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• Ágazat legégetőbb problémáját orvosolni – szakképzett munkaerő hiánya

• A munkaadói oldal kompetencia igényét és munkavállalói oldal kompetenciáit speciális, irányított 

képzési modulokkal harmonizálni

❑ HR-ben már meglévő eszközök ágazatra igazítása

❑ Pilot projekten belül tesztelés

❑ A teszteredmények beépítése, rendelkezésre bocsátása

CÉLKITŰZÉS

1. sz. ábra: A foglalkoztatottak száma az „I” ágazatban, 2019. I.-2021. I. – TEÁOR’08 (ezer fő); Forrás:Forrás: Zerényi Károly szerkesztése a KSH adatok alapján



• Projektjeink során képet 

kaptunk:

• az ágazat 

humánerőforrással való 

ellátottságáról, 

• a szakmában megmutatkozó 

munkaerőhiányról, 

• annak a régiók közötti eltérő 

megoszlásáról.

ELŐZMÉNYEK

2. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma Magyarországon. 2020. I. – 2022 II. Forrás: mti.hu



• Covid-19 hatásai

• A projektek indulásakor és 
megvalósításakor különböző 
célcsoportok

• Kiegészült célközönség – covid 
kapcsán munkanélkülivé váltak

• Nem szakmai továbbképzés, 
hanem fókusz a szakmai 
alapokon

• Megváltozott megvalósítás

• Specializált képzések helyett 
egységes bázisképzés

• Fluktuáció miatt képzés 
tananyagának megváltozása

• Egyéni igények és helyzet 
átalakulása

• Technikai feltételek hiánya

NEHÉZSÉGEK

3. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon. 2017. I. – 2022. I. Forrás: KSH



• A tananyag

• Kommunikáció és konfliktuskezelés; 

• Önismeret, önfejlesztés; 

• Kompetenciafejlesztés; 

• Környezettudatosság, 

fenntarthatóság;

• Szakmai sztenderdek a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás 

ágazatban; 

• Munkakörökre specializált általános 

járványügyi és higiéniai ismeretek;

• Szupervízió.

MEGVÁLTOZOTT ELKÉPZELÉS



• Online Coaching és személyes konzultáció

• Lehetővé tette az azonos problémával küzdő személyek gyors, személyre és csoportra szabott, célirányos 

fejlesztését.

Ismeretanyag

• Erősségek, sikerek, örömök tudatosítása; 

• kihívások megfogalmazása, tudatosítása; 

• célok megfogalmazása; 

• időgazdálkodási szokások feltárása, tudatosítása; 

• hatékony NEM-et mondás; 

• konfrontáció, konstruktív visszajelzés; 

• konfliktusok kezelése; 

• kommunikáció nehéz emberekkel; 

• stressz levezetése, megküzdési stratégiák; 

• egyéni esetek feldolgozása – kollegiális tanácsadás; 

• célok megfogalmazása, cselekvési terv készítése.

KÉPZÉSEK



Eredmények

A coaching lezártakor az eredeti képzésben részt vettek 72,7%-a sikeresen elhelyezkedett, 27,3 

%-uk keresett továbbra is aktívan munkát. Elmondásuk szerint a képzés hasznos volt és 

hozzáadott értéket biztosított a résztvevőknek.

EREDMÉNYEK



- Eszközök rendelkezésre bocsátása, közzététele, ágazatra igazítása.

• Hasznosulása:

• Mátrix - kiemelt pozíciók részletes felelősségi körét, szükséges kompetenciáit, értékeit bemutató 

ismeretanyag – jövőbeli munkavállalók tájékoztatásához/képzéséhez.

• Kompetencia-felmérő kérdőív - a dolgozók gyengeségei, erősségei kerülhetnek felszínre, magát 

hogyan látja az adott személy, illetve hogyan képzeli életpályája alakulását, motivációi merre terelik a 

szakmai életében.

• Tananyagok, jó gyakorlatok – Segítség a munkaadóknak, időmegtakarítás, továbbképzés a 

munkavállalóknak, pályakezdők integrációja.

Az ágazat stabilabb alapokra helyezéséért, az akut munkaerőhiány enyhítéséért, a jövő munkavállalóinak 

kineveléséért.

EREDMÉNYEK

http://turizmuspalya.hu/



Mozaikokból kell újjáépíteni az állományt és a bizalmat (ehhez pontos kép is

kell, megbízható számokkal)

• Atipikus foglalkoztatás arányának növelése

• Családbarát megoldások

• Népszerűsítés

• Képzés, képzés, képzés (NKCS, NTG)

• Hatékonyság növelése, Befektetések (Turizmus Bank)

• Külföldi munkavállalók

ÚJ KIHÍVÁSOK



• Ginop-159 – helyzetkép pontosítása covid hatások után, családbarát

megoldások, erre vonatkozó képzési anyag

• Ginop-40 – helyzetkép, felhasználható-tesztelt képzési anyag, coaching

• Ginop-210 – atipikus foglalkoztatás erősítése, két rövid tananyag, tesztelten

tetszés szerint felhasználhatóan (szakácssegéd, segédpincér), - a tesztelés

zajlik!

• NTG – készséghelyzet felmérése (dig., zöld, szociális), 2030-ra várt készségek

meghatározása, kívánt szintek eléréséhez tananyagok – június végétől

hozzáférhető, folytatása PANTOUR-ral (további tesztek, felmérések, képzési

anyagok)

HOZZÁJÁRULÁSUNK AMOZAIK EGYES RÉSZEIHEZ:



Készségigény Felmérő Módszertan (SAM)

Ágazati Készségcsoportok  

Készség Mátrix

Ágazati Készségfejlesztő Eszköztár, 
tananyagok

Új európai NTG modulok 
minőségvizsgálata

RÖVIDTÁVÚ EREDMÉNYEK

HOSSZÚTÁVÚ EREDMÉNYEK

Európai és 

Nemzeti 

cselekvési 

tervek 

NTG Hub

Gyorsító 

Vállalkozás 

Startupok

Projekt 

Portfóliók
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Az NTG-termékek európai 
keretrendszere (ECVET, EQAVET, ESCO)

Jó gyakorlatok gyűjteménye 

EU finanszírozás és szakpolitikák térképe

Iránymutatások a humánerőforrás-
osztályok/oktatási szervezetek számára

PM4SD, Blueprint Strategy



F&B Készség Mátrix  



Készség Mátrix Példa

ELVÉGZETT MUNKÁK

- ESZKÖZTÁR -



• NKCS – NTG eredményeinek elterjesztése, Kapcsolatok kiépítése (állami

szervezetekkel + nemzetközileg is), Felmérés-adatgyűjtés: kereslet-kínálat

alakulása, a jövőbeli készségigények előrejelzése, a képzési és

készségfejlesztési igények megjelölése, rövid időtartamú kiegészítő, tűszerű

képzésekre vonatkozó igény. Korfa felmérés, pályaelhagyás adatok és

tapasztalatok, Éves áttekintés

• PLAN’EAT – az egészségesebb étkezésre ösztönzés a legmodernebb

módszereinek tesztelése (betanítása, következetes alkalmazása)

HOZZÁJÁRULÁSUNK AMOZAIK EGYES RÉSZEIHEZ:



https://nexttourismgeneration.eu/

http://vimosz.org/

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!

https://nexttourismgeneration.eu/
http://vimosz.org/

