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II. MUNKASZERVEZÉS A SZÁLLODÁBAN
1. A szállodai munkaszervezés elmélete
Ebben a fejezetben kitérünk a munkaszervezés elméletére, hogyan történik a
munka optimális munkaerő-ráfordítással való végrehajtásának szakszerű kialakítása,
szabályozása. Arra keressük a választ, hogy milyen munkaértékelési módszerek,
normák léteznek, és milyen főbb feladatkörei vannak egy a munkaszervezésért
felelős vezetőnek. Mely tulajdonságok, készségek és képességek teszik őt
alkalmassá a munkaszervezés zökkenőmentes lebonyolítására. Kitérünk továbbá a
személyzettel szembeni elvárásokra, és részletesen taglaljuk azon étkeztetési és
felszolgálási módszereket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munka optimális
szervezéséhez.

1.1

A munkaszervezés eredete

A munka mérésével kapcsolatos első írásos emlékként Hammurápi (i. e. 17281686) babilóniai király feljegyzései tekinthetők, melyek a munka tervezéséről,
ellenőrzéséről, továbbá a munkaidő meghatározásáról és a munkabér minimumról
szóltak. A gyűjtögető, vadászó életmód során már ennél sokkal régebbi korokban
kialakult a munkamegosztás és az azon alapuló „szervezés”. Ez a tudatosan
készített szerszámoknak szervezett együttműködésben való felhasználása, és az
ezzel járó kommunikáció jelentős mértékben hozzájárult az emberré váláshoz. A
részletesebb munkavizsgálatokat a 17-18. században kialakult manufaktúrákban
munkamegosztással végzett tevékenység tette szükségessé. Az erre irányuló első
tudományos megfigyeléseket a 18. században Adam Smith végezte. Az ő
tevékenységét követő ipari forradalom idején egyre nagyobb szervezetek jöttek létre,
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amelyekben ellentmondás alakult ki azok szervezettségi igénye és a hagyományos
szervezési módszerek között. Ebből szükségszerűen következett az igény a
tudományos munkaszervezés módszereinek kialakítására, amelyet a szervezés
polgári klasszikusai – Taylor, Ford, Gilbreth, Fayol, Bedeaux, stb. – végeztek el
(Dolmány, Hajós és Magda, 1998). A vezetési és szervezési tanok fejlődése a 19.
század elején új lendületet kapott. A kor kimagasló személyisége az amerikai
Frederick Winslow Taylor és a francia Henri Fayol. Taylor – felismerve kora iparának
kihívását – döntő módon járult hozzá a vállalt tevékenységeinek racionalizálásához,
a termeléstervezés és –irányítás szervezeti háttere valamint a funkcionális szervezet
megteremtéséhez. Nagy szerepe volt a munka- és időtanulmányok elveinek
kialakításában, továbbá az ő nevéhez fűződik a bérezési és ösztönzési rendszerek
kidolgozása. A századforduló másik jelentős alakja, Henri Fayol tanításának három
jelentős pontja: egyrészt a vezetés (management) általános módszer, másrészt a
vezetés a szervezet működésének kormányzására vonatkozik, harmadrészt pedig a
vezetés a rendszerkoncepción nyugszik (Dobák, 2001).
1.2

A munkaszervezés fogalma, feladatai

A munkaszervezés olyan céltudatos emberi tevékenység, melynek során
meghatározzuk a cél eléréséhez szükséges feladatokat, kiválasztjuk a szükséges
eszközöket,

kijelöljük

a

személyeket

és

a

megoldási

módszereket

(technológiákat), majd ezeket térben és időben egymáshoz kapcsoljuk. A
szervezés a hozzá kapcsolódó humán és társadalomtudományok ismeretanyagára
támaszkodva ad módszert a munka célszerű megszervezésének gyakorlatához.
Feladata

egyrészt,

hogy

a

munka

racionalizálásával

segítsen

elérni

a

munkahatékonyság növelését, azaz egységnyi termék előállításához szükséges
munkaráfordítás csökkentését, a termelés jövedelmezőségének növelését. Másrészt
a munkahely és munkavégzés helyes kialakításával kényelmes, kevésbé fárasztó
munkavégzést tegyen lehetővé, elérve ezzel a munka humanizálását.
1.2.1 Feladatok a munkaszervezés hatlépcsős modellje szerint
A munkaszervezés ún. hatlépcsős modellje az alábbi feladatokat foglalja
magába:
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Szervezési cél meghatározása: A munkaszervezésre kijelölt vezető feladata
működő és új folyamatok esetén is a szervezési célok felismerése, ezek
racionalizálása.

