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ANGLER KINGA – BIHARI RÓBERT 

A duális szakképzés kihívásai a szakács szakmában  

„A tanító olyan lámpás, mely minél inkább világít másnak, 

annál inkább fogyasztja önmagát” (Gárdonyi Géza) 

 

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogyan tud lépést tartani, felzárkózni, az aktuális tren-

deknek megfelelni a mai magyar szakács-szakoktatás. Mennyire sikerül a jelenleg működő duális 

rendszerben szakszerű és korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő tudással rendelkező szakembe-

reket képezni a magyar munkaerőpiac számára. Kutatásunk – a duális rendszerben még tanuló, vagy 

már végzett szakácsok, valamint gyakorlati képzőhelyek képviselőinek kérdőíves felmérése mellett 

félig strukturált interjúkon és saját résztvevői megfigyelésen alapul. A feldolgozott adatokból kide-

rül, hogy az alapjaiban jó elgondolású duális képzés anyagi, tárgyi és személyi feltéte lei még sok 

gyakorlati képzőhelyen nem megfelelőek, a szakmai trendekhez, korszerű elvárásokhoz mind az 

iskolák, mind a gazdasági szereplők nehezen igazodnak.  
 

A hazai szakács szakképzés jogi háttere  

A rendszerváltás utáni időszakban a gazdaság hazánkban jelentős átalakuláson ment át. Az 

addig működő szocialista nagyvállalatokat privatizálták és működésüket piaci alapokra he-

lyezték. Ennek következtében a korábbi tömegoktatást át kellett alakítani egy a kornak, a 

gazdaságnak és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakképzéssé. A tanműhelyek a 

vállalatokkal együtt megszűntek vagy az új igényeknek, elvárásoknak már nem feleltek 

meg. A korábban használt, a szocialista követelményeknek és értékrendnek megfelelő tan-

könyvek elavulttá váltak. Az oktatás, szakoktatás teljes reformjára volt szükség1. Az 1993. 

évi LXXVI törvény a szakképzésről megváltoztatta a szakképzés szerkezetét, majd napja-

inkig további változásokat írtak elő a sorra megjelenő szabályozók2. 

Jelenleg a német típusú duális modell bevezetésével a szakács szakoktatás szakközépis-

kolákban folyik és három évre csökkent a korábbi négyéves szakképzés (1. ábra).  

A duális rendszerben nagyobb szerep jut a külső gyakorlati helyeknek, csökkent a köz-

ismereti órák és az iskolai gyakorlatok száma, a közismereti és gyakorlati tantárgyak ará-

nya 30-70 százalékra módosult. A képzési forma lényege nemzetgazdasági szinten, hogy 

megosztozik az állam és a gazdasági szféra a képzés felelősségén és a költségein. A szak-

képző iskolák a képzés elméleti részét valósítják meg, míg a gyakorlati ismeretek átadásá-

nak jelentős része a képzésbe bekapcsolódott vállalkozások feladata. A hatékony működés 

érdekében a kormány keret-megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 

ezáltal a Kamara feladatai jelentős mértékben megnövekedtek. 

                                                      
1Mártonfi 2016. 
2A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

és az azokkal összefüggő tárgyú törvények, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosítása (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV) 
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Az első évfolyamon kizárólagosan a szakképző intézményben folyik a tanulók oktatása, 

s sikeres szintvizsga3 után kerülnek ki külső gyakorlatra a diákok. A gyakorlat feltétele a 

tanuló és a gyakorlati hely között létrejövő írásos tanulószerződés, melynek tartalma jog-

szabály által meghatározott4. A kilencedik évfolyamban heti egyszeri 6 órás iskolai gya-

korlaton vesznek részt a szakács tanulók. A tízedikben és a tizenegyedik évfolyamban csak 

külső munkahelyen valósul meg a gyakorlati oktatás. A külső  képzőhelyszín feladata a 

tanuló felkészítése a szakmai gyakorlati vizsgára. Iskolába csak elméleti oktatásra járnak a 

diákok. A szakmai vizsga viszont abban a tankonyhában lesz, ahol az utolsó 2 évben a diák 

nem tartózkodott. 

1.ábra: Képzési háló 

 
Forrás: https://pecsiszc.hu/index.php/kepzeseink/aktualis-kepzeseink/25-a-magyar-szakkepzesi-rendszer 

2019. 02. 25. 

Az iskolák fenntartása 2015 szeptemberétől átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtól az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), majd 2018-tól az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium irányítása alá. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) szakképzési centrumokat (SZC) hozott létre szerte az or-

szágban. Ezen centrumok önálló költségvetési szervként működnek, melyek tagintézmé-

nyei a szakközépiskolák és a szakgimnáziumok. Fontos törvényi változtatás, hogy vissza-

állították a 2011-ben megszüntetett gyakorlati oktatásvezetői munkakört5. 

