nek #t•lt
kompetencia a szakm•n t•lmutat•, •tfog•
gondolkod•s k•pess•ge, amely egy eszk•z
jelleg% kompetencia, kor•bban megszerzett
ismeretek
szintetiz•l•,
rendszerez•
haszn•lat•ra ir•nyul. Ez a kompetencia
•sszef!gg•sben •ll a probl•mamegold•
k•pess•ggel (2.), a logikus gondolkod•s
k•pess•g•vel (7.) valamint a probl•mafelismer•
k•pess•ggel
(9.
legink•bb
fejlesztend•
kompetencia). Ezen k•szs•gek, k•pess•gek
egy!ttesen – a v•laszad•k szerint – a
gyakorl•helyeken fejleszthet•k sikerrel. A
turizmus
•gazatban
elengedhetetlen!l
sz!ks•ges vend•gorient•ci•n is sz!ks•ges
jav#tani, amely szint•n a gyakorl•helyen
lehets•ges. A logikus gondolkod•s k•pess•g•t
illetve a sz•beli kommunik•ci•t azonos
ar•nyban jel•lt•k a v•laszad•k a fejleszthet•s•g
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Alkalmazott kutat•sok eredm•nyei a gazdas•g- •s t•rsadalomtudom•nyok ter!let•n
helysz#n•nek meg#t•l•s•kor, teh•t az oktat•si
int•zm•nyek j•l megv•lasztott m•dszertannal
(p•ld•ul esettanulm•nyok, projektmunka,
prezent•ci•, besz•mol•) hat•konyan tudnak
fejleszt• k•rnyezetet biztos#tani, m#g a
gyakorl•helyek konkr•t vend•gszitu•ci•kban
biztos#tanak lehet•s•get a kompetenci•k
fejleszt•s•re. Az idegen nyelv ismerete eset•n a
feladat a k•pz• helyre h•rul, a nyelvtani •s
lexikai alapok biztos#t•sa a k•pz• hely feladata
– v•lik a munkaad•k. A tudom•nyos m•dszerek
ismerete kompetencia fejleszt•se - a
munkaad•i k•r v•laszad•i szerint – kiz•r•lag a
k•pz• int•zm•ny feladata, amely tev•kenys•g
tov•bbi jav#t•s•t nem tartj•k sz!ks•gszer%nek.
A gazdas•gi alap•sszef!gg•sek ismeret•nek
biztos#t•sa is elv•rt a k•pz•helyt•l, e
kompetenciafejleszt•s jav#t•s•t azonban ink•bb
fontosnak #t•lt•k a kutat•sba bevont
munkaad•k.
A kompetenciafejleszt•s szem•lyi •s technikai
kereteit a hallgat•k, a k•pz•helyek, a
gyakorl•helyek
valamint
a
szab•lyoz•k
egy!ttesen adj•k meg. A munkaad•k
stakeholder-csoport meg#t•l•se az egyes
t•nyez•k befoly•sol• szerep•r•l megmutatja,
hogy a munka vil•g•nak szerepl•i els•sorban
mely elemben l•tj•k a kompetencia-fejleszt•s
kulcs•t vagy mely elemek hat•s•t tartj•k
kev•sb• befoly•sol•nak.
A v•laszad•k
v•lem•nye szerint a hallgat•k egy•ni szakmai
motiv•ci•ja, k•szs•ge •s k•pess•ge a
legfontosabb befoly•sol• t•nyez•, amelyet a
fels•oktat•si int•zm•ny oktat•inak szakmai
felk•sz!lts•ge k•vet. Mind•ssze hatsz•zadnyi
elt•r•ssel a harmadik legfontosabb t•nyez•nek
a gyakorl•hely szakmai sz#nvonal•t tartj•k a
megk•rdezettek,
amelyet
fels•oktat•si
int•zm•ny szakspecifikus infrastrukt•r•ja k•vet.
Legkev•sb• tartj•k fontosnak a szakle#r•sban
foglaltakat a munkaad•k.
Az
egyes
stakeholderek
elvárásainak
ütköztetése
Alapszak KKK-i fontosságának megítélése a
hallgatók, oktatók és munkaadók érdekcsoportok szerint
ECONOMICA 2014 2. sz•m

