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A Dél-Dunántúl vállalkozóinak attitűdvizsgálata 

─ a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 

turizmus-vendéglátás duális mesterképzési programja kapcsán  

 

Our study publishes the research results of the primary measurement and evaluation of the attitude 

of the entrepreneurs of South Transdanubia related to the tourism management dual master pro-

gramme. The dual training programme connects the theory with practice providing extra value for 

the employer and the employee as well. Since the dual training is a new form of education in tourism 

and catering the present survey supports the planning process and the establishment of the planned 

dual training at the University of Pécs, Faculty of Business and Economics as well. The present 

comprehensive study provides a detailed picture about the results of the survey.  
 

Bevezetés 

Tanulmányunk a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karán tervezett új képzésének 

apropójából végzett kutatások azon eredményeit közli, melynek kapcsán kutatócsoportunk 

a Dél-Dunántúl vállalkozóinak attitűdjeit mérte fel a turizmus-vendéglátás duális mester-

képzési program kapcsán. 

A duális képzési rendszer összekapcsolja az elméletet a gyakorlattal, egy időben képzi a 

hallgatót az ismeretek megszerzésére és azok alkalmazására, így többletértéket jelent a 

munkavállaló és a munkáltató számára is. Ugyanakkor ez a képzési forma többletfeladattal 

jár a hallgatók számára, hiszen a megszokott elméleti oktatás mellett dolgoznak is, és a 

velük dolgozó vállalatok számára is nemcsak anyagi ráfordítással, de többletenergiával is 

jár a hallgatók gyakorlati képzése, képzési programjaik kialakítása.  

Mivel a duális képzési forma újszerűnek számít Magyarországon a turizmus-vendéglátás 

ágazatban, a duális képzésben részt venni szándékozó turisztikai vállalkozások és szerve-

zetek kevés információval rendelkeznek a képzés előnyeiről és az abba való bekapcsolódás 

esetén a velük szemben támasztott követelményekről. Az ő meggyőzésük, de elsősorban a 

potenciális partnerek körének felmérése a projekt sikerének elengedhetetlen része.  

Jelen felmérés támogatja a duális képzési rendszer és a PTE duális képzéseinek erősö-

dését, ezáltal az intézmény részvételét a gazdasági szférában. Mivel a Pécsi Tudomány-

egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2019 őszétől tervezi indítani a Turizmus-vendéglá-

tás duális mesterképzési programját, felmértük Pécs oktatási és gazdasági vonzáskörzeté-

ben, elsősorban a Dél-Dunántúlon a piaci, vállalati szereplők, döntéshozók szakmai véle-

ményét a képzés kapcsán. Jelen összefoglaló tanulmány részletes áttekintést ad a felmérés 

eredményeiről. 

Módszertan 

A kutatás keretében személyes kérdőíves felmérést készítettünk, melyben a vállalkozói kör 

véleményére voltunk kíváncsiak a turizmus-vendéglátás duális képzés kapcsán. A munka 

folyamán összesen 261 fő személyes megkérdezése történt meg. 

                                                      
 A tanulmány az „EFOP 3.5.1 Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szak-

irányú továbbképzések fejlesztése” c. program támogatásával valósult meg.  
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A kutatás célja volt a turizmus-vendéglátás duális képzés motivációinak feltárása a dél-

dunántúli régió és egyes – a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetére kiterjedő – kiemelt 

területeken működő, a turizmus-vendéglátásban tevékenykedő cégek, turisztikai szerveze-

tek döntéshozói körében. Elsősorban a vállalkozások, szervezetek tulajdonosa, vezetője, 

HR-es munkatársa került lekérdezésre, néhány esetben – a tulajdonos vagy vezető elfog-

laltsága miatt – a vállalkozás munkatársa töltötte ki a kérdőívet. 

Célként fogalmazódott meg a motivációk felmérése mellett a duális képzés ideológiai 

hátterének ismertetése is. A felmérés így nem csupán a véleményeket kérte ki, hanem egy-

ben információátadásra, megismertetésre is szolgált. Emellett a duális képzés előnyeinek 

hangsúlyozásával a meggyőzésre is fókuszált. A kérdőívezés során ezért ismertetésre ke-

rültek a legfontosabb információk a duális képzésről. A vállalkozói kör kérdőívének ösz-

szeállításakor a következő kérdéscsoportokat alakítottuk ki: 

− a vállalkozások főbb jellemzői és munkaerőpiaci helyzete, 

− a vállalkozói kör ismeretei a duális képzésről, 

− a vállalkozói kör hajlandósága a részvételre a duális képzésben,  

− a vállalkozói kör véleménye a fejlesztendő kompetenciákról, tudásról. 

A kérdőíveket az online-kerdoiv.com rendszerében regisztráltuk, ami az adatgyűjtést és 

a kiértékelést is segítette. 