                                                      
3„A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajá-

tította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakiskola és a szakképesítésben 

érintett országos gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgaköve-

telményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától 

április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban.” a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. § 

(1). 
4Szűcs 1992; http://www.csmkik.hu/hu/szakkepzes/cikkek/megjelentek-a-szakkepzes-egeszet-erinto-

jogszabalymodositasok-83581 

5http://www.parlament.hu/irom40/04476/04476.pdf 

https://pecsiszc.hu/index.php/kepzeseink/aktualis-kepzeseink/25-a-magyar-szakkepzesi-rendszer%202019.%2002.%2025
https://pecsiszc.hu/index.php/kepzeseink/aktualis-kepzeseink/25-a-magyar-szakkepzesi-rendszer%202019.%2002.%2025
http://www.parlament.hu/irom40/04476/04476.pdf
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A gyakorlati képzés finanszírozásai elvei 

Ahhoz, hogy a diákok cégeknél tölthessék gyakorlati idejüket, az állam anyagilag is ösz-

tönzi a gazdálkodó szervezeteket. A tanulókkal foglalkoztatói jogviszonyt kialakító gya-

korlóhelyként működő cégek jogosultságot szereznek a szakképzési hozzájárulásuk csök-

kentésére6. A gazdasági társaságok e kötelezettségük teljesítését részben, vagy egészben ki 

tudják váltani. Ennek feltétele, hogy tanulószerződéssel vállalják szakoktatásban, szakkép-

zésben résztvevő tanulók gyakorlati képzését7. A szakképzési törvény lehetőséget biztosít 

a gazdálkodóknak, hogy a gyakorlati oktatás érdekében felmerülő költségeiket a szakkép-

zési hozzájárulásuk terhére el tudják számolni. Az úgynevezett havi normatíva a törvény 

értelmében a nappali munkarendben tanuló 34 811 04 OKJ számú szakács szakma esetében 

tanulónként 60112 Ft8. 

A 2015/16-os tanévtől kezdődően a 25. életévüket betöltött első, illetve a második szak-

képesítésüket megszerző államilag támogatott felnőttoktatásban esti, vagy levelező mun-

karendben tanuló tanulószerződéses tanulók után is érvényesíthetnek a gazdálkodók havi 

normatívát. A felhasználható normatíva éves mértéke esetükben az esti munkarend szerint 

folyó felnőttoktatás esetében a súlyszorzó szorzatának 60, a levelező munkarend szerint 

folyó felnőttoktatás esetében a súlyszorzó szorzatának 20%-a9. 

A törvény a tanulók számára is kedvező anyagi feltételeket teremt. Juttatásuk alapja a 

hónap első napján érvényes kötelező minimálbér, így 2019 januárjától 149.000 Ft. A szak-

képzési törvény csak adható minimumot határoz meg, melyet a szakmai és vizsgakövetel-

ményben meghatározott gyakorlati képzési idővel arányosan állapít meg. Minél nagyobb a 

képzésben a gyakorlati rész, annál magasabb szorzószámot kell alkalmazni a kiszámításá-

nál. A vendéglátós szakmák (szakács, cukrász, pincér) esetében a képzés gyakorlati része 

70 %, így a kötelező minimum díjazás a minimálbér 15 százalékának az 1,2 szerese. Szám-

szerűen tehát: 149 0000,151,2, azaz bruttó 26 820 Ft. A tanulók díjazását is terhelik le-

vonások (egészségbiztosítási járulék /7%/ és nyugdíjjárulék /10%/). A megfelelően telje-

sítő tanuló pénzbeli juttatását minden félévben – a tanulószerződésben meghatározott 

szempontok figyelembevételével – emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gya-

korlati képzés alatt nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével. Ha a 

tanuló tanulmányi eredménye miatt évismétlésre kötelezett, pénzbeli juttatás a megismételt 

szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. 

A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étke-

zési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Az étkezésről meleg -, eset-

leg hidegélelem biztosításával a gyakorlati képzést szervező köteles gondoskodni. Ha a 

gyakorlati képzést szervező a tanuló részére természetbeni hozzájárulást (étkezési utal-

vány, jegy stb.) biztosít, annak értéke nem lehet kevesebb annál, mint amennyit a dolgozó-

inak biztosít. A tanulónak a lakóhelyéről a tanulmányok alatti vizsgára, a szakmai vizsgára, 

                                                      
6A szakképzési hozzájárulás egy, az alkalmazottakat foglalkoztatók számára kötelezően befizetendő tétel az 

állami Szakképzési Alapba, melyet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.) szabályoz.  
7https://www.nav.gov.hu/data/cms485761/A_szakkepzesi_hozzajarulasra_vonatkozo_szabalyok_2019_vegle

ges_20181130.pdf. 
8http://www.pbkik.hu/hu/letoltes/88837/ad988 
9https://www.nav.gov.hu/data/cms432378/7420170712.pdf 

https://www.nav.gov.hu/data/cms485761/A_szakkepzesi_hozzajarulasra_vonatkozo_szabalyok_2019_vegleges_20181130.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms485761/A_szakkepzesi_hozzajarulasra_vonatkozo_szabalyok_2019_vegleges_20181130.pdf


Angler Kinga – Bihari Róbert 

1 6 2  K U T A T Á S  

illetőleg a beszámolóra és vissza történő utazásához útiköltség-térítés jár, ha azok meg-

szervezésére nem a szakképző iskola székhelyén, vagy nem a tanuló állandó gyakorlati 

képzési helyén kerül sor. Az útiköltség-térítést a gyakorlati képzést szervező fizeti. A gaz-

dálkodó szervezet megtérítheti a tanulónak a lakóhelyéről a gazdálkodó szervezet gyakor-

lati képzési helyére és vissza történő utazás költségeit is, ha az a helyi tömegközlekedési 

eszközökkel nem érhető el10. A 4/2002. (II. 26.) OM rendelet szerint, a tanuló számára az 

alapvető higiénés feltételeket a gyakorlati képzést szervező biztosítja. 