A Turizmus-vend•gl•t•s alapszak KKK-i noha
adott keretet szabnak az alapk•pz•si program
sz•m•ra, az elv•rt kompetenci•k fejleszt•s•ben
elt•r• hangs•lyt alkalmazhat az oktat•si
int•zm•ny a stakeholderek elv•r•sai vagy saj•t
oktat•spolitikai c•ljai alapj•n.
A h•rom stakeholder sz•m•ra •ssze•ll#tott
k!l•nb•z• k•rd•#vek mindegyike tartalmazta az
alapk•pz•s sor•n el•rend• kompetenci•k
fontoss•g•nak
meg#t•l•s•re
vonatkoz•,
k•rd•scsoportot. A kapott eredm•nyek
azonban a fontoss•g m•rt•k•nek •tlag•ban
jelent•sen elt•rtek az egyes stakeholder-k•r•k
eset•ben, ez•rt az egyes kompetenci•k •tlagai
alapj•n rangsort •ll#tottam fel a hallgat•k, az
oktat•k •s a munkaad•k v•laszaiban. A
k•nnyebb •sszevethet•s•g •rdek•ben a
rangsor•rt•keket h•rom egyenl• csoportba
osztottam, 1-4. helyre (nagyon fontosnak v•lt),
5-8.helyre (k•zepesen fontosnak v•lt) •s 9-12.
helyre rangsorolt (kev•sb• fontosnak v•lt)
kompetenci•k, amelyeket rendre XXX, XX, X
jelekkel jel•ltem az 1. t•bl•zatban. A
v•lem•nyek ez•ltal k•nnyen •sszevethet•v•
v•ltak, elimin•lva az egyes v•lem•nyalkot•k•r•k v•laszainak •tlag•rt•keiben fenn•ll•
jelent•s k!l•nbs•geket.
A legfontosabbnak v•lt kompetenci•k az
oktat•k •s a munkaad•k eset•ben egybeesnek,
amely arra enged k•vetkeztetni, hogy az
oktat•si int•zm•nyek oktat•s•rt felel•s
munkat•rsai tiszt•ban vannak a munkaer•-piac
elv•r•saival, a v•gz•st k•vet• legink•bb
megk•vetelt,
munkahelyen
haszn•land•
kompetenci•kkal. A hallgat•k csak egy
kompetencia, a turisztikai szolg•ltat•sok
folyamatainak ismerete eset•n v•lt•k egyar•nt
a m•sik k•t stakeholder-csoporttal nagyon
fontosnak az adott t•nyez•t. A hallgat•k
eset•ben a szem•lyes karrier •ll a
legfontosabbnak
v•lt
kompetenci•k
f•kusz•ban: nagyon fontosnak v•lik az •n•ll•
karrier•p#t•s k•pess•g•t illetve a vezet•i
k•pess•geket. Ezek alapj•n a diploma
megszerz•s•t k•vet•en vezet• poz#ci•t
bet•ltve, p•ly•jukon sikereket el•rve k•pzelik el
j•v•j!ket a k•pz•s sor•n szerzett kompetenci•k
haszn•lat•val.
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1. t•bl•zat: A hallgat•k, az oktat•k •s a munkaad•k alapk•pz•s sor•n el•rend• kompetenci•k
fontoss•g•nak meg#t•l•s•re adott v•laszainak •sszevet•se
Kompetenciák\Stakeholder-csoportok
Hallgatók
Oktatók
Munkaadók
1. turisztikai szolg•ltat•sok folyamatainak ismerete
XX
XX
XX
2. turizmus k•z•ss"gi "s nonprofit tev"kenys"geinek
X
X
X
ismerete
3. k#l!nb!z$ turisztikai munkater#letek saj•toss•gainak
XXX
XX
XX
ismerete
4. vezet$i feladatok ell•t•s•nak k"pess"ge
XX
X
X
5. t!bbnyelv% kommunik•ci& k"pess"ge
XXX
XXX
XXX
6. t•rgyal•si "s meggy$z"si technik•k ismerete
X
XX
XX
7. vend"gkonfliktusok kezel"s"nek k"pess"ge
X
XX
XX
8. turizmus szerepl$i "rdekrendszer"nek ismerete
X
X
X
9. szoci•lis k"szs"g
XX
XXX
XXX
10. egy#ttm%k!d"si k"pess"g
XXX
XXX
XXX
11. !n•ll& karrier"p't"s k"pess"ge
XX
X
XX
12. ismeretek hasznos't•s•nak k"pess"ge
XXX
XXX
XXX
Forrás: primer kutatás eredményei alapján saját szerkesztés

