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ORBÁN DEZSŐ  

Tudástranszfer- 
emberi erő forrás-fejlesztés a vendéglátásban 

Szerencsés a tudáshálózatban szervező dő  felső oktatás elméleti és gyakorlati intézményei 
rendszerműködése: az elméleti bázis közvetlen hathat a gyakorlatra, a közvetlen vissza-
csatolás alapja a minő ségi fejlesztésnek. Ilyen együttműködés történik a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Hotel Famulus gyakorló intéz-
ménye között. A humán erő forrás menedzsment – integrálva a turisztika-vendéglátás 
körébe – meghatározza a szervezeti eredményességet. 

Fenntartástól a vendéglátásig 
Az idő számítás ezer évét követő en Európában egyre jobban szembetűnik a bő ség sokféle 
megnyilvánulása. A demográfiai emelkedés, a települések és az árucsere újraéledése, a 
hatalmi/politikai rend megerő södése csakúgy, mint a kulturális, közte a gasztronómiai 
virágzás. A fellendülés – Braudel kifejezésével élve – a „mez ő gazdasági sikerbő l” szár-
mazott1. Hajdan ezek az országok teljes egészükben mez ő gazdasági jószágok voltak, 
ahol már csak a táplálkozási szokások miatt is els ő sorban gabonaféléket termeltek, ame-
lyek máig megő rizték jelentő ségüket2. A bányászat és fémfeldolgozás fejlő dése a mező -
gazdaság termelékenységét is növelte, ami tovább b ő vítette az élelmiszercserét, az étke-
zés tömegesedését, megteremtve az étkezésekben megjelenő  társadalmi különbségeket. 
A kezdeti idő k dokumentációja sajnálatosan ritka, ilyen szövegekre el ő ször a korai ösz-
szeírásokban (leltárakban) bukkanunk. A Karoling korból a Rajna és Loire közötti orszá-
gokból származnak ezek, amikor a területre kiküldött leltározók e területek ingó és ingat-
lan javait regisztrálták, az archeológiai kutatások pedig sok, étkezésre vonatkozó ismere-
tet szolgáltattak. A monostorok bels ő  szabályzatai azok, amelybő l elő ször tudhattuk 
meg, hogyan táplálkoztak a kor emberei, innen kezdve követhet ő , hogyan változott meg 
az étkezési kultúra. 

Az 1075 körül kezd ő dő  és úgy a XII. század közepéig tartó id ő szak azért fontos 
számunkra, mert ez a két idő pont választja el ténylegesen a szerzetesi reform id ő szakát a 
reform gazdasági jelenségekre való visszahatásától. Ez id ő szaktól származtathatjuk a 
szűkebb (monostori szállás/étkezés) ellátás kilépését más a népvándorlással is együtt 
járó tömeges ellátási formák megjelenését, amelyek hatása máig követhet ő 3. 

Az egymástól eltanultak évezredekig elégségesek voltak a vendéglátás gyakorlására. 
A földrajzi környezet, az elégséges táplálék, az el ő bb elkülönülten majd szervezett kap-
csolatba lépő  településeken rendszeres formában történ ő  ellátás, szállásolás idő vel külön 

                                                             
1 Fernand Braudel (1985) Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV − XVIII. század. Budapest, 
Gondolat. 
2 Dr. Koháry Erzsébet (szerk.): Eleven örökség - Kenyér- és kásanövények a Kárpát-medencében. 
Agroinform. Budapest. 
3 Georges Duby (1978) Emberek és struktúrák a középkorban. Magvet ő . Budapest. 
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foglalkozási ággá vált4. A tudások az évszázadokon átívelve, a földrajzi környezet, a 
népesség által meghatározottan elkülöníthet ő , jellemző  tartalmakat és formákat hordó 
nemzeti és/vagy globális vendéglátássá alakultak. A tapasztalattól a szervezett tudását-
adásig hosszú utat bejáró vendéglátás-szakma, tudomány minden korszakban igyekezett 
a tudástranszfer alakításával jobbítani tevékenységét. 

A vendéglátás intézményesülése 
A világ megismerése a felfedezések nagy korszakai után közelebb került a mindennap-
okhoz. A kereskedelem, közlekedés és az információrendszerek a megismerésben nyúj-
tottak egyre bő vülő  lehető ségeket. Az új vagy más látnivalókat – különböz ő  országok, 
értékrendek – anyagi feltételekhez kötötték, a vendéglátás gazdasági ágazattá is vált. A 
területeket, városokat, a kultúra tágabb tartalmi és formai elemeit megismerni kívánó 
utazók szembekerültek az anyagi elvárásokkal. A gazdasági szempontok a haszonelv ű 
kapcsolatokat erő sítették. A szervező k, szolgáltatók és igénybevev ő k sajátos rendszerben 
működnek, a különböz ő  elnevezéssel működő  rendszerek mindenütt a gazdaság részei, 
jövedelmező ségük és foglalkoztatási szerepük nem elhanyagolható tényez ő je a gazdasá-
goknak. A vendéglátás az idegenforgalom és turizmus meghatározójaként hazánkban is 
fontos kulturális és gazdasági ágazat, amelynek emberi er ő forrás háttere feltétele a fenn-
tartható eredményességnek5 6. 