A piaci szereplők felmérésének eredményei 

A felmérésbe bevont vállalkozások jellemzői 

A megkérdezett cégek többsége szállásszolgáltatással, vendéglátással, rendezvényszerve-

zéssel, attrakció fejlesztéssel, üzemeltetéssel foglalkozik, de a megkérdezettek körében 

szerepelnek TDM-szervezetek és önkormányzatok is. A felmérés a turizmust érintő további 

tevékenységi köröket végző cégekre is kiterjedt, pl. pályázati tanácsadás, személyszállítás, 

marketing, oktatás, borászat terén. 

 
1. ábra: A megkérdezett cégek megoszlása a tevékenységi körök szerint  

A megkérdezettek többsége a cég vezetője, tulajdonosa vagy vezető pozícióban lévő 

munkatársa (pl. értékesítési vezető, marketingvezető, szállodaigazgató, üzletvezető, iroda-

vezető). A felmérésben alkalmazottak (pl. recepciós, pincér, marketing asszisztens, irodai 

alkalmazott) is megkérdezésre kerültek. 
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2. ábra: A megkérdezett személyek megoszlása a beosztásuk szerint  

A megkérdezett cégek 60%-a több mint 10 éves múltra tekint vissza, stabil piaci szerep-

lőnek tekinthető. Mindössze a felmért cégek 11%-a viszonylag új piaci szereplő, tehát ke-

vesebb, mint 3 éve alapították. A felmért vállalkozások többsége mikro vállalkozás, ahol 

10 fő alatt van a foglalkoztatottak száma. A megkérdezett cégek 20% -a kisvállalkozás, 

10%-a pedig középvállalkozás. A felmérésben országos hatókörű nagy cégek (pl. IBUSZ) 

helyi irodái is szerepelnek (3. ábra). 
 

 
3. ábra: A megkérdezett cégek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint  

A felmért vállalkozások helyzete a munkaerőpiacon 

A felmérés során természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy a megkérdezett vállalkozá-

sok küzdenek-e munkaerő problémákkal. A turizmusban tapasztalható elvándorlás, szak-

képzettség hiánya, illetve a Dél-Dunántúl periférikus gazdasági-társadalmi helyzet miatt 

nem volt meglepő, hogy a felmért vállalkozások közel fele (48%) küzd munkaerő problé-

mákkal. Ezt igazolták a megadott válaszok is, miszerint azon cégek, akik jelezték, hogy 

munkaerő problémákkal küzdenek, annak legfőbb forrását a szakképzett munkaerő hiányá-

ban, a munkavállalók elhivatottságának hiányában látják. Problémaként merül fel a mun-
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kavállalók magas fizetési igénye is (4. ábra). A válaszok alapján a létszámban és szakkép-

zett munkaerőben hiány mutatkozik, ugyanakkor a munkáltatók többsége, 69%-a elégedett 

munkavállalóinak szakmai tudásával. 
 

 

4. ábra: Válaszok a „Milyen jellegű munkaerő problémákkal küzd?” kérdésre 

A munkáltatók a turizmus-vendéglátásban dolgozók legfontosabb tulajdonságának, ér-

tékének a szakképzettséget, a nyelvtudást, a megbízhatóságot és a szakmai elhivatottságot 

látják. Korábbi kérdésünkre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy épp ezen tulajdonságok 

hiányát is érzik a munkaerő piacon (5. ábra). 
 

 

5. ábra: Válaszok a „Ön mit gondol, mik a legfontosabb tulajdonságai/értékei 

a turizmus-vendéglátásban dolgozóknak?” kérdésre 

A tervezett képzés kapcsán szintén bizakodásra adhat okot, hogy a megkérdezett cégek 

közel fele (45%) úgy látja, hogy az elkövetkező 2-3 évben bővíti majd a foglalkoztatottak 

körét, ami azt mutatja, részükről igény mutatkozik a szakképzett munkaerőre. 

A felmérésben részt vevők ismerete a duális képzési rendszerről  

A felmérésben részt vevők 70%-a halott már a duális képzési formáról. Azok többsége, 

akik már hallottak erről a képzési formáról, nagyon hasznosnak tartják azt. Ugyanakkor 

közel fele azoknak, akik már hallottak a duális képzésről, még nem alakított ki róla hatá-

rozott véleményt, mert jellemzően nem jutott még el hozzájuk elegendő információ. El-

enyésző azok száma, akik nem tartják jónak ezt a képzési formát  (6. ábra). 
 