A k!zepesen fontos "s kev"sb" fontos
kompetenci•k eset"ben 2-2 esetben egyezett
meg
mindh•rom
v"lem"nyalkot&
k!r
meg't"l"se
az
adott
kompetenci•r&l.
Mind!sszesen 11 esetben •llnak azonos
v"lem"nyen a munkaad&k "s a turisztikai k"pz$
int"zm"nyek oktat&i, amely az oktat&k
szem"lyes, vagy az int"zm"ny szervezett
munkaer$-piaccal val& akt'v kapcsolattart•s•n
alapulhat. A kapott eredm"nyek alapj•n a
munkaad&i elv•r•sokat az oktat&k j&l ismerik, a
kompetenciafejleszt"s
szempontj•b&l
hangs(lyos ter#leteket a munkaad&i mint•val
k!zel azonos m&don azonos'tott•k. A hallgat&k
kompetencia-meg't"l"se 42)-ban elt"rt az
oktat&k vagy a munkaad&k v"lem"ny"t$l, eme
stakeholder-csoport
tagjai
a
turisztikai
alapk"pz"s
sor•n
szem"lyes
karrierj#k
"p't"s"hez sz#ks"ges kompetenci•kat k'v•nj•k
megszerezni.
Az
egyes
kompetenciák
fejlesztése
szükségességének megítélése
Az alapk"pz"s sor•n el"rend$ kompetenci•k
fontoss•g•nak meg't"l"s"re vonatkoz& k"rd"s
mellett a h•rom v"lem"nyalkot& csoport
sz•m•ra
k"sz#lt
k"rd$'vek
egys"gesen
tartalmaztak egy Likert-sk•l•s t•bl•zatot
huszonegy kompetencia felsorol•s•val. A
k"rd"scsoport c"lja az volt, hogy a v•laszad&k
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't"lj"k meg, mennyire tartj•k fontosnak az
adott kompetencia fejleszt"s"t, illetve az a
k"pz$helyen vagy a gyakorl&helyen *vagy
mindkett$ben+ fejleszthet$-e hat"konyan. Az
egyes stakeholderek v•laszainak elt"r$
•tlageredm"nyei ok•n ebben az esetben is a
rangsor"rt"kek haszn•lat•nak m&dszer"t kellett
alkalmazni. A k!nnyebb !sszevethet$s"g
"rdek"ben a rangsor"rt"keket h•rom egyenl$
csoportba osztottam, 1-7. helyre (nagyon
fontosnak v"lt), 8-14.helyre *k!zepesen
fontosnak v"lt+ "s 15-21. helyre rangsorolt
*kev"sb"
fontosnak
v"lt+
fejlesztend$
kompetenci•k, amelyeket rendre XXX, XX, X
jel!l"ssel jel!ltem a 2. t•bl•zatban.
A legink•bb fejlesztend$ kompetenci•k k!z#l
h•rom, k!zepesen fejlesztend$ kompetenci•k
k!z#l kett$, m'g a legkev"sb" fejlesztend$
kompetenci•k k!z#l n"gy esetben esnek egybe
a v"lem"nyek a megk"rdezetti k!rben.
A h•rom stakeholder teh•t abban "rt f$k"pp
egyet, hogy mely kompetenci•k fejleszt"se nem
fontos, a fejleszt"s szempontj•b&l legfontosabb
"s
k!zepesen
fontos
kompetenci•k
tekintet"ben v"lem"nyellent"t jelentkezik. A
huszonegy
kompetenci•b&l
csak
kilenc
eset"ben *43)+ v"lekednek azonosan a
hallgat&k, az oktat&k "s a munkaad&k, m'g
tov•bbi h"t esetben a hallgat&k "s az oktat&k
v"lem"nye egyezik meg. A hallgat&k "s oktat&k
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Alkalmazott kutat•sok eredm"nyei a gazdas•g- "s t•rsadalomtudom•nyok ter#let"n
v"lem"nye 'gy 76)-ban fedi egym•st, m'g ez a
hallgat&-munkaad& viszonyban 52), illetve az
oktat&k-munkaad&k rel•ci& eset"ben 48). Az