A vendéglátási tevékenység földrajzilag is körülhatárolható. Az urbanizációval vál-
tozott a vendéglátás – egyes helyeken koncentráltan helyezkednek el. A sajátos város-
komplexumok egyben idegenforgalmi komplexumok is (pl. Dubai, Hong Kong, New 
York, stb.)7. Áll az idegenforgalomra is, amelyben a földrajzi meghatározottság mellett 
megjelennek koncentrált célok, mint pl. a wellness-centrumok, sícentrumok, rafting – 
szakaszok, egy-egy vár, létesítmény. Idegenforgalmi koncentráció jelenik meg ott is, 
ahol a külföldi beruházások kapcsán megnövekszik a mobilizáció, közvetlenül és köz-
vetve befolyásolva a vendéglátóipar alakulását. Ezeken a helyeken a térség vendéglátás-
kultúrája szükségszerűen változik, formákban, étkezési kultúrákban is 8. 

Az idegenforgalom-turizmus 
Általánosságban az idegenforgalom-turizmus fogalmán egyrészt az ember állandó életvi-
telén és munkarendjén (lakásán és munkahelyén) kívüli valamennyi helyváltoztatását és 
tevékenységét értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, id ő tartama és célterülete. A 
idegenforgalom-turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott 
anyagi-technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. 
                                                             
4 Csizmadia László, Rubovszky András – Szigeti Andor – Walkó Miklós (2009) A magyar vendég-
látás és turizmus újkori története. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 
5 2008-ban a World Travel& Tourism Council (WTTC) szerint a magyarországi turizmus gazdasá-
gi teljesítménye abszolút értékben a világ 181 országát értékelve az 55. helyet, a nemzetgazdaság 
egészéhez viszonyított arányát tekintve a 136. helyet, a növekedés ütemét tekintve szintén a 136. 
helyet foglalja el. Ugyanezen paraméterek tekintetében az Európai Unió 27 országa közül a 19., a 
25. és a 16. helyen állunk. Állami Számvev ő szék Kutató Intézet. A turisztikai fejlesztések állami 
támogatása térségi és nemzetgazdasági szint ű hatékonyságának vizsgálata. Budapest. Tanulmány. 
ISBN 978-963-88187-7-5.2010. június. 13. 
6 Csizmadia László, Rubovszky András, Szigeti Andor, Walkó Miklós (2009) A magyar vendéglá-
tás és turizmus újkori története. Szaktudás Ház. Budapest. 360 oldal ISBN: 9789639935112 
7 Krugman, Paul (2000) A földrajz szerepe. Tér és Társadalom. 2000.4.1-21. 
8 DARABOS F.: Osztrák célcsoportok beutaztatásán alapuló turizmusstratégia Gy ő ri példa alapján. 
In.: Határok és régiók (szerk.: Szónokiné A.). JATE Szeged 283-29.  
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Két alapvető  formája a hivatásturizmus és a szabadidő -turizmus. 
A hivatásturizmus a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett 

szakmai és szabadidő -tevékenységek együttese. A szabadid ő -turizmus az állandó lakáson 
kívüli szabad idő ben végzett és szabadon választott tevékenységek összessége, amelye-
ket az ember érdeklő dése, változatosság-igénye motivál. 

A turizmus egyrészt a turisták tevékenysége, másrészt és tágabb értelemben az ide-
genforgalom névvel is jelölt gazdasági ágazat, amely a turistatevékenységek, köré szer-
vező dő  szolgáltatásokon és intézményeken alapul 9. 

A vendéglátás mint feltétel 
Az idegenforgalom-turizmus a különböz ő  fejlesztési programokban közvetve a területi 
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésében, az E-közigazgatás-, vállalkozásfejlesztés, 
a közlekedés fejlesztés és a turizmust támogató képzések er ő sítésében, közvetlenül a 
turisztikai vonzerő növelés, a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése köré-
ben valósul meg. A turizmus komplex jelenség, amelynek jelent ő sége igencsak összetett. 
Ez a komplexitás adja – a legtágabb értelemben – az idegenforgalom, s azon belül a 
turizmus gazdasági és társadalmi jelentő ségét. 