A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéz-

tisztító krém, stb.), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital illeti 

meg, mint a vele azonos munkahelyen foglalkoztatott munkavállalót. Mindezekről a gya-

korlati képzést szervező gondoskodik. A munkaruha kihordási ideje két év,  azonban a gya-

korlati hely ennél rövidebb időt is kiköthet. A munkaruha tisztán tartása a tanuló kötele-

zettsége11. 

A gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesít-

ménye alapján jutalomban, prémiumban és más juttatásban, továbbá szociális támogatás-

ban részesítheti12. 

Jelenleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Internet Alapú Szakképzési Integrált 

Információs Rendszerének (ISZIIR) adataiból kiderül, hogy a vendéglátó ágazatban 4515 

gazdálkodó 6015 képzőhelyen folytathat vendéglátós gyakorlati képzést, melyből 93 gya-

korlati hely kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál. Szakmánként vizsgálva, az alábbi 

adatokkal találkozunk (1. táblázat): 

 táblázat. Vendéglátós szakmák gyakorlati képzőhelyeinek száma – országos 

Szakma: Gazdálkodó szervezetek száma (db): Képzőhelyek száma (db):  

szakács 3252 4180 

cukrász 868 1165 

pincér 2716 3340 

Forrás: Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer  

Az ISZIIR adataiból az is kiderül, hogy a klasszikus vendéglátós szakmákat  tekintve a 

szakács a leginkább keresett a diákok részéről. Azonban még így is kevesebb, mint a gya-

korlati képzésre fogadható tanulók száma13. 

A kutatás módszerei 

A szakképzés elméleti, jogi hátterének tanulmányozása után az objektív végeredmény ér-

dekében a szakképzésben, vizsgáztatásban szerzett személyes tapasztalataink mellett félig 

strukturált interjúkat készítettünk több gyakorló szakemberrel, kamarai szakértővel, szak-

képző intézmények gyakorlati oktatásvezetőivel. A duális képzésben jelenleg tanuló, vagy 

ebben a rendszerben tanult, már végzett diákok véleményét a számukra készített 16 fő - és 

7 alkérdést tartalmazó kérdőívre adott válaszaikból (118 fő) ismerhettük meg. A gyakorlati 

képzést biztosító gazdálkodó szervezetek számára 13 fő- és 6 alkérdésből álló kérdőívet 

szerkesztettünk, melyet 41 képzőhely töltött ki. Az empirikus vizsgálat kiértékelését egy-

szerű leíró elemzéssel végeztük, statisztikai, matematikai módszereket alkalmazva.  

1.A duális képzés elvárásai előremutatóak, viszont a szakács szakképzés gyakorlatában 

a vegyes összetételű és felkészültségű képzőhelyek miatt a tapasztalatok, eredmények nem 

                                                      
10 Modláné 2015 
11 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200004.om 
12 Kajdy 2017. 
13 http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet  

http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet


A duális szakképzés kihívásai a szakács szakmában 

K U T A T Á S  1 6 3  

bizonyítják ezeket. A nagyipari szakmákban, ahol világcégek biztosítják a gyakorlati kép-

zést, és maguknak képeznek szakmunkásokat, teljes mértékben elfogadható, hogy a diák a 

kilencedik évfolyam után a gyakorlati idejét csak külső tanműhelyben tölti. A vendéglátás 

lényegesen eltér ettől, kevésbé mérhető és hasonlítható össze egzakt módon az egyes diá-

kok munkavégzése, a különféle egységek üzemeltetése, eltérő szaktudást és színvonalat 

követel meg. Ebből következik, hogy másfajta a képzés és színvonala is a különböző típusú 

vendéglátóegységekben. 

2.A gyakorlati helyekkel szemben támasztott követelmények folyamatos biztosítása, fenn-

tartása, fejlesztése a finanszírozás hiányosságaiból adódóan nehézségekbe ütközik. A szak-

képzési törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről 

szóló kormányrendeletben leírtak szerint minden képzőhelynek meg kell felelnie bizonyos 

személyi és tárgyi feltételeknek ahhoz, hogy tanulókkal foglalkozhasson. Ezen megfelelés 

mind személyi, mind tárgyi oldalról elég nagy költséggel jár a vállalkozások részéről. A 

tanulók után kapott normatíva nem minden esetben fedezi a megnövekedett kiadásokat, a 

folyamatos fejlesztéseket. 

Kutatási eredmények bemutatása 

A tanulók véleményét kutató kérdőívre válaszolók 66 százaléka férfi, mely arány össz-

hangban van a szakmában dolgozók nemi arányával. A válaszadók 19%-a másodszakmás, 

két kitöltő diplomával is rendelkezik. Az új képzési formában már végzettek döntő több-

sége megmaradt a szakmájánál. A válaszadók 64 százaléka eddigi szakmai tevékenységét 

Magyarországon végezte. Nyolc százalékuk idehaza és külföldön is dolgozott vagy dolgo-

zik jelenleg is, a többiek (18%) külföldön tevékenykednek. 