oktat&k "s hallgat&k v"lem"nyegyez$s"ge a
fejleszt"s szempontj•b&l k!zepesen fontos
kompetenci•k eset"ben domin•ns.

2. t•bl•zat: A hallgat&k, az oktat&k "s a munkaad&k meg't"l"se szerint a jelenlegi
alapk"pz"s sor•n hi•nyosan fejlesztett kompetenci•k meg't"l"s"re adott v•laszainak
!sszevet"se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hallgatók
Oktatók
Munkaadók
r"szletesebb turizmus-vend"gl•t•s szakmai
X
X
X
ismeretek
gazdas•gi alap!sszef#gg"sek ismerete
XX
XX
XX
tudom•nyos m&dszerek ismerete *pl. kutat•s+
X
X
X
felhaszn•l&i szint% sz•m't&g"pes ismeretek
X
X
X
idegen nyelv ismerete
XXX
XXX
XX
kommunik•ci&s k"szs"g 'r•sban
XX
XX
X
kommunik•ci&s k"szs"g sz&ban
XXX
XX
XXX
t•rgyal•si k"szs"g
XXX
XXX
XXX
szervez$k"szs"g
XXX
X
XX
alkalmazkod& k"szs"g
XX
XX
X
egy#ttm%k!d"si k"szs"g *csapatban val& munka+
X
XX
X
!n•ll& munkav"gz"s k"pess"ge
X
X
XXX
p•rhuzamos tev"kenys"gek v"gz"s"nek k"pess"ge
X
X
XXX
probl"mafelismer$ k"pess"g
XX
XX
XX
probl"mamegold& k"pess"g
XX
XXX
XXX
kreat'v gondolkod•s k"pess"ge
XX
XXX
XX
logikus gondolkod•s k"pess"ge
XXX
XXX
XX
vend"gorient•ci&
XX
XX
XXX
monoton munkav"gz"s k"pess"ge
X
X
X
szakm•n t(lmutat&, •tfog& gondolkod•s k"pess"ge
XXX
XXX
XXX
vezet$i k"szs"g
XXX
XXX
XXX
Forrás: primer kutatás eredményei alapján saját szerkesztés

A
legnagyobb
v"lem"nyk#l!nbs"g
k"t
kompetencia eset"ben jelenik meg: az !n•ll&
munkav"gz"s k"pess"ge "s a p•rhuzamos
tev"kenys"gek v"gz"s"nek k"pess"ge a
hallgat&k illetve az oktat&k szerint jelenlegi
kompetenciaszintem megfelel$, nem sz#ks"ges
jelent$sen fejleszteni. Ezzel ellent"tben a
kutat•sba bevont munkaad&k eme k"t
kompetencia megl"t"t nagyon hi•nyolt•k "s
fejleszt"s"t k#l!n!sen fontosnak tartj•k. Az
!n•ll& munkav"gz"s k"pess"g"nek hi•ny•t a
munkaad&k a nyitott k"rd"sek sor•n is
kifejtett"k.
A jelenlegi Turizmus-vend"gl•t•s alapk"pz"s
sor•n megszerzett ismeretek, k"szs"gek,
k"pess"gek k!r"nek meg't"l"se illetve a
fejlesztend$ kompetenci•k azonos't•sa a
h•rom stakeholder-csoport k!r"ben er$s
ECONOMICA 2014 2. sz•m