Minden szolgáltatásban szerepel azonban a vendéglátás, amelynek emberi er ő forrás 
tartalékai meghatározóak a vendéglátó szervezetek teljesít ő képességére. Közhely, hogy a 
vendéglátás az élet valamennyi szeletét áthatja, ezért a vendéglátás tudástranszfere 
(knowledge transfer) nem csupán technológiai kérdés, hanem intézményi, gazdasági és 
kulturális jelenség is, pontosabban ezek szerves együttese. 

Ezért a tudásalapú gazdaság (knowledge based economy) vendéglátásának emberi 
erő forrás-képzése feltétele a minő ségi teljesítésnek (1. ábra). 

A motivációfejlesztés 
A minő ségfejlesztés, a szervezetbe allokáltak személyes kompetencia fejlesztése a ven-
déglátásban kiemelt jelentő ségű. Ebben a motiváció fejlesztése szoros an összefügg az 
egyén képességfejlesztésével. A motivációt csak egyénre szabottan lehet fejleszteni, 
melyhez meg kell ismerni a tanulót és a tevékenységhez, terheléshez való viszonyát. 
Csak a tanulócsoportot alkotó egyének motivációs bázisára lehet építeni a csoport moti-
válását, amely visszahat az egyén motiváltságára, végs ő  fokon az egyéni teljesítményre. 
A motivációfejlesztés és a motiválás nem azonos fogalmak. Az els ő  céltudatos, stratégiai 
(tervezéstő l az egyénre szabott cselekvésig) a tevékenység része, az utóbbi nem feltéte-
lezi az egymásra épülő  folytonosságot. A viselkedéssel összefügg ő , belső  indíttatású 
cselekvések befolyásolása az egyik legnehezebb pedagógiai feladat. Hogy kit, hogyan 
lehet nagyobb és egyenletes teljesítményre sarkallni, arra nem lehet receptet adni. Befo-
lyásolja a befogadó és a közl ő  sajátos interaktivitása, amelyet színez vagy éppen még 
bonyolultabbá tesz a feladathelyzet (szerephelyzet) változatossága. Gondoljunk arra, 
hogy a vendéglátói gyakorlatban hányféle érzelemmel telített, nemegyszer feszültséggel 
terhes döntési szerephelyzet van, milyen sok konfliktushelyzet adódhat. A motiváció 
fejleszthető sége, a motiválás lehető sége szorosan összefügg tágabban a társadalom, 
szűkebben a közvetlen környezet értékrendjével, anyagi, személyi és tárgyi feltételrend-
szerével. 

                                                             
9 Lengyel Márton kezdeményezésére ezt a definíciót a hágai nyilatkozat állapította meg 1986-ban, 
vö. Lengyel Márton (1992) A turizmus általános elmélete. Budapest.ISBN 963-02-9250-
5http://hu.wikipedia.org/wiki/Idegenforgalom  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Idegenforgalom
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1. ábra Vendéglátói képzés tudás-tudástranszfer vázlata 

 
 

A motivációfejlesztés egyénre szabott, a személyiségformálásban szervez ő dő  együt-
tes (tanuló-tanuló, tanuló/k-tanár/ok, tanár-tanár, oktató-oktató) cselekvés. A stratégiai 
munkához meg kell ismerni a személyiségjegyeit, a feladatmegoldásban mutatott erénye-
it és gyengeségeit. Célszerű mérni és nyilvántartani a testi fejlő dés, a fizikai és a szelle-
mi teljesítmények adatait A megismerés a feltétele az egyénre szabott feladat-meghatá-
rozásnak, a differenciált foglalkoztatás stratégiai tervének, amelynek megalkotásában 
szerep jut a tanulónak is. A megismert képességek birtokában meg tudjuk becsülni, fel 
tudjuk mérni, hogy milyen tevékenység irányában célszerű motiválni, irányítani a tanu-
lókat és erre alapozva az egyénre szabott stratégiai tervet. 