–

A követelmények és a lehetőségek értékelése: A munkaszervező személy
kompetenciáját képezi a folyamatra hatást gyakorló külső körülmények feltárása,
betartandó

követelmények

felismerése,

továbbá

a

folyamaton

belüli

összefüggések, lehetőségek, adottságok megállapítása. (Lehetőségek lehetnek
pl. a Munka Törvénykönyvében meghatározott szabályok, vagy az egészségügyi
óvórendszabályok, stb.)
–

Megoldási

lehetőségek

kidolgozása:

A

követelmények és a lehetőségek számbavételével
készített

értékelések

segítségével

megoldási

alternatívákat kell felsorakoztatni.
–

Optimális szervezési javaslat kiválasztása: A

negyedik

lépcső

a

megoldási

vázlatok

összehasonlítása, számszerű összehasonlító értékelés.
–

A kiválasztott javaslat bevezetése: A vezető rögzíti, mely szabályok vesztik
hatályukat, kik a felelősök, melyek az ellenőrzési feladatok. A cél, mindenki
ismerje meg az átszervezés lényegét.

–

A szervezés eredményének értékelése: Az eredményeket a kitűzött célokkal
össze kell vetni, megvizsgálják, hogy hatékonyabb-e a szervezet működése,
képes-e alkalmazkodni a javaslathoz. Vizsgáljuk továbbá, hogy mit nem lehetett
megvalósítani és miért, mi nem működik kielégítően, illetve van-e lehetőség
további módosításra.

1.2.2 A szervezőmunka közvetett és közvetlen eredményei
A munkaszervezés közvetlen eredményét igazolja a szervezés hatására elért
többlettermelés, az élő- és holtmunka-megtakarítással járó költségcsökkenés
valamint minden egyéb költségmegtakarítás. A közvetett eredmények azok, amelyek
áttételesen csökkentik a költségeket, például optimális munkakörülmények és
munkahumanizálás, csökkenő baleset- és selejtszám stb.
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A szervezetek kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló
tényezők

A szervezet hatékonysága jellemzően azon múlik, hogy milyen a struktúrája,
hogyan illeszkednek egymáshoz a működési folyamatok, illetve milyen vezetési elveket
és módszereket alkalmaznak. Ezek azonban nagymértékben függenek a környezeti
feltételektől és a hosszú távon viszonylag stabil vállalati adottságoktól. A szervezet
kialakítása vagy megváltoztatása tehát egy olyan tevékenységet jelent, amelynek során
a környezeti feltételek és a vállalati adottságok figyelembevételével az egyes
strukturális, működési és magatartási jellemzők változtatási lehetőségeit rögzítjük, s
keressük azok szervezeti megfelelőit (Dobák, 2001). A vezetés munkáját általában
kettősség jellemzi. Egyrészt törekednie kell arra, hogy a környezeti feltételeknek
leginkább megfelelő struktúrát és működést hozzon létre, másrészt tudatos
stratégiával és akciókkal a szervezet teljesítményét és a hatékonyságot csökkentő
befolyásoló tényezőket lehetőség szerint meg kell változtatnia. Vagyis a különböző
szervezeti és működési formák kiválasztásakor a kritériumok meghatározása az egyik
legfontosabb vezetői feladat.
Az alábbi ábra azokat a tényezőket mutatja, amelyek az új szervezet
működésének és szerkezetének kialakítását vagy a meglévő szervezet átalakítását
befolyásolják. A szervezetek számára rövidtávon a legkevésbé változtatható tényező
a környezet. A vállalat adottságai rövid távon szintén nehezen változtathatók,
középtávon azonban ezen tényezők többsége átalakítható (a méret növelhető,
csökkenthető, vagy új technológia alkalmazható, stb.). A szervezet alapfeladatai
ugyan adottságnak tekinthetők, de a stratégiák középpontjában sokszor éppen az
alapfeladatok módosítása, megváltoztatása áll.
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1. ábra: A szervezet működését, kialakulását vagy átalakulását befolyásoló tényezők
(Dobák, 2001, 25. oldal)
A leginkább ambivalens tényezőknek a meglévő szervezeti struktúrát és a szervezet
tagjainak jellemzőit tekinthetjük. Ezek ugyanis egy adott pillanatban adottságok, de a
szervezetalakítás, a szervezeti változtatás tárgyai is. Ilyen értelemben ezek a
strukturális és magatartási jellemzők főleg a változtatás erősségét és annak idejét
befolyásolják (Dobák, 2001).
1.4