elt"r"st mutat, a v"gzettek k!r"ben jelenleg
tapasztalhat&
kompetenci•k
szintj"nek
munkaad&i meg't"l"se illetve azok jav't•s•ra
vonatkoz& ig"nye jelent$sen elt"r a hallgat&k
illetve az oktat&k v"lem"ny"t$l. A hi•nyos
k"szs"gek, k"pess"gek k!r"nek azonos't•sa a
hallgat&k "s oktat&k stakeholderek eset"ben
t!bb mint h•romnegyedes egyez$s"get mutat,
teh•t az oktat&k a tan&r•kon jelentkez$
tapasztalatokat jelen'tett"k meg a k"rd$'v
adott k"rd"s"re adott v•laszaikban, nem pedig
a munkaer$-piaci tapasztalatokra reflekt•ltak.
A hiányos kompetenciák fejlesztése lehetséges
helyszíneinek megítélése
A fentebb taglalt, jelenleg hi•nyosan
fejlesztettnek 't"lt kompetenci•k fejleszt"se
t!rt"nhet a k"pz$helyen, a gyakorl&helyen
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illetve mindkett•n. A hallgat•k, az oktat•k (azaz
a k•pz•helyek k•pvisel•i) illetve a munkaad•k
(azaz a gyakorl•helyek k•pvisel•i) k•rd••v•kben
v•lem•nyt
nyilv•n•thattak
az
adott
kompetencia
fejleszt•se
szempontj•b•l
hat•kony
helysz•nr•l,
ak•r
mindkett•t
megjel!lve. A kapott eredm•nyeket az adott
megk•rdezetti
k!r
mintanagys•g•nak
viszonylat•ban, kompetenci•nk•nt megoszl•si
viszonysz•mok form•j•ban •rt•keltem (azaz
mekkora ar•nyban a k•pz•helyi vagy a
gyakorl•helyi fejleszt•s mellett foglaltak •ll•st a
v•laszad•k). Az alacsony •rt•k az adott
helysz•nen
t!rt•n•
kompetenciafejleszt•s
alkalmatlans•g•t, ezzel egy•tt a m•sik
helysz•nen val• lehet•s•g•t mutatja, m•g az
egym•shoz k!zel es• •rt•kek mindk•t helysz•n
alkalmass•g•t
fejezik
ki.
A
kapott
eredm•nyeket
azonban
!sszevethet•
form•tumba kell hozni, amely probl•ma
megold•s•ra az el•bbiekben haszn•lt m•dszert
alkalmaztam. A 0-16,6% illetve ezzel
p•rhuzamosan 83,4-100% k!z• es• •rt•keket
„X”, a 16,8-33,3% illetve 66,8-83,3% k!z• es•
•rt•keket „XX”, m•g a 33,4-50% •s 50,1-66,7%
k!z• es• •rt•keket „XXX” jel!l•ssel jel!ltem a 3.

t•bl•zatban. Az „X” teh•t a mind a
k•pz•helyen,
mind
a
gyakorl•helyen
fejleszthet• kompetenci•kat jel!li, m•g a „XX”
•s „XXX” esetekben az al•h"z•s mutatja, hogy
kiss• vagy er•sen a k•pz•helyet vagy a
gyakorl•helyet tartj•k megfelel•nek az adott
kompetencia
fejleszt•s•hez
az
egyes
stakeholderek.
A h•rom v•lem•nyalkot•-csoport egys•ges
v•lem•nyt
8
kompetencia
eset•ben
fogalmazott meg, egym•st•l teljesen elt•r•
v•lem•nyt pedig egy esetben, a gazdas•gi
alap!sszef•gg•sek ismerete fejleszt•s•nek
helysz•n•nek azonos•t•s•n•l tal•lunk. Azonos
v•lem•nyt a hallgat•k •s oktat•k kett•
kompetencia eset•ben, az oktat•k •s
munkaad•k h•rom kompetenci•n•l, m•g a
hallgat•k •s munkaad•k h•t kompetencia
eset•ben fogalmaztak meg. A hallgat•k •s
munkaad•k !sszesen teh•t 15 kompetencia
eset•ben adtak azonos visszajelz•st az adott
kompetencia
hat•kony
fejleszt•s•nek
helysz•n•r•l, amely 71%-os egyez•s•get jelent.
Az egyez•s•gi szint a 21 kompetencia
tekintet•ben a hallgat•k •s oktat•k k!z!tt 48%,
az oktat•k •s munkaad•k k!z!tt pedig 52%.