A döntések feltétele a motiváltság, a feladatmegoldás, a kivitelezés feltétele a képes-
ség. A fő bb motívumfajták: önállóság (szabadságvágy, öntevékenységi vágy, egészség- és 
identitásvédő  motívumok, ezekhez kapcsolódó szokások, minták attitűdök, meggyő ző dé-
sek, normák, értékek), önellátási (biológiai szükségletek, komfort-, mozgás-, élményszük-
séglet, valamint az ezekhez kapcsolódó szokások, minták, attitűdök, meggyő ző dések, nor-
mák, értékek), speciális (aktivitási hajlamok, szokások, minták, attitűdök, meggyő ző dések, 
normák, értékek), önszabályozási (önbizalom, önbecsülés, ambíció, életcélok, a hozzájuk 
tartozó szokások, minták, attitűdök, meggyő ző dések, normák, értékek), önfejlesztési motí-
vum (önértékelési késztetés, önmegismerés, önfejl ő dés vágya és a közreműködő  szokások, 
minták, attitűdök, meggyő ző dések, normák és értékek). Mindezen folyamatok a vendéglátó 
intézmény szervezetében (konyha, szálloda, stb.) zajlanak. 

Szervezetfejlesztési feladatok 
A képzést is ellátó vendéglátó komplexumokban 10 az alkalmazkodás formái és a haté-
konyság növelés lehet ő ségei folyamatos döntéseket igényelnek. Annak ellenére, hogy a 

                                                             
10 A 2007. szeptember 1-jén átadott Hotel Famulus Oktatószálloda gyakorlati helyszínt biztosít a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar turizmus-vendéglátás szakos, illetve 
idegenforgalmi és vendéglátó szakmenedzser szakos hallgatói számára. A turizmus-vendéglátás 
szakos, vendéglátás és szálloda szakirányos hallgatók féléves, míg az idegenforgalmi és szálloda 
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kérdést a szakértő k különböző  irányokból közelítették meg, minden döntési változtatás 
két alapvető  megközelítésre vezethető  vissza. 

Az ún. hagyományos szervezetváltoztatási modellekb ő l kiinduló elméletek a változ-
tatást első sorban a „kemény” strukturális tényez ő kkel szándékoztak megvalósítani, ezzel 
szemben a magatartástudományi szervezetfejlesztés irányzatának alapgondolata, hogy a 
szervezeti megújulás hordozói a szervezetben tevékenyked ő  emberek. A két irányzat a 
kezdeti szembenállás után a stratégiai vezetés rendszerében integrálódott. A stratégiai 
vezetésen belül a szervezetfejlesztés nem vesztette el magatartástudományi alapjait, de 
az új értelmezést nyert, strukturális szempontokkal b ő vült. 

A vendéglátásban a hagyomány és a folyamatos innováció alapvet ő  feltétel, Ezért a 
fejlesztési módszerek csoportosítására többféle lehet ő ség is kínálkozik. A módszerek kü-
lönféle rendszerezése különböző  felfogásokat, eltérő  elemzési szempontokat tükröznek. 

A legalapvető bb elemzési szempont szerint megkülönböztetünk diagnosztizáló és 
közbelépő  technikát. Ez a megkülönböztetés azonban nehézkes, mert a legtöbb technika 
mindkét elemet magában foglalja. A szervezeti hatékonyság modellb ő l kiinduló felfogás 
a stratégiai változók szerint - amelyek a szervezeti változást kell, hogy végrehajtsák 
megkülönböztet humán, strukturális és technikai szempontokat. Kevéssé tér el ett ő l az a 
szempontrendszer, amely a beavatkozási pontoknál a személyt, a szervezeti kultúrát és a 
szervezeti struktúrát különbözteti meg. 

A kontingencia-elmélet e tekintetben három alapvet ő  tényező t különböztet meg: a 
szervezet és környezet közötti kapcsolatokat; a csoportok közötti kapcsolatokat és az egyén 
és szervezet közötti kapcsolatokat. A szervezetfejlesztési eljárásokat Robbin és Judge 
(2010)11 alapján dolgoztuk fel, figyelem bevéve, hogy azok mennyire tekinthet ő k tipikus 
szervezetfejlesztési eljárásnak. Így megkülönböztetünk egyénre, valamint struktúrára ható 
módszereket, és a motivációfejlesztésnél szintén ezeket a szempontokat követjük. 

A tipikus módszerek közül számba vesszük az egyénre, valamint a struktúrára ható-
kat. A tipikus módszerek közé tartoznak az egyénre ható módszerek, közte az érzékenyí-
tő  tréning (lényege, hogy a résztvev ő k saját magukról és az egymásra gyakorolt hatások-
ról, e hatások alakulásának folyamatáról beszélgetnek). A csoport (T-csoport) folyamat-
irányultságú, ami azt jelenti. hogy a tagok megfigyeléseik, tapasztalataik alapján egy-
mástól tanulnak, nem pedig a trénert ő l. A tréningcsoportok célja, hogy segítsék tisztázni 
egymás elő tt saját viselkedésüket, illetve azt, hogy mások milyennek látják ő ket, és 
megértessék a részvevő kkel a csoportban lejátszódó folyamatokat), a felmérésr ő l szóló 
visszajelzés, a folyamatkonzultálás (folyamatkonzultálás során a tanár, oktató és tanuló 
közösen diagnosztizálják, hogy mely folyamatok szorulnak javításra a szervezeten belül. 
A tanárok, oktatók szerepe; hogy megtanítsák a tanulókat a munkahelyen lezajló folya-
matok önálló elemzésére és megértésére), a csoportépítés (team-építés ), a csoportok 
közötti viszony fejlesztése (a szervezeti hatékonyságot károsan befolyásolja, ha disz-