A válaszadók harmada elegendőnek tartja azt az ismeretet, amit a két „színtéren” – a külső 

helyszínen és az iskolában – kapott. Húsz százalékuknak viszont hiányérzete van a képzés 

hatékonyságával kapcsolatosan. Tizenhárom százalékuk úgy gondolja, hogy az iskolában, 

huszonkilenc százalékuk viszont a gyakorlati helyén jutott több hasznos ismeretanyaghoz. A 

legtöbb tanulót éttermek, majd szállodák foglalkoztatnak, foglalkoztattak (2. ábra). 

2.ábra: Gyakorlati munkahelyek típusainak megoszlása 

 
 

A diákok tizenhárom százaléka kategorikusan azt állítja, hogy a munkahely nem segí-

tette őket a tanulmányaik során. Huszonnyolc százalék kissé ért egyet a kijelentéssel, ti-

zenhét százalékukat általában elégedett a gyakorlati helyének hozzáállásával. Csupán hu-

szonkét százalékuk érzi teljes mértékben elegendőnek a munkahelyek nyújtotta támogatást. 

Tehát összességében a tanulók kicsit több, mint harmada tekinti csak úgy, hogy gyakorlati 

helye nagyban hozzájárul a gyakorlati ismeretek elsajátításához. A válaszolók negyvenegy 
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százaléka egyértelműsítette, hogy más jellegű, konkrétan nem a szakmájukhoz tartozó fel-

adatokat is kapnak a munkahelyen. A válaszadók negyede általában ért egyet a feltevéssel, 

tíz százalékuk kevés alkalommal végez más típusú feladatokat a munkahelyén. Öt százalé-

kuk kizárólagosan csak szakmai feladatokkal bízzák meg gyakorlati helyén (3. ábra).  

Nyolc százalékuk keveselli a munkahelyen szerzett gyakorlati tapasztalatok szerepét a 

későbbi munkahelykeresésnél és csupán huszonnyolc százalék állí tja határozottan, hogy 

ezek az ismeretek hasznosak szakmai fejlődésükre. A válaszolók nagyságrendileg fele ál-

talában vagy kissé ért egyet a feltevéssel. 

3.ábra: Nem szakmai feladatok elvégeztetése a munkahelyen 

 
 

A megkérdezettek iskolai képzéstől való elvárásai között a szakmai tudás elsajátítása, 

megfelelő felkészítés, szakmai bizonyítvány, több odafigyelés, segítség, piacképes tudás 

átadásának igénye szerepel a leggyakrabban. Ezen kérdés kapcsán a jelenlegi oktatáspoli-

tika diákok által nehezményezett részei is a felszínre kerültek, pl. a magas heti óraszámok, 

nulladik órák, leterheltség, stb. „Az iskolai képzés nagyon elavult, illetve megfelelő alap-

anyagok hiányában szenved.”- fejtette ki egy válaszadó. A külső gyakorlati munkahelyek-

től leginkább a szaktudás, tapasztalat, segítség, amit elvárnak a diákok. A tanulók sokasága 

csak olcsó munkaerőnek érzi magát, akivel nem, vagy csak keveset foglalkoznak. Határo-

zottan igényelnék az iskolai tankonyhán történő gyakorlatok magasabb arányát. Többen 

nehezményezik, hogy a gyakorlati idejük jelentős részében csak takarítási, előkészítési és 

mosogatási feladatokkal bízzák meg őket. 

A kérdéseinkre választ adó gyakorlati képzőhelyek munkahelyi felelős vezetői kéthar-

madban férfiak és egyharmaduk nő. Életkorukat tekintve mindegyikük harminc év feletti. 

A cégvezetők többsége (29%) ötven év felettinek vallotta magát. Negyvenöt és ötven év 

közötti kitöltő tizenegy (27%) volt. Negyven és negyvenöt év közöttiek tizenöt százalékot 

jelentettek. Harmincöt és negyven év között tizenhét százalék és harminc és harmincöt év 

között a legkevesebben (12%), töltöttek kérdőívet. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a 

gyakorlati képzőhelyeken jellemzően megfelelő szakmai gyakorlattal, tapasztalattal ren-

delkező szakemberek foglalkoznak a tanulókkal. 

A képzőhely területi elhelyezkedésére vonatkozóan a válaszadók csaknem ötöde a fővá-

rost jelölte meg, második helyen a megyeszékhelyek végeztek (42%). Városokban har-

minckét százalékuk, falvakban csak hét százalékuk tevékenykedik.  

A vendéglátóhelyek típusa szerint – összhangban a tanulói kérdőívre adott válaszokkal 

– az étterem jelenik meg a legnagyobb arányban. Jelen esetben a válaszadók fele jelölte 

meg ezt a típust. Míg a diákok esetében második helyen a szálloda szerepelt, a munkahe-

lyek válaszainál a csárda került erre a helyre (17%). Itt a szálloda, mint tipikus vendéglátós 
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válfaj csak a harmadik helyre került öt kitöltővel (12%). Ugyanekkora arányban (12%) 

képviselteti magát a kitöltők között a bisztró. A gyorséttermet, mint üzlettípust kettő vála-

szoló (5%) jelölte meg. 