3. t•bl•zat: A hallgat•k, az oktat•k •s a munkaad•k meg•t•l•se szerint a jelenlegi alapk•pz•s sor•n
hi•nyos kompetenci•k fejleszt•s•nek lehets•ges helysz•n•re adott v•laszok !sszevet•se
Képz• intézményben
fejleszthet•

Gyakorlóhelyen
fejleszthet•

l
g
a
t
a
t
k
a
a
l
g
at
a
t
k
a
a

Kompetenciák \ Stakeholderek megítélése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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r•szletesebb turizmus-vend•gl•t•s szakmai
ismeretek
gazdas•gi alap!sszef•gg•sek ismerete
tudom•nyos m•dszerek ismerete (pl. kutat•s)
felhaszn•l•i szint# sz•m•t•g•pes ismeretek
idegen nyelv ismerete
kommunik•ci•s k•szs•g •r•sban
kommunik•ci•s k•szs•g sz•ban
t•rgyal•si k•szs•g
szervez•k•szs•g
alkalmazkod• k•szs•g
egy•ttm#k!d•si k•szs•g (csapatban val• munka)
!n•ll• munkav•gz•s k•pess•ge
p•rhuzamos tev•kenys•gek v•gz•s•nek k•pess•ge
probl•mafelismer• k•pess•g
probl•mamegold• k•pess•g
kreat•v gondolkod•s k•pess•ge
logikus gondolkod•s k•pess•ge

XX
XX
X
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX

XX
XXX
X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XXX
XXX

XX
X
X
XXX
XX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX

XX
XX
X
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX

XX
XXX
X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XXX
XXX

XX
X
X
XXX
XX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
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18.
19.
20.
21.

vend•gorient•ci•
X
XX
X
X
XX
X
monoton munkav•gz•s k•pess•ge
XXX
XX
XXX
XXX XX
XXX
szakm•n t"lmutat•, •tfog• gondolkod•s k•pess•ge XXX
XX
XXX
XXX XX
XXX
vezet•i k•szs•g
XX
XXX
XX
XX XXX
XX
Forrás: primer kutatás eredményei alapján saját szerkesztés

A hallgat•k •s munkaad•k v•lem•nye
hasonl•s•g•nak oka lehet a hallgat•k
gyakorl•helyen szerzett tapasztalata (a
kutat•sba bevont hallgat•k a v•gzettek k!r•b•l
ker•lt ki, vagyis t"l voltak a k!telez• szakmai
gyakorlaton). A 600 •r•s szakmai gyakorlat
sor•n megtapasztalj•k, hogy az egyes
munkak!r!kben ell•tand• feladatok sor•n
milyen ismeretek, k•szs•gek •s k•pess•gek
haszn•lat•ra van sz•ks•g, teh•t egy"ttal a
kompetenci•k alkalmaz•sa illetve – annak
hi•nya eset•ben – fejleszt•se is megt!rt•nik. Az
oktat•knak
jellemz•en
nincs
k!zvetlen
visszajelz•s•k a gyakorl•helyi tapasztalatokr•l
sem a munkaad•k, sem a hallgat•k r•sz•r•l,
hiszen a 600 •r•n szakmai gyakorlat a k•pz•si

id• v•g•n, a tantermi •r•k lezajl•sa ut•n
t!rt•nik nappali tagozaton.
A jelenlegi alapk•pz•s sor•n hi•nyos
kompetenci•k
fejleszt•s•nek
lehets•ges
helysz•n•re vonatkoz• meg•t•l•s a hallgat•k •s
munkaad•k stakeholdek csoportok k!z!tt
mutat magas egyez•s•get, amely a 600 •r•s
szakmai gyakorlat sor•n fenn•ll• direkt
kapcsolatb•l fakadhat. Mivel az oktat•k
jellemz•en nem •llnak k!zvetlen kapcsolatban
a
gyakorl•helyekkel,
gyakorlatvezet•kkel
valamint - a tantervi id•z•t•s ok•n - a
gyakorlatot
befejez•
hallgat•kkal
sem,
tapasztalat hi•ny•ban nem ismerik a
munkaad•k elv•r•sait arr•l, hogy hol lenne
sz•ks•ges a hi•nyz• kompetenci•kat fejleszteni.