                                                                                                                                                      
szakirányos hallgatók 3 hónapos összefügg ő  gyakorlaton vesznek részt a szállodában. A gyakor-
nokok havonta más-más területen próbálhatják ki magukat a szállodai és a vendéglátó szakma 
kiváló mestereinek felügyelete mellett. A gyakorlati területek a következ ő k: recepció, kollégiumi 
recepció, értékesítés, rendezvényszervezés, housekeeping, konyha és étterem, gazdasági osztály, 
sportrészleg. Az összefügg ő  szakmai gyakorlat helyszínének biztosításán túl a szálloda évente 80-
90 hallgató számára nyújt lehet ő séget a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók kötelez ő , egyhetes 
felszolgálási, illetve hostess gyakorlatának elvégzésére. 
11 Stephen P. Robbins- Timothy A. Judge (2010) Organizational Behavior (14. kiadás) Prentice 
Hall. 



Tudástranszfer- emberi erő forrás-fejlesztés a vendéglátásban 

 131

funkcionális energiák keletkeznek az együttműködésre hivatott csoportok. A szervezet-
fejlesztési beavatkozások jelentő s hányada irányul arra, hogy megszüntesse a csoportok 
között létező  felesleges konfliktusokat). 

A struktúrára ható módszerek. 
Ebbe a csoportba azok az eljárások tartoznak, amelyek a munka tartalmára és a tanu-
lók/dolgozók közötti viszonyra hatnak. A struktúrára ható eljárásokon belül négy szem-
pontot különítünk el.23 

A szervezeti struktúrán történő  alakítást jelent a szervezeti egységek hatáskörének 
változtatása, a hierarchikus szintek kiiktatása, a decentralizálás, vagy az ellen ő rzés csök-
kentése. A beavatkozások jellemz ő je, hogy a szervezetek komplexitásának, bürokrati-
záltságának és központosítottságának mértékén változtatnak. 

Munkakör-újjáépítésen a munkakör olyan megváltoztatását értjük, amely arra irá-
nyul, hogy javítsa az alkalmazott munkaszeretetét és teljesítményét. Ide soroljuk többek 
között a munkaköri (beosztás) forgószínpadot, a munkakörb ő vítést, a munkakör-
gazdagítást, a minő ségi köröket és a sűrített munkahetet. 

Struktúrát alakító eljárásnak minő sülhet bizonyos kultúrára irányuló törekvések is: 
más szokások alkalmazása, kialakítása. 

Ide tartoznak a különböző  képzési- és karrier-pályafutásfejlesztési programok is12. 
A vendéglátó szervezetekben a munkakör motivációs potenciálja nemcsak hierarchi-

kusan, de horizontálisan is érvényesül. A munkakör motivációs potenciálján olyan mun-
kaköri jellemző ket értünk, amelyek tényleges motiváló er ő vel rendelkeznek. A munka-
kör motivációs potenciáljának növelésére a munkakör-újjáépítés beavatkozásai szolgál-
nak. Ezek javítják az alkalmazottak megelégedését és teljesítményét, elérhet ő ségük az 
egyik (belső ) karriercél. A három gyakori megoldás: a munkakör-gazdagítás (a munka-
kör vertikális kiterjesztése), az önálló munkacsoportok (mélyítjük a csoport feladatát). 
Ez úgy történik, hogy miután a csoport megkapta az elérend ő  célt, a csoporttagok saját 
maguk határozzák meg a feladatukat ( a pihen ő idő t; az ellenő rzési eljárásokat, ső t a 
csoport leendő  tagjait is maguk választják ki, így a vezet ő i funkció a csoporton belül 
szinte teljesen kiküszöböl ő dik), és a minő ségi körök ( az iskola és vendéglátó szervezet 
érintettjei rendszeresen megbeszélik a minő ség elérésével és fenntartásával kapcsolatos 
problémákat). 