0 20 40 60 80 100

Szakképzett munkaerő hiánya

Munkavállalók motiváltságának,…

Létszámhiány

Munkavállalók magas fizetési igényei

Munkavállalók…

Munkavállalók gyors fluktuációja

156

144

134

126

77

64

47

35

szakképzettség

nyelvtudás

megbízhatóság

elhivatottság

jó munkabírás

udvariasság

alázat

segítőkészség



A Dél-Dunántúl vállalkozóinak attitűdvizsgálata 

K UT AT ÁS  1 1 9  

 

6. ábra: Válaszok a „Kialakított már bármilyen véleményt a duális képzésről?” kérdésre 

Egyéb válaszok, amiket a megkérdezettek adtak: 

– Jó, ha gyakorol a tanulás mellett. A gyakorlat fontos nagyon. 

– Nagyon jó, ha gyakorlatot is szereznek az oktatás alatt. 

– Hasznosnak tartom, ha a képzésen elkötelezett, szakmailag felkészült, korszerű pe-

dagógiai-módszertani tudással rendelkező oktatók, piacképes tudást adnak, valamint 

a képzési célok megvalósulása kontrollálható. 

– Igen, láttam olyan országot, ahol jól működött 

– A középiskolai képzést is ide veszem. Ott már vannak tapasztalatok. Tanulság: a 

szakma átfogó megtanulását nem lehet csak a gyakorlati helyre bízni.  

– Hasznos, amennyiben megfelelő gyakorlati képzés társul hozzá.  

Azok többsége (83%), akik a duális képzési rendszerről már hallottak tisztában vannak 

azzal is, hogy a gyakorlati képzőhely bizonyos összeget köteles fizetni a hallgatóknak, 

azonban az erre vonatkozó jogszabályokat csak kevesen (22%) ismerik. Csupán a duális 

képzést ismerők fele (47%) hallott arról, hogy már a turizmus-vendéglátás felsőoktatási 

keretein belül is létezik ez a képzési forma (7. ábra). 

 

7. ábra 

Az eredmények azt mutatják, hogy viszonylag alacsony a turizmusban érintett cégek 
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turizmus-vendéglátás területén induló duális képzésekről és alakított ki róluk határozott, 

pozitív véleményt. 

A felmérésbe bevont vállalkozások hajlandósága a duális képzésben való részvételre  

Mindenképp pozitív eredménynek tulajdonítható, hogy a felmérésbe bevont vállalkozások 

több mint fele (53%) szívesen foglalkoztatna hallgatókat a duális képzés keretében.  Azok, 

akik nem vennének részt a duális képzésben, ennek okát elsősorban abban látják, hogy 

nincs kapacitásuk a gyakornok betanítására. Ez visszavezethető az előbbiekben kimutatott 

létszámhiányra és szakképzett munkaerő hiányára. Többen a vállalkozás kis mérete (mikro 

vállalkozás) és a turizmus szezonalitása miatt nem tudják vállalni a gyakornokok foglal-

koztatását. Néhány cég olyan helyzetben van (induló, átalakuló vagy megszűnő vállalko-

zás, ill. forráshiány), hogy nem tud gyakornokot fogadni  (8. ábra). 
 

 

8. ábra: Válaszok a „Kérem, adja meg, hogy az Ön cégénél mi az akadálya 

a hallgatók gyakorlati képzésének, foglalkoztatásának? kérdésre 

Szintén fontos, hogy a megkérdezett cégek többsége (85%) vállalná, hogy a hallgatóknak 

a gyakorlat során bizonyos összeget fizetne a munkájáért. A hallgatókat a hotelekben, pan-

ziókban elsősorban recepciós munkakörben alkalmaznák gyakornoknak. A vendéglátásban 

inkább felszolgáló, szakács munkakörben tudnának munkát biztosítani. Nagy igény mutat-

kozik az adminisztrációs, ügyintézői, pénzügyi-gazdasági, irodai alkalmazottakra is. Mar-

ketinges, értékesítő és rendezvény-, programszervezői feladatokkal is megbíznák a hallga-

tókat a potenciális gyakorlati képzőhelyeken (9. ábra). 
 

 

9. ábra: Válaszok a „Milyen munkakörben foglalkoztatná a hallgatókat , 
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A felmérésbe bevont vállalkozások véleménye a fejlesztendő kompetenciákról, tudásról  

A PTE KTK a duális mester képzés keretében a vállalati szféra igényei alapján alakítja ki 

az oktatás hangsúlyait. Ezért kértük meg a felmérésbe bevont vállalkozásokat, hogy érté-

keljék 1-től 5-ig a képzés során fejlesztendő kompetenciák fontosságát. Ezek alapján a 

kommunikációs készséget, a nyelvismeretet és az általános intelligenciát tartják a legfon-

tosabbnak a turizmus területén (10. ábra). 
 