Vizsgáltuk a gyakorlati képzőhelyek diákok oktatása terén szerzett tapasztalatait is. 

Azok a vállalkozások (10%), akik egy, két vagy három éve foglalkoznak csak diákok ok-

tatásával, a duális képzés bevezetése után léptek be a rendszerbe. Nekik csak ebben a kép-

zési formában tanuló diákjuk volt, vagy éppen van is, nincs összehasonlítási alapjuk a meg-

előző képzési formák eredményességével kapcsolatban. Viszont akik ennél régebben fog-

lalkoztatnak tanulót, volt lehetőségük másik oktatási formában tanuló diákok képzésére is. 

A válaszokból az derül ki, hogy a legnagyobb arányban (37%) a cégek öt és tíz év közé 

teszik azt az időszakot, melyben tanulót foglalkoztatnak. Huszonkét százalékuk tíz-tizenöt 

éve folytat ilyen jellegű tevékenységet, és tizenkét százalékuk tizenöt évnél régebben fog-

lalkozik tanulókkal. Négy-öt éve a válaszolók húsz százaléka foglalkozik tanulókkal. Az 

adatokból az derül ki, hogy a vállalkozások többsége megfelelő tapasztalattal és rutinnal 

rendelkezik a diákok oktatása terén. Fő kérdés az, mennyire veszik figyelembe a változá-

sokat és mennyire felelősségteljesek ebben a feladatban. Változások alatt nemcsak a kép-

zési rendszer gyökeres megváltozását, hanem a diákokat jellemző generációs változásokat 

értjük. Nem lehet ugyanúgy oktatni a diákokat, mint akár csak öt évvel ezelőtt. A tananyag 

sem ugyanaz, illetve a diákok is más kompetenciákkal rendelkeznek most, mint korábban.  

Maximum két tanulót a gyakorlati helyek húsz százaléka alkalmaz. A kettő és öt tanuló 

közötti létszámot tizenegy válaszadó (26%) jelölte meg. A legnagyobb arányt az öt és tíz 

tanuló között foglalkoztató cégek jelentik a felmérésben (37%). Tíz tanulónál többet a vá-

laszadó vállalkozások tizenhét százaléka foglalkoztat. 

A gyakorlati képzőhelyek, mint a képzés egyik gerincét adó színtér a képzés másik fon-

tos tényezőjétől, az iskolai oktatástól való elvárásaikat elsősorban a minőségi oktatásban, 

az alapismeretek mélyebb átadásában fogalmazták meg. Konkrétan hiányolják a korszerű 

alapanyagokat és technológiai ismereteket, a trendek követését, valamint olyan elméleti 

alapok biztosítását kívánnák, amire a gyakorlati helyeken tudnának építkezni, támasz-

kodni. 

A munkahelyek huszonkét százaléka nem változtatna a jelenlegi képzési struktúrán. 

Negyvenkilenc százalék azonban még gyakorlatiasabbá tenné a képzést. Negyvenkét szá-

zalékuk vallotta azt, hogy korszerűbb technológiákra, és jó minőségű, helyi alapanyagokra 

lenne szükség az oktatás során. Tizenhét százalékuk gondolta azt, hogy az iskola és a gya-

korló hely közötti szorosabb kapcsolat jót tenne a képzésnek. Hét százalékuk az elmélet és 

a gyakorlat arányát változtatná meg. 

A gyakorlati képzőhelyek technikai felszereltségére vonatkozó kérdést mindkét kérdő-

ívben szerepeltettük. Szembetűnő a véleménykülönbség a két válaszadó célcsoport között. 

Míg a diákok tizennyolc százaléka titulálta a gyakorlati helyén lévő eszközparkot elavult-

nak, addig a gyakorlati munkahelyek csak két százaléka mondta el ugyanezt a sajátjáról. A 

munkahelyek nagyságrendileg dupla akkora százalékkal jelölték meg a megfelelő, jó (4-es 

számmal jelzett) opciót, mint a diákok. A tanulók válaszait tekintve nincs nagy szórás a 

válaszok között. A munkahelyek válaszait megnézve, az első három lehetőség összesen 

tizennégy százalékukat érinti. Legjobban, kiválóan felszerelt konyhával a válaszadók több, 

mint negyede rendelkezik, azaz saját bevallásuk szerint kellőképpen megfelelő eszközöket 

birtokolnak, de mindig van mit fejleszteni (4. ábra). 
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4.ábra: A gyakorlati helyek felszereltségének minősítése 

 
Az 1-es elavult eszközpark, az 5-ös korszerűen felszerelt konyhát jelenti, 

 

Szintén mindkét célcsoport véleményezte az iskolai oktatók szakmai felkészültségét (5. 

ábra). 