1. •bra: A kompetenci•k k!z!s meg•t•l•s•nek ter•letei a h•rom stakeholder eset•ben
KOMPETENCIÁK FONTOSSÁGÁNAK
MEGÍTÉLÉSE

OKTATÓK

MUNKAADÓK

HALLGATÓK

JELENLEG HIÁNYOS KOMPETENCIÁK
FEJLESZTÉSÉNEK HELYSZÍNEI

JELENLEG HIÁNYOS KOMPETENCIÁK KÖRE

Forrás: primer kutatás eredményei alapján saját szerkesztés

KONKLÚZIÓ
A KKK-k hallgat•k, oktat•k •s munkaad•k
stakeholder-csoportok •ltali meg•t•l•se illetve a
fejlesztend• kompetenci•k k!r•nek •s a
fejleszt•s helysz•neinek azonos•t•sa alapj•n
meg•llap•that•,
hogy
a
kompetenci•k
meg•t•l•s•re fenn•ll az al•bbi !sszef•gg•s:
ECONOMICA 2014 2. sz•m

{hallgat•k
v•lem•nye}${oktat•k
v•lem•nye}${munkaad•k v•lem•nye}=Æ. A
h•rom stakeholder az egyes szempontok szerint
alkot v•lem•ny-p•rokat, •m k!z!s v•lem•nyt
nem form•ltak sem a kompetenci•k
fontoss•g•r•l, sem a jelenleg hi•nyos
kompetenci•kr•l, sem pedig a kompetenci•k
fejleszt•s•nek hat•kony helysz•neir•l (1. •bra)
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Mondok Anita: A fels•fok" turizmusoktat•s stakeholdereinek ellentmond• elv•r•sai …
A Turizmus-vend•gl•t•s alapk•pz•s 180+30
kredites kerete, amelyb•l 80 kredit a k•z•s
k•pz•si szakaszhoz tartozik, nem ny•jt kell•
hallgat•i munka•ra-mennyis•get a fentebb
felsorolt huszonegy szakmai •s szem•lyes
kompetencia fejleszt•s•hez. A k•t el•dszak
tananyag•nak egy szakba s!r"t•se •ppen a
kompetenciafejleszt• •s ismeretm•ly"t• •s –
szintetiz•l•
foglalkoz•sok
kiszor"t•s•t
eredm•nyezte a tantervb•l, a szakmai
ismeretek
oktat•sa
id•keret•nek
cs•kken•s•vel. #ppen ebb•l fakad•an az
oktat•si int•zm•nynek – s a tant•rgyfelel•s•k
ir•ny"t•s•n kereszt$l az oktat•knak fontoss•gi
sorrendet kell fel•ll"taniuk a fejlesztend•
kompetenci•k k•z•tt, illetve megosztani a
kompetenciafejleszt•s feladat•t a szakmai •s
nyelvi alapoz• k•pz•st folytat• koll•g•ikkal.
A stakeholderek k•z•tti •rdekkonfliktus
nyom•n, vagyis hogy az int•zm•ny, a hallgat•k
illetve a munkaad•k m•s-m•s kompetenci•t
tartanak
els•sorban
fontosnak
•s
a
kompetencia-fejleszt•st is egym•s feladat•nak
v•lik, az oktat•s keret•t biztos"t• int•zm•ny –
mint
a
kompetenciafejleszt•s
szakmai
meghat•roz•ja - befoly•ssal van a m•sik k•t
stakeholderre is. Egyik r•szr•l a hallgat•
el•gedetlen lesz, mert nem azt kapja, amit
szem•lyesen a turisztikai szakmai k•pz•st•l
v•rt, m•sr•szr•l a munkaad•k nem olyan
felk•sz$lts•g! gyakornokot •s munkav•llal•t
kapnak, amelyre a napi g•rd$l•keny
munkamenet fenntart•s•hoz sz$ks•g$k lenne.
