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• The Great Resignation

• Munkanélküliség

ÚJ MUNKAERŐPIACI HELYZET AZ EGÉSZ VILÁGBAN

 munkásnélküliség

• New Work



Az ágazat legégetőbb problémáját orvosolni – szakképzett 
munkaerő hiánya

Nincs EGY mindent megoldó válasz

CÉLUNK



Mozaikokból kell újjáépíteni az állományt és a bizalmat

(ehhez pontos kép is kell, megbízható számokkal)

 Atipikus foglalkoztatás arányának növelése

 Családbarát megoldások

 Képzés, képzés, képzés (NKCS, NTG)

 Külföldi munkavállalók

ÚJ KIHÍVÁSOK



GINOP-5.3.5-18-2020-00210

 A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó

komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és

szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez

kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok erősítése

 Atipikus foglalkoztatás erősítése

 Két rövid tananyag, tesztelten tetszés szerint felhasználhatóan

(konyhai kisegítő, kisegítő felszolgáló) akár egyes moduljai is

HOZZÁJÁRULÁSUNK A MOZAIK EGYES RÉSZEIHEZ:



GINOP-5.3.5-18-2020-00159

 „A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének
fejlesztése”

 Helyzetkép pontosítása covid hatások után

 Családbarát megoldások

 Képzési anyag

HOZZÁJÁRULÁSUNK A MOZAIK EGYES RÉSZEIHEZ:



GINOP-5.3.5-18-2018-00040

 „Munkaerőpiaci kihívások kezelése a Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás ágazatban”

 Helyzetkép

 Felhasználható/tesztelt képzési anyag

 Coaching

 Eszközök rendelkezésre bocsátása, közzététele, ágazatra igazítása.

 Mátrix - egyes 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.

HOZZÁJÁRULÁSUNK A MOZAIK EGYES RÉSZEIHEZ:



NTG

 Készséghelyzet felmérése (digitális, zöld, szociális)

 2030-ra várt készségek meghatározása

 Kívánt szintek eléréséhez tananyagok

 Folytatása PANTOUR-ral (további tesztek, felmérések, képzési
anyagok, új munkaköri profilok)

HOZZÁJÁRULÁSUNK A MOZAIK EGYES RÉSZEIHEZ:



Készségigény Felmérő Módszertan 
(SAM)

Ágazati Készségcsoportok  

Készség Mátrix

Ágazati Készségfejlesztő Eszköztár, 
tananyagok

Új európai NTG modulok 
minőségvizsgálata

RÖVIDTÁVÚ EREDMÉNYEK

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

Jó gyakorlatok gyűjteménye 

EU finanszírozás és szakpolitikák 
térképe

Iránymutatások a humánerőforrás-
osztályok/oktatási szervezetek 
számára

BLUEPRINT STRATEGY



 Nemzeti Készségcsoport – NTG eredményeinek elterjesztése,

készségfelmérés-adatgyűjtés: képzési kereslet-kínálat alakulása, a

jövőbeli készségigények előrejelzése,

 PLAN’EAT – az egészségesebb étkezésre ösztönzés a legmodernebb

módszereinek tesztelése (betanítása, következetes alkalmazása),

 Wasteless – élelmiszerhulladék csökkentésére új, tudományosan

alátámasztott megoldások

TOVÁBBI HOZZÁJÁRULÁSUNK A MOZAIK EGYES 
RÉSZEIHEZ:



Azonnali, mindent kezelő EGY megoldás nem létezik, ezért sok kis lépés:

• Képzések,

• Tartalékok feltárása, alkalmazása (atipikus, családbarát),

• Ötletek, információk igénylése, szakmai szervezetekhez csatlakozás,

honlapunk konzultálása,

• Innovációk (digitális, zöld, szociális téren), magunk megkülönböztetése,

az élen állókkal a verseny tartása

TOVÁBBIAK



KÖSZÖNÖM A 
MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

http://vimosz.org/

https://nexttourismgeneration.eu/