Munkaértékelési módszerek és normák

1.4.1 A munka értékelésének módjai
A munka mérhető a gyorsaság szerint vagy a munka határidőhöz való kötése
alapján. Eszerint időegységekben értékeljük az elvégzett munkát (óra, nap, hét, stb.)
A munka eredményessége függ a kitűzött fő célhoz való közelítés fokától, ehhez
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össze kell vetni az elért és a célul kitűzött eredményt. A munka értékelésének másik
módja a hatékonyság, amely a meghatározott idő alatt elért hasznos eredményt tárja
elénk. A munka mérhető terméke és az előállítására felhasznált teljes munkaidő
közötti viszonyszám fejezi ki a termelékenység fokát. Jelentős értékelési módszer
továbbá a munka intenzitásának mérése, amely megmutatja az egységnyi munka
meghatározott idő alatt és meghatározott helyen való elvégzésére fordított
energiafelhasználást. A munkára előirányzott idő kihasználási foka a munkára
fordított idő teljes munkaidőhöz viszonyított mértékét igazolja. Mivel a minőség az
egyik legjelentősebb tényező egy termelő vállalat létezésében, elengedhetetlen a
sikeres működéshez a minőség mérése. Kérdés tehát hogy az előállított termékek
mennyire

állnak

összhangban

az

előirányzott

jellemzőkkel.

A

munka

gazdaságossága a hatékonyságot és a megtakarítást együttesen tartalmazza,
megmutatja a lehető legnagyobb hasznos eredmény elérését a lehető legkisebb
energia ráfordítás mellett. Utolsó munkaértékelési módszer a munka hatásfokának
mérése, amelyet meghatározott feladatok adott feltételek melletti optimális
végrehajtásának kihasználási foka bizonyít. A munkaszervezésért felelős vezető
célja tehát az optimális munkamódszer alkalmazása, vagyis olyan fogások és
eljárások

kialakítása,

amelyek

lehetővé

teszik

a

leggazdaságosabb

és

legtermelékenyebb munkát úgy, hogy megszabadítják a dolgozókat a felesleges
fizikai és idegi fáradtságtól.
1.4.2 A normák szerepe a munkaszervezésben
A norma a munkafolyamatok időbeli szabályozásának az eszköze. Szabályozza
a

munkások

leterhelését,

meghatározza

a

munkaidő-kihasználás

fokát,

a

munkafegyelem színvonalát, elősegíti a megfelelő munkaütem és munkaritmus
kialakulását. A normákat széles körben alkalmazzák az ésszerű munka és pihenési
rend kidolgozásában, a munkahely-kiszolgálási rendszerek közötti választáskor stb.
Éppen ezért a munkanormázást a munkaszervezés alapjának tekintjük. A
munkanormázás jelenti azt a mérést, ami a munkaszervezést tudományos igényű
mérnöki munkává teszi.
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1.4.3 Normatípusok
A munkaszervezés területén a normáknak különböző típusait különböztetjük
meg:
–

munkanorma,

–

kiszolgálási norma (egyéni, csoportos),

–

létszámnorma,

–

darabnorma,

–

időnorma.
A munkanorma az a teljesítmény, amelyet átlagos képességű munkavállaló,

kellő szorgalommal, a helyes munkamódszer alkalmazásával, munkaerejének
leromlása nélkül, a minőségi és gazdaságossági követelmények betartásával
tartósan teljesíteni tud. Az időnorma meghatározott egységnyi munkára fordítható
idő. A teljesítménynorma meghatározott idő alatt elvégzendő munkamennyiség, azaz
az időnorma reciproka. Kezelési norma, azok az előírások, amelyek tartalmazzák a
munkaeszközök kezeléséhez szükséges munkamennyiséget.
Globális munkanorma-meghatározási módszerek jellemzői:
–

Becslés: legegyszerűbb, leggyorsabb módszer, de szubjektív, ezért leginkább
eltérhet a kívánttól.

–

Összehasonlítás: meglévő munkanormához viszonyítva határozzuk meg az újat.

–

Statisztikai norma megállapítása: elmúlt időszak átlaga az új követelmény, tehát
magukban foglalják a hiányosságokat is.

Analitikus munkanorma- meghatározási módszerek:
–

Munkanormák meghatározása időfelvétellel,

–

Munkanormák meghatározása műszaki adatokból,

–

Munkanormák meghatározása normaalapokból,

–

Meghatározás elemi időállandókból,

–

Meghatározás monogramok segítségével.