A szervezetfejlesztési eljárásoktól eltérő  a konfliktuskezelés. A konfliktusok azért 
jönnek létre, mert a szervezet hálózatot alkotó csoportjai (tanulói) egymással függ ő ségi 
viszonyban vannak, a csoportok közötti kapcsolatokat az eredmény, az egymás közti 
verseny, illetve együttműködés jellemzi. A kapcsolatok csoportosítása: a/ instrumentális 
kapcsolatok (a munkamegosztással és a koordinációval függnek össze, olyan szervezeti 
elemekben nyilvánulnak meg, mint a struktúra, a kommunikációs rendszer, a probléma-
megoldás és döntéshozatal módszerei, vagy a logisztika), b/ a szocio-emocionális kap-
csolatok (az olyan érzelmi kötelékekb ő l tevő dnek össze, mint a szimpátia, antipátia, a 
csoportszellem és az ebbő l fakadó szervezetorientációk), c/ a tárgyalási kapcsolatok 
(döntéseket kell hozni a korlátozott er ő források elosztásáról), d/ a hatalmi és függ ő ségi 

                                                             
12 VARGA Károly (1987) Szervezetfejlesztés a felvételr ő l szóló visszajelzés módszerével. Szerve-
zetfejlesztési füzetek 1. 28. és u ő : Kísérlet a megegyezéses teljesítményértékelésre. Szervezetfej-
lesztési Füzetek. IV. Ipargazdasági Intézet, Budapest.  
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kapcsolatok (ezekben olyan törekvések nyilvánulnak meg, amelyek az egyén pozíciójá-
nak, presztízsének megtartására vagy meger ő sítésre irányulnak). 

A konfliktus-menedzsment megközelítésében ezeket tartjuk a legfontosabb kapcso-
lati típusoknak, mert a konfliktusok is függ ő ségi viszony következtében jönnek létre, ez 
a kapcsolati típus hozza létre a csoportok közötti kapcsolatok legf ő bb jellegzetességét, a 
versengést és az együttműködést. A konfliktus-menedzsment a „produktív feszültségek”-
re épít. A produktív feszültségek meger ő sítése érdekében a konfliktus-menedzsmentben 
olyan beavatkozásokat foganatosítunk, amelyek a szervezeti egységek autonómiáját, 
illetve az egységek közti kölcsönös függ ő séget erő sítik. Strukturális beavatkozás lehet: 
saját termékkel rendelkező , elkülönült egységek (divíziók) létrehozása; nagyfokú ered-
ményfelelő sség és autonómia kialakítása; az eredmények közvetlen visszacsatolása és 
cseréje. Kulturális változtatásnak minő sül például a körbesétáló vezetés, csapatépítés; a 
kollektív azonosságtudat, közös értékrendszer meger ő sítése; kezdeményező készség és 
belső  vállalkozás ösztönzése. Mindezen beavatkozások eredménye egy optimális egyen-
súly az egységek közötti versengés és együttműködés tekintetében. 

A tudás allokálódása a szervezetbe 
A tömegturizmus áttekinthető , nagy méretű és ellenő rizhető  vendéglátási piacait itt is,ott 
is a piaci differenciálódás, sokszínűség, a verseny élező dése és az áttekintés megnehezü-
lése jellemezi (2. ábra). A hasonlóság nem a véletlen műve, mindkét tendencia mögött az 
idegenforgalmi technológiák fejlő dése és a szolgáltatás változatosságának öröklött vagy 
újra megteremtett folyamata áll. 

Sajátos átváltással van dolgunk. A globalizáció és az internacionalizálódás tendenci-
ái ellenére felértékelő dik a lokális vendéglátás-tudás, szoros összefüggésben a lokális 
centrumok kifinomultabb döntési eljárásaival,illetve az abból következ ő  megnövekedett 
vendéglátás-igénnyel. A globális és a lokális összefonódik, mert a lokális vendéglátás-
igény megnövekedése mögött els ő sorban a globális kihívásokat kell keresnünk. 

Mi a lokális és a globális tényez ő k szerepe a vendéglátói tudás keletkezésében? Va-
jon az új tudás a perifériákon (vidéken) keletkezik-e, ahol a gondolkodás kevésbé stan-
dardizált, és több helyet hagynak az átlagtól gyakran teljesen elüt ő  gyakorlatnak, vagy 
inkább a centrumokban, ahol nyilvánvalóan jobbak a megismerés feltételei, iskolázot-
tabb a vendéglátó közösség? Véleményünk szerint a „vagy-vagy” szembeállítással szem-
ben az egymás mellett élő  vendéglátó tudások közötti kapcsolatot szükséges kihasználni. 
Az általános (központinak mondható) tudások részben transzformálandók a lokális ven-
déglátás számára, ehhez van szükség helyismereten nyugvó „fordítóprogramokra” 13. A 
modulrendszerű tananyagok ebben megfelel ő  orientációt biztosítanak. 