5.ábra: Iskolai oktatók szakmai felkészültsége a diákok és 

a gyakorlati hely képviselőjének értékelése alapján 

 
Az adatokból kiolvasható, hogy a diákok több, mint harmada (37%) telkes mértékben 

elégedett a szakoktatók felkészültségével. A munkahelyek negyede mondta el ugyanezt. A 

legtöbben úgy vélik (42% tanuló, 34% képzőhely), hogy felkészültségük csak a tanmenet 

elvárásait tekintve megfelelő. A munkahelyek harmada (34%) szerint nem teljesen megfe-

lelő, de bizonyos szakmai jellegű továbbképzésekkel orvosolni lehetne a problémát. Ami 

meglepő, hogy a diákok csupán 10%-a gondolja ugyanezt. A kapott adatokból az derül ki, 

hogy a diákok összességében lojálisak a szakoktatóikkal. A legalacsonyabb oszlop a nem 

naprakész lehetőségnél szerepel, konkrétan a munkahelyek hét százaléka gondolja ezt. Saj-

nos, a diákok 11%-a is azt érzi, hogy az iskolában oktatók felkészültsége elavult.  

A szakács tanulók ösztöndíjon felüli juttatásait is másképp látja a két fél (6. ábra).  
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6ábra: Diákok juttatásai az ösztöndíjon felül a diákok és 

a gyakorlati hely képviselőjének válaszai alapján 

 
 

Az összesített adatokból kiderül, hogy az étkezés mindkét érintett tábornál a legnagyobb 

arányban van jelen. A munkahelyek 98%-a jelölte meg ezt az opciót. A diákok szerint 

azonban csupán hatvannégy százalék kap ingyen étkezést a gyakorlati képzőhelyen. Ta-

pasztalatunk az, hogy a tanulók számára evidens az ingyenes étkezés, így nem érzik azt 

külön juttatásnak, ez lehet az oka az alacsony arányú jelölésnek. A diákok mindössze há-

rom százaléka jelölte meg a válaszában, hogy kap utazási költségtérítést, szemben a mun-

kahelyek harminchét százalékával. Erre a különbségre lehet magyarázat, hogy a diákok 

többsége az állandó lakásához, vagy az iskolához közeli munkahelyet keres, hogy a mun-

kába járás idő- és költségigényességét minél jobban csökkentsék. Ugyanakkor az, hogy a 

munkába járáshoz szükséges bérlet költségét a munkáltatója megtéríti, a diákok számára 

természetes. Szignifikáns különbséget mutat a munkaruha biztosításának kérdése. A mun-

kahelyek háromnegyede (76%) adta azt a választ, hogy ad a diákjainak munkaruhát. Ezzel 

szemben a diákok csak húsz százaléka mondja ugyanezt. Sok diákban nem is tudatosul, 

hogy számukra munkaruhát kellene biztosítani a tanulószerződéssel őket foglalkoztató cé-

geknek. A vállalkozások egy része nem is biztosítja azt. A jutalom, esetleges prémium kis 

százalékban van jelen a válaszok között. A diákok 11%-a kap ilyen juttatást, bár néhányan 

az általuk végzett többletmunkákért kapott bért is idesorolták. A cégek 17%-a nyilatkozott 

úgy, hogy ad a tanulóinak jutalmat, esetleg prémiumot. A munkahelyek 2/3-ad része 

elégségesnek tartja a diákok után kapott normatívát. A válaszokból az is kiderül, hogy nagy 

szórás mutatkozik a kötelezettség-csökkentő tételek igénybevételével kapcsolatosan. 

Látható, hogy a munkáltatók egyrészt nincsenek tisztában a lehetőséggel, másrészt 

nincsenek olyan beruházásaik, amelyekben ezeket a tételeket érvényesíteni tudnák.  

Az iskola és a gazdálkodó szervezet kapcsolattartására vonatkozóan a diákok 34%-ának 

nincs tapasztalata. Tizenhárom százalékuk szerint nincs folyamatos kapcsolattartás a két 

szereplő között. Majdnem egyforma (21% tanuló, 24% gyakorlati képzőhely) arányban 

kissé értenek egyet ezzel a megállapítással. A legnagyobb eltérés a két vélemény között az 

általában egyet értek opció. A munkahelyek harminc százalékkal többen érzik úgy általá-
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nosságban, hogy a kapcsolattartás folyamatos. A legpozitívabb eshetőséget a cégek ne-

gyede választotta, szemben a diákság 11%-ával. Az iskola és a munkahelyek közötti kap-

csolatot tehát inkább a cégek látják pozitívnak, mintsem a diákok.  

7.ábra: Az üzlet folyamatos kapcsolatot tart fenn az iskolával 

a diákok és a munkahelyek szerint 

 
 

Az iskola álláspontjának megismerésére e téren az interjúk szolgáltak. Ezekből kiderül, 

hogy alapvetően jó a kapcsolat a két fél között, de vannak esetek, amikor szorosabb együtt-

működésre lenne szükség, akár a Kamara bevonásával (7. ábra). 

A szakmai és vizsgakövetelmények betartásáról a gyakorlati képzés alatt magas számban 

(25%) érkezett „nincs tapasztalata” válasz. Értelemszerűen a válaszadó diákok azon része, 

akik még a vizsga előtt állnak, nem tudtak ehhez a kérdéshez hozzászólni érdemben (8. 

ábra). 