A munkanorma bevezetése előtt tájékoztatni kell a dolgozókat a célokról, várható
kihatásokról, a kidolgozásnál figyelembe vett körülményekről stb. Ezt követi a
betanítás időszaka, majd biztosítani kell a begyakorlási időt a munkavállalók részére.
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A munkahelyek általános elhelyezkedésének vizsgálatakor a következő
szempontokat kell figyelembe venni:
–

az

egyes

munkahelyek

elhelyezkedéséből

következzen

a

zavartalan

anyagáramlás, a technológiailag illetve szerkezetileg lehetséges legrövidebb út;
–

könnyítse meg a folyamat áttekintését és az egész üzem vezetési munkáját;

–

a fő közlekedési utakról jól megközelíthető legyen;

–

tegyen szabaddá teret a rendszeres karbantartás helyszínen történő elvégzésre;

–

a kezelő rövid útvonalon járva tudja ellenőrizni, áttekinteni a felügyeletére bízott
készülékeket, berendezéseket.
1.5

A vezető alkalmassága és feladatkörei a munkaszervezés tekintetében

A szervezés a szállodákban részben folyamatos, részben időszakosan
felmerülő feladat. Azonban meg kell különböztetnünk azt a szervezői munkát, amit
egy újonnan nyíló szálloda esetében végzünk el attól a szervezéstől, amikor
tevékenységmódosítás vagy átszervezés történik. Egy szállodában gyakran szükség
van eseti munkaszervezésre is, mivel felmerülhetnek új feladatok (rendezvény,
fogadás), tehát mind a munkaszervezésért felelős vezető, mind pedig a dolgozók
részéről

elvárt

a

rendkívül

nagy

rugalmasság.

Valamennyi

vezetőtől

alapkövetelmény, hogy eleget tegyen vezetői funkcióinak az adott területen, vagyis
hogy tervezzen, szervezzen, irányítson, ellenőrizzen és értékeljen (Győrffy, 2004).
1.5.1 Tájékoztatás, információszervezés
A sikeres vezetés alapvető feltétele, hogy megfelelően reagáljon a változó
körülményekre. Ehhez azonban szükség van kielégítő mennyiségű információra. A jó
információ tükrözi a valóságot, határozott tartalmú és elengedhetetlen a vezetéshez.
Az információ birtoklása szükséges mind a távlati, stratégiai célok eléréséhez mind
pedig a rövidtávú, operatív tervekhez.
1.5.2 Probléma felismerése
Problémán a környezetben vagy a szervezetben várhatóan bekövetkező olyan
eseményt értjük, amelyet a tervezéskor nem vettek figyelembe. A probléma
felismerés önálló funkcióvá válásának oka, hogy a változások felgyorsulhatnak és
gyakoribbá válhatnak, amelyekre reagálni kell. Az alkalmazkodás sikere pedig attól
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függ, hogy időben mennyire gyorsan és hogyan reagál a vezető a változásokra.
Mivel a probléma felismeréséhez idő kell, a súlyának megítéléséhez célszerű
hibakeresési módszert alkalmazni.
A hibakeresés technikája:
1. lépés: változások vizsgálata.
2. lépés: meg kell vizsgálni a nem változásokat is.
3. lépés: a hiba természetének, helyének, idejének, mértékének megállapítása.
4. lépés: az 1. és 2. lépés ismétlése a külső környezeti vagy belső szervezeti
tényezők vonatkozásában.
Ezt a vizsgálatot addig kell folytatni, amíg az okozatból (hiba) el nem jutunk a valódi
okig.
1.5.3 Döntés
A vezetőnek meg kell oldani a problémákat, vagyis dönteni kell. A választott
módszer attól függ, hogy a probléma milyen mértékben érinti a szervezet
tevékenységét, céljait, struktúráját. Az esetek többségében a döntés rutinszerű, más
esetekben bonyolultabb. A vezető döntésének mindig meg van a maga kockázata.
Ha a hatás ismert, akkor csak a kockázattal kell számolni, ha ismeretlen, akkor a
bizonytalanságával is. Ez viszont további információk beszerzésével csökkenthető,
de ez időbe és pénzbe kerül. Döntést mindig ott kell hozni, ahol a legrugalmasabb
végrehajtást teszi lehetővé, valamint a legtöbb a biztosíték arra, hogy az egész
szervezetet szolgálja. Nagy dilemma, hogy személyes vagy kollektív döntéshozatali
rendszer érvényesüljön? Kollektív döntést indokol a feladat sokrétűsége, több
szakterület

ismertsége.