Nem új probléma a tudás és a képességek, valamint az ismeretek és a képességek vi-
szonyának meghatározása, ezek transzfere. Az ismeretek és a képességek kapcsolatának 
meghatározására számos modellel találkozhatunk. Ha ezeket az elméleteket az ismeretek és 
képességek viszonyának szorossága szerint elhelyeznénk egy számegyenesen, akkor a 
skála egyik végén azok a modellek lennének, amelyek az ismereteket a képességek ellentét-
jeként kezelik, a skála közepén azok, amelyek egymásra utaltságukat hangsúlyozzák, míg a 
skála másik végén a két terminust szinonimaként használó modellek helyezkednének el. 
                                                             
13 Pl. DARABOS F. (2010.): A termékfejlesztés és a kulturális turizmus összefüggései a gazdasági 
szerkezetváltás folyamatában. Apáczai-napok. Tanulmányok 2009 NYME AK. 82-89, Husz Anikó 
(2006) Mosonmagyaróvári kistérség SWOT-analízise. In: Mosonmagyaróvár kistérsége idegenfor-
galmi koncepciója 2007-2013. Darilla Bt., Gy ő r, 85-101.  
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2. ábra A társadalmi-gazdasági környezet változásai és 
az idegenforgalmi- vendéglátási trendek kapcsolatrendszere  

A kognitív forradalom jelentő s változásokat hozott a tudásfelfogásban, az ismeretek 
és képességek viszonyának meghatározásában is. Annak ellenére, hogy a korábbiakhoz 
hasonlóan továbbra is számos, a tudás felépítését leíró modell született, mégis az újon-
nan keletkezett modellekben közös, hogy megkülönböztetik egymástól a képesség jelle-
gű, procedurális, „tudni, hogy hogyan” és az ismeret jellegű, deklaratív, „tudni, hogy 
mit” tudást14. Mindkettő  nélkülözhetetlen a vendéglátásban. 

Schumpeter a vállalkozót a gazdaság innovatív szerepl ő jeként definiálta, aki hatéko-
nyan kombinálja a különböz ő  forrásokat, a termelési eszközökben, gépekben megjelen ő  
új technikai eredményeket és hatékonyabb munkaszervezést alkalmaz. Ebben kitüntetett 
szerepe van emberi erő forrásnak. A vendéglátás elmélete állandó, a folyamatos szükség-
let-növekedésre épül, a vállalkozás innovációkban megtestesül ő  tevékenységére alapoz-
va15. A vendéglátás szinvonal-növelése érdekében végrehajtott módosuló (változó, fejl ő -
dő ) eljárás (process innovation) révén a vállalkozás min ő ségi elő nyhöz jut a versenytár-
sakkal szemben, egyes szolgáltatás fejlesztés révén (product innovation) monopol, vagy 
oligopol pozícióra tehet szert. Akár nagy- akár kis- és középvállalkozás, mindegyik ezen 
elvi alapokon gazdálkodik, ha körülményei ezt lehet ő vé teszik. A növekedés alapja a 
tudás, ami az egyénben illetve az egyén allokációja folytán a szervezetben testesül meg. 

A piacgazdaság vendéglátásában a tudás, a tudástranszfer nélkülözhetetlen a vállal-
kozásban16. A tudás – a hagyományos felfogás szerint – közjó. Ha egyszer a tudás szét-
terjedt, nehéz megakadályozni további felhasználók számára a hozzáférést. Ennek követ-
kezménye, hogy a tudás a közjavakra jellemz ő  tulajdonságokkal rendelkezik, a tudás 
társadalmi hasznossága gyakran nagyobb, mint a vállalat számára elérhet ő  nyereség. 
Ugyanakkor szervezeti érdek a tudás versenyben történ ő  értékesítése. A tudást a képzés 
                                                             
14 Csapó Benő  (2003) A képességek fejl ő dése és iskolai fejlesztése. Akadémiai, Budapest. 
15 Pl. Farkas Erika (2010) Kulinárium. Szerezzünk IDEÁLIS vendégeket! Garantáltan m űködő , 
gyorsan megvalósítható vendégszerz ő  marketingötletek vendéglátóhelyek számára. Október. 6-8. 
16 Pl. Koschek Adrienn: A tudás, mint századunk megújuló er ő forrása. In: Szellemi t ő ke, mint 
versenyel ő ny, avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Tudományos konferencia 
kiadványa (pdf-formátumban). Selye Egyetem, GTK, Harsányi János Szakkollégium, Life Long 
Learning Alapítvány, Révkomárom, 2010. június 19. 985-999. 
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transzferálja a szervezetbe, a minő ségi vendéglátás feltételezi a tudás, mint min ő ség 
jelenlétét és fejlesztését a szervezetben. A vendéglátás intézményi rendszere – az elmélet 
és gyakorlat komplexitásában – végeredményben egyfajta tudáscentrum. Ez alkotja a 
versenyképességet, ami egy térség meghatározó tényez ő jévé emeli. 