  

34

13

21

21

11

0

0

24

51

25

0 20 40 60

Nincs tapasztalatom

Nem értek egyet

Kissé egyet értek

Általában egyet értek

Teljes mértékeben egyet értek

százalék

Munkahely Diák



A duális szakképzés kihívásai a szakács szakmában 

K U T A T Á S  1 6 9  

8.ábra: A szakmai és vizsgakövetelmények figyelembe vétele a gyakorlóhelyeken, 

a munkahelyek és a diákok véleménye szerint 

 
 

Meglepő, hogy a gyakorlati képzőhelyek öt százaléka maga is azt állítja, hogy nem veszi 

figyelembe a szakmai és vizsgakövetelményeket. A diákok tizenkét százaléka véli ugyan-

így. A legnagyobb véleménykülönbség az „általában egyetért” válasznál mutatkozott: 

nagyságrendileg a cégek fele (46%) állítja, hogy figyelembe veszi a diákok képzésénél a 

vizsgakövetelményekre való felkészítést, míg a diákoknak csak ötöde gondolta ugyanígy. 

További beszédes eredmény, hogy a diákok húsz, a vállalkozások csupán öt százaléka véli 

úgy, hogy az érintett gyakorlati hely nem áldoz a vizsgafelkészítésre plusz energiákat: alap-

anyagot, időt. Másik szembetűnő nagy különbség a két csoport között az „általában egyet-

értek” válaszlehetőségnél derült ki, a munkahelyek több mint a fele (56 %) így találja, 

szemben a diákság tizenhárom százalékával (9. ábra). 

9.ábra: A munkahelyek vizsgafelkészítése a diákok és a gyakorló helyek szerint 

 
 

A gyakorlati képzőhelyen tevékenykedő tanulófelelős létével, illetve tanulókkal való 

foglalkozásukkal kapcsolatosan a diákok az összes válaszlehetőséget szinte ugyanolyan 

arányban (17-24% között) jelölték meg. A vállalkozások fele (49%) azonban teljes mér-

tékben egyetért az állítással, miszerint a tanulófelelős külön foglalkozik a diákokkal (10. 

ábra). 
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10.ábra: A tanulófelelős tevékenysége a diákok és az üzletek véleménye alapján 

 
 

Általánosságban a gyakorlati helyek majdnem fele (46%), szemben a diákok tizenöt szá-

zalékával „teljes mértékben egyetért” azzal az állítással, hogy trendkövető konyhában tölti 

a munkaidejét. Majdnem azonos arányban van mindkét táborban a „kissé egyet értek” le-

hetőség. A gazdasági szektor csupán öt százaléka vallja azt, hogy nem ismeri és nem is 

követi az új trendeket a gasztronómiában. A diákok negyede úgy nyilatkozott, hogy ebben 

a kérdésben nincs tapasztalata (11. ábra). 

11.ábra: A munkahelyek viszonyulása a gasztronómiai trendekhez 

a diákok és az üzletek véleménye szerint 

 

Következtetések, javaslatok 

A duális képzés elméletben megfogalmazott elvárásai teljes mértékben megfelelnek egy jó 

oktatási stratégiának. A fő probléma a még kiforratlan, sokszor előkészítés nélküli gyakor-

lati megvalósítás. A nappali munkarendű szakképzés esetében a diák beérkezik 14-15 éve-

sen a középfokú tanintézménybe, gyakran úgy, hogy a választott szakmáról kevés informá-

cióval rendelkezik. Az interjúalanyok egyöntetű megállapítása, hogy ebben az életkorban 

még nehéz tudatos pályaválasztási döntést hozni. A manapság egyre nagyobb problémát 

jelentő iskolai lemorzsolódás egyik okaként éppen ezt a korai elhatározást tekintik. A ko-

rábbi szakképzési szerkezet egyik előnyét az integrált oktatás jelentette. Akkor egy  másfél 

éves alapozó periódus után dőlt el – a tanulmányi átlag, a készségek, képességek, hozzáál-

lás alapján –, hogy kiből lett szakközépiskolás és kiből szakiskolás. Mindhárom szakmába 
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betekintést nyújtott a képzés, ezáltal lehetőséget adva a választásra a hezitáló, utat kereső 

diáknak. Ezt a rendszert érdemes lenne ötvözni a duális képzéssel.  

A vendéglátás sajátosságait tekintve nehéz változtatni azon a tényen, hogy vegyes ösz-

szetételű, változatos jellemzőkkel rendelkező vendéglátóegységek szolgálnak gyako rlati 

képzőhelyként. Éppen ezért nagy a jelentősége, hogy a kiadott tanmeneteket felelősséggel 

kövessék a gazdálkodó szervezetek, és azon irányelvek mentén organizálják a diákok külső 

gyakorlatát. Ez sajnos a gyakorlati helyek kis részében valósul csak meg  maradéktalanul. 

A diákoktól beérkezett adatokból, személyes tapasztalatainkból és az interjúalanyok vá-

laszaiból egyértelműen kitűnik, hogy számos külső gyakorlati helyen a tanulók számára 

nincs megfelelő és elegendő oktató, nincs egyéni felkészítés. Mindebből arra lehet követ-

keztetni, hogy a vállalkozások zöme jelenleg nem tudja átvállalni a szakmai vizsgára tör-

ténő hatékony és eredményes felkészítést. Az interjúalanyok megoldási javaslatként felve-

tették, hogy amely vállalkozás valamilyen oknál fogva (idő-, eszköz-, szakember-, helyhi-

ány) nem tudja a végzős tanulókat a szakmai vizsgára felkészíteni – a költségek megfize-

tése mellett – ezt a feladatot a vizsga előtti néhány hónapban a képző iskolára bízhatná. 