Egyszemélyi

vezetői

döntés

mellett

szól,

hogy

a

kompromisszumkeresés lassítja a döntéshozatalt.
1.5.4 Tervezés
Az elképzelt jövő felvázolása, a cél eléréséhez szükséges vezérfonal. A
tervezés folyamatosan megújuló, ismétlődő feladat, amely különböző időhorizontú
célokat és feladatokat magában foglaló rendszer. Minden változatában a feltétel-céleszköz összhangját kell megteremtenie. A tervek csoportosítása:
–

szervezeti (vállalati) terv – kérdés a megtérülési idő

–

stratégiai terv – egy-egy időszakra a célok és szervezések
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–

távlati terv – közbelső időszak, tervek szinkronizálása

–

rövidtávú terv – általában a sales tevékenység domborodik ki

–

taktikai terv – napi feladat, versenytársakkal kapcsolatos

–

akcióprogram – pl. üres a szálloda hétvégén, ezért akciót hirdetünk.

1.5.5 Szervezés
A szervezés funkciója magában foglalja a működő folyamatok szervezését, a
szervezet kialakítását és a munkaszervezést. E három tevékenység szorosan
összefügg egymással (lehet új szervezés, vagy átszervezés is). A vezetői
tevékenység egyik súlyponti feladata a szervezetfejlesztés. A szervezetfejlesztési
elvek
–

a szervezeti és egyéni célok együttes kialakítása;

–

cselekvési szabadság, amely arányos a képességekkel és a lehetőségekkel;

–

világos, egyértelmű munkamegosztás – meddig tart és honnan kezdődik;

–

inkább mellé, mint fölé és alárendeltségi szerepek domináljanak;

–

feladatok, folyamatok összehangolása;

–

a szervezeti struktúrát a környezethez is illeszteni kell;

–

legyen rugalmas – pl. az árfolyam állandóan változik;

–

képes legyen az önfejlődésre.

1.5.6 Rendelkezés
A rendelkezés célja, hogy a beosztottak a vezető akaratával egyező módon
cselekedjenek. Ez akkor érhető el, ha a rendelkezés tartalma és formája
egyértelműen kifejezi a vezető szándékait, eljut ahhoz és megérti az, akire
vonatkozik, valamint egybeesik a végrehajtó szándékával.
A rendelkezésnek a következő módjait ismerjük:
–

parancs

–

utasítás – szelídebb, de nem tűr ellentmondást

–

megbízás – olyat bízunk meg, aki alkalmas

–

meggyőzés – csak ott alkalmazható, ahol magas a szellemi munka,
együttműködés van (pl. kutatás)

–

érdeklődés felkeltése.
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1.5.7 Koordinálás
Lényege

az

összerendezés,

összhangba

hozás.

A

vezető

számos

tevékenysége során koordinál, de mint operatív
tevékenység önállóan is megjelenik. A koordinálás a
terv megvalósítását segítő operatív beavatkozás. Két
alapvető feladata egyrészt az erőforrások tervben
nem szabályozott összhangjának megteremtése (pl.
egy szálloda először nem foglalkozott pénzváltással,
de a jövőben igen, ezért meg kell teremteni a
feltételeket),

másrészt

az

erőforrások

új

összhangjának kialakítása.
1.5.8 Ellenőrzés
A vezetőnek a kontroll során komplex és folyamatellenőrzést kell végeznie,
amelyek történhetnek előre meghatározott szabályos körökben, véletlenszerűen és
egyes kritikus pontokon. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az eredményekre, vagyis a
végprodukcióra,

a

működéshatékonyságra,

valamint

a

vezető

munkájára

(hibaforrásokra).
1.5.9 Az emberek kiválasztása
A szállodai dolgozók kiválasztásában magas követelményeket kell támasztani.
Valamennyi dolgozó közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba kerül a vendéggel.
Alapvető elvárás tehát velük szemben a szakmai gyakorlat megszerzése, a
szaktudás, a megfelelő viselkedéskultúra és a nyelvtudás (Jávor, 2005). A vezetőnek
állandóan figyelemmel kell kísérnie beosztottjainak:
–

milyen színvonalú a szakképzettsége,

–

milyen fogyatékosságai vannak (intelligencia, akaraterő),

–

milyen a munkateljesítményük,

–

középvezetőknek milyen hiányosságai vannak a vezetési tevékenységben.