Nincs meg teh•t az •sszhang a munkaad•k
elv•r•sai •s a k•pz•si programok •ltal
fejlesztett
kulcsfontoss•g•
szakmai
kompetenci•k k•z•tt. Hasonl• eredm•nyre
jutott az Educatio Kht. Fels•oktat•si M!hely –
GVI
2008-ban
munkaad•k
•s
k•pz•
int•zm•nyek
k•r•ben
zajlott
k•z•s
adatfelv•tele is, amely eredm•nyei szerint „a
k•pz•k t•lnyom• t•bbs•ge nem tartja
feladat•nak a kompetenci•k komplex, azaz a
szakmai-, a szem•lyi-, •s a szoci•lis k•szs•gek •s
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k•pess•gek fejleszt•s•t. … E t•ren jelent•s
n•zet-, •s •rdekellent•t van a k•pz•k •s
foglalkoztat•k k•z•tt. Ez ut•bbiak ugyanis –
term•szetesen – nem k"v•nj•k a p•lyakezd•k
•ltal k•pviselt tulajdons•gokhoz igaz"tani a
munkaszervezetet, hanem •ppen ford"tva: a
p•lyakezd•kt•l, •s ezen kereszt$l a k•pz•
int•zm•nyekr•l v•rj•k el az igazod•st.” (3K
Consens Iroda 2008:181).
Az oktat•k illetve a munkaad•k szerint is a
fels•oktat•sban v•gzettek k•pzetts•gi szintj•t
•s min•s•g•t els•sorban a hallgat• egy•ni
szakmai motiv•ci•ja, k•szs•ge •s k•pess•ge
befoly•solja. Ehhez azonban a hallgat•
megfelel•
szakmaorient•ci•j•ra,
tudatos
p•lya•ra t•rt•n• felk•sz$l•s•re van sz$ks•g. A
2008-ban zajlott Feh•r K•nyv a magyar
gyakorlat-orient•lt fels•oktat•s helyzet•r•l c.
kutat•s azt •llap"totta meg, hogy „a di•kok sok
esetben nincsenek tiszt•ban az •ltaluk
v•lasztott k•pz•s elv•gz•se ut•n felmer$l•
munkaer•-piaci lehet•s•gekkel, illetve nem is
rendelkeznek a j•v•j$ket illet•en •n•ll•
szakmai t•rekv•sekkel. … Megfigyel•seink
szerint a fels•oktat•si int•zm•nyeknek d•nt•
befoly•suk van a hallgat•k identit•saira,
t•rekv•seire.” (3K Consens Iroda:152). Akerlof
•s Kranton (2002:1181) hallgat•i identit•shoz
kapcsol•d•
gazdas•gtani
elm•leti
megk•zel"t•se szerint a k•pz• int•zm•ny fontos
szerepet
v•llal
di•kjai
identit•s•nak
kialak"t•s•ban, vagyis a fejleszt• k•rnyezet
biztos"t•sa a k•pz• int•zm•ny feladata. A k•pz•
int•zm•ny emellett a fels•oktat•s jogi
felt•teleinek is meg kell, hogy feleljen, s a
v•ltoztat•sok csak nagyon lassan haladnak •t
egy f•iskolai vagy egyetemi szervezeten. Vagyis
am"g az egy•ni motiv•ci• vagy a munkaer•piaci k•r$lm•nyek gyorsan v•ltozhatnak, addig
a fejleszt• k•rnyezet reag•l•sa ak•r •veket is
ig•nybe vehet. A h•rom stakeholder
el•gedetts•g•nek egy$ttes meghat•roz•ja
teh•t maga a k•pz• int•zm•ny, amelyben nagy
szerepe van a rendszer tehetetlens•g•nek is.
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