 

10. ábra: A fejlesztendő kompetenciák fontossága (1=nem fontos, 5=nagyon fontos) 

A továbbiakban felmértük a konkrét szaktudással kapcsolatban a lehetséges foglalkoz-

tatóknak az elvárásait is, így a megkérdezettek 1-től 5-ig értékelték a képzés során fejlesz-

tendő szaktudás szükségességét. Ezek alapján a marketing, az informatikai és a rendez-

vényszervezési ismeretek bizonyultak a legszükségesebbnek (11. ábra). 
Írja be az egyenletet ide 

 

11. ábra: A konkrét szaktudással kapcsolatos elvárások 

(1 egyáltalán nem szükséges, 5 kiemelkedően szükséges) 

Egyéb kompetenciák és szaktudás, amit a felmérésben részt vevők megneveztek:  

– pszichológia, menedzsment ismeretek, értékesítés, protokoll ismeretek , 

– udvariasság, 

– rendszerszemléletű gondolkodás, 

– állóképesség, 

– pozitív hozzáállás - nagyon fontos, 

– kommunikáció, kreativitás, 

– műveltség, a kultúra szeretete, 

– problémamegoldó képesség, 

– természetismeret, környezeti nevelés, 

– hozzáállás, 

– alázat, hit, 
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– szállodai ismeretek mellett szállásadói ismeretek is, ökoturizmus, fenntartható turizmus, 

– természetismeret, 

– önismeret, 

– idegenvezetés. 

Mivel a turizmus mesterképzés egyik alapvető célja, hogy komolyabb pozíciókban tud-

janak dolgozni a végzett hallgatók, kikértük a felmérésbe bevont vállalkozások véleményét 

arról is, hogy a munkaerőpiaci ismereteik alapján mely turizmusképzéseket gondolják a 

legfontosabbnak a turizmus közép-, és felső vezetői utánpótlása érdekében. A kapott vála-

szok alapján e tekintetben elsősorban a turizmus mester szak piacorientált duális képzésére 

kell a legnagyobb hangsúlyt fordítani. 
 

 

12. ábra: Az ön munkaerőpiaci ismerete alapján a turizmus közép és felső vezetői 

utánpótlása érdekében mely képzésekre kell nagyobb hangsúlyt fordítani? 

(1=nem fontos, 5=nagyon fontos) 

Összegzés és következtetések 

A felmért cégek többsége szállásszolgáltatással, vendéglátással, rendezvényszervezéssel, 

attrakciófejlesztéssel és üzemeltetéssel foglakozik és több éves múltra visszatekintő, stabil 

piaci szereplőnek tekinthető. A felmért vállalkozások többsége mikro vállalkozás, ahol 10 

fő alatt van a foglalkoztatottak száma. Az érintett vállalkozások közel fele küzd munkaerő-

problémákkal, a létszámban és a szakképzett munkaerőben hiány mutatkozik, így a cégek 

közel fele úgy látja, hogy az elkövetkező 2-3 évben bővíti majd a foglalkoztatottak körét. 

Mindez azt mutatja, hogy a turizmus-vendéglátás területén tevékenykedő vállalkozásoknak 

szüksége lesz az elkövetkező években szakképzett munkaerőre. 

A felmérésben részt vevő vállalkozók többsége már hallott a duális képzésről és hasz-

nosnak tartja azt, azonban arról, hogy a turizmus-vendéglátás felsőoktatási keretein belül 

is létezik ez a képzési forma, már kevesebben hallottak, így mindenképp szükséges egy 

tájékoztató kampány arról, hogy az alapszakos és mesterszakos turizmus -vendéglátás fel-

sőoktatási képzés keretein belül is hirdetnek már duális képzéseket. 

A felmérésbe bevont vállalkozások több mint fele szívesen foglalkoztatna hallgatókat a 

duális képzés keretében, ugyanakkor ennek akadálya lehet a turizmus-vendéglátás terüle-

tén működő vállalkozások kis mérete (kapacitáshiány) és a turizmus szezonalitása (nem 

tudják év közben foglalkoztatni a hallgatókat). A vállalkozások nagy része hajlandóságot 

mutat a hallgatók foglalkoztatására a duális képzés keretein belül, ezzel párhuzamosan a 

hallgatók részéről pedig nagy igény mutatkozik a gyakorlati tudás megszerzésére a turiz-

mus-vendéglátás képzés folyamán. Emellett a megkérdezett cégek többsége vállalná, hogy 

a hallgatóknak a gyakorlat során bizonyos összeget fizet a munkájáért.  

Mindezek alapján elmondható, hogy a cégek, vállalkozások oldaláról összességében po-

zitív attitűdöket tapasztalhattunk a leendő turizmus menedzser duális mester képzés kap-

csán, amely hazánk első ilyen képzési formája lenne.  

 

1 2 3 4 5

Turizmus mester szak, piacorientált,…

Turizmus szakirányú továbbképzés

Turizmus mesterszak levelező képzés

Vendéglátóipari főiskola

Turizmus alapszakos közgazdász képzés

Felsőoktatási Szakképzés