Akik viszont nem élnek ezzel a lehetőséggel és saját maguk kívánják felkészíteni a diáko-

kat a záróvizsgára, mint felkészítő képviseltessék magukat a szakmai vizsgán. Mindehhez 

sokkal szorosabbra kellene fűzni a gyakorlati helyek és az iskola kapcsolatát. Havi vagy 

akár heti rendszerességgel kellene a diákok haladásáról konzultálnia egymással az iskolai 

és a gyakorló hely oktatójának. Néhány jó példa már akad, amikor rendszeresen személyes 

találkozásokat, látogatásokat szerveznek az iskolák a gyakorlati helyekre, hogy ott meg-

nézzék a diákok körülményeit, az oktatás módszereit, a haladás ütemét. Fordítva is igaz ez, 

az iskolák szívesen látják az iskolában – akár egy tanóra keretein belül is – a külső tanuló-

felelősöket. 

Mind a szakképző intézményekben, mind a gyakorlati helyeken gondot jelent a szakok-

tatók felkészültsége, naprakészsége. Sajnos sem a tankönyvek, sem a tanmenetek nem ad-

nak lehetőséget szakmai megújulásra. A szakmát oktatóknak szükséges lenne egyrészt pe-

dagógiai, másrészt szakmai továbbképzéseken frissíteniük ismereteiket. Jelenleg szakmai 

oldalak olvasásával, szakirodalmak tanulmányozásával és a kevés szabadidőben vállalt ki-

egészítő szakács munkákkal próbálják a gyorsan fejlődő és változó gasztronómiai trendeket 

nyomon követni. Mindezek alapján első hipotézisünket teljes mértékben alátámasztottnak  

tekintjük. 

A gyakorlati helyekkel szemben támasztott követelmények folyamatos biztosítása sok 

helyütt nehézségekbe ütközik. Ennek egyik oka financiális kérdés,  másrészt pedig a szak-

mában jelentkező munkaerő-hiány következménye. A diákok közül sokan úgy érzik, hogy 

nem tanulóként bánnak velük. Sokszor a hiányzó kisegítő munkaerőt kívánják pótolni ve-

lük. Habár csak az a vállalkozás kaphat kamarai akkreditációt tanuló képzésre, aki teljes 

mértékben megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek, felmérésünkből kiderül, 

hogy a diákok meglátása szerint a munkahelyek többsége a szakképzéshez elengedhetetle-

nül szükséges technikai felszereléssel sem rendelkezik. Anyagi kérdés az is, hogy a jog-

szabályban előírt, a tanulószerződéssel alátámasztott juttatásokat sem mindig kapják meg 

a gyakorlaton lévő diákok. Azonban egyértelmű, hogy mindez bár jellemzően financiális 

kérdés, sok esetben a versenyszféra nem fordít elég figyelmet a rájuk bízott tanulókra, nem 

érzik a felelősség súlyát. Így a második hipotézisünk csak részben alátámasztott. 

Sajnálatos, hogy a munkahelyek döntő többsége nem használja azokat a dokumentumo-

kat, melyek a képzés gerincét képezik, mint például szakmai és vizsgakövetelmény, a szak-

képző iskolák által kiküldött tanmenetek, vizsgatételek. Felmerül a kérdés, hogy kinek a 

felelőssége lesz a szakmai vizsga esetleges eredménytelensége?  
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Ha az egység már megkapta az engedélyt, a kamara úgynevezett köztes ellenőrzései so-

rán derülhetnek ki az esetleges hiányosságok, hanyagságok. Ilyenkor a vállalkozás haladé-

kot kap a hiba kijavítására. 

A felmerülő problémák esetén megoldás lehet az a javaslat, – melyhez hasonlót a Bara-

nya Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál már alkalmaznak is – hogy a diákokat foglal-

koztató vendéglátóhelyeket bizonyos szempontrendszer szerint kategóriába sorolnák, mi-

nősítenék. Itt szempontként figyelembe lehet venni az üzlet felszereltségét, tapasztalatát 

oktatási téren, a végzett és a jelenlegi diákok véleményét, illetve a felkészítés minőségét, 

mely a vizsgaeredmények alapján mérhető. Pozitívumként lehetne értékelni a lista össze-

állításánál, ha a munkaadó különféle juttatásokban részesítik a diákjait az előírtak felett is. 

A felállított jegyzéket nyilvánosságra hozva betekintést nyerhetnének a tanulóhelyet ke-

reső kilencedikesek, vagy akár a szüleik. Ezzel versenyhelyzet is kialakítható a vállalko-

zások között, amely idővel remélhetőleg minőségi változást is hozhat a szakképzés terén. 

Érdemes lenne korlátozni – a vállalkozás nagyságához, forgalmához, korábbi eredménye-

ihez igazítani – a szakmánként és tanulófelelősönként foglalkoztatható tanulók számát, év-

folyamát is. Így több figyelem jutna a diákokra és eredményesen, felelősségteljesen tudna 

foglalkozni velük a tanulófelelős a napi munkája mellett. 
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