A vendéglátóipari képzés stratégiai célja és feladata 
A vendéglátóipari képzés stratégiai célja és feladata az ország, illetve a térség, város 
kulturális/gazdasági stratégiájához történ ő  illeszkedés is17. Egy, az öt pólusvárosra vo-
natkozó kutatás18 a városok stratégiája szempontjából a kultúra szűkebb és/vagy tágabb 
fogalmából kiindulva a következ ő  célokat jelölte meg: 

- a tudás, a képességek, készségek, a szellemi t ő ke növelése, - a rekreációs lehető sé-
gekhez, a kikapcsolódáshoz való hozzáférés minél szélesebb rétegek számára történ ő  
biztosítása, a kulturális és szabadid ő s programok, lehető ségek kínálata minden társadal-
mi csoport számára, a városhoz való köt ő dés erő sítése: a lokálpatriotizmus, a helyi iden-
titás növelése, a kulturális örökség (épített és szellemi) feltérképezése és értékként való 
kezelése, megfelelő  város marketing a helyi lakosok és az „idegenek” számára egyaránt, 
a demokratikus részvétel növelése: a nyilvánosság javítása, a helyi média megfelel ő  
kihasználása, civil párbeszéd serkentése, intelligens város építése, állampolgár központú 
közszféra működtetése, a közösségek er ő sítése: a társadalmi kohézió, a társadalmi integ-
ráció növelése kulturális és szabadid ő s programokkal, az öntevékenység serkentésével, 
kihasználásával, közös nyilvános terek biztosításával, közvetlen és közvetett gazdaság-
élénkítés: idegenforgalom növel ő  kulturális események és beruházások serkentése, helyi 
termékek (művészeti, gasztronómiai, stb.) készítésének és terjesztésének támogatása. 19 

A városfejlő dési rangsort Debrecen (94%), Nyíregyháza és Győ r (91–91%) vezeti, s 
a sort – meglehető sen leszakadva – Pécs zárja (72%). A szubjektív versenyképességi 
sorrendet Győ r vezeti, kiugró, négyszeres elő nnyel Szeged elő tt, a legmagabízóbb képet 
is a győ riek adják magukról; a miskolciak szinte minden területen kritikusan (legpesszi-
mistábban) értékelték önmagukat20. Győ r, amellett, hogy szintén az egyik „legkulturál-
tabb” város – a legelégedettebb is. A külföldi látogatók Gy ő rt, a belföldiek pedig Egert 
kedvelik.21 

Bármilyen céllal is közelítünk az idegenforgalom köréhez, meghatározó az emberi 
erő forrás minő ségi háttere. Bármilyen fejlesztést, a fejlesztéssel megnyíló új lehet ő sége-
ket alapvető en befolyásolja a humán szféra szakmai felkészültsége. A képzésb ő l eredő  
hatékonyságnövelés csak akkor használható ki, ha - a tárgyi és infrastrukturális feltételek 
mellett - a vendégekkel foglalkozó tanulók – kés ő bb alkalmazottak - képesek a magas 
színvonalú igényeknek megfelelni22, ehhez igyekszünk a HR menedzsment leghatéko-
nyabb működtetésére. 
                                                             
17 Vö.pl. Steinecke, A.(2011) „Was besichtigen wir morgen?” – Trends und Herausforderungen im 
Kulturtourismus. – In: Hausmann, A./Murzik, L. (Hrsg.): Neue Impulse im Kulturtourismus, 
Wiesbaden. 11-34.  
18 Hunyadi Zsuzsa-Marelyin Kiss József-Dénes Attila (2006) KULTURÁLIS ALAPÚ 
VÁROSFEJLESZTÉS 2006. Budapest. (Vezető i összefoglaló) Jelenkutató Intézet. Budapest.  
19 Hunyadi Zsuzsa-Marelyin Kiss József-Dénes Attila (2006) 2. 
20 Hunyadi Zsuzsa-Marelyin Kiss József-Dénes Attila (2006) 7. 
21 Turizmus Magyarországon (2001-2009) http://kozgazdasz.freeblog.hu/archives/  
2010/03/24/Turizmus/Magyarorszagon_2001-2009/ 
22 A Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja. Turizmus Bulletin. V. évf.1.sz. 
http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/01_03/Sz6.htm  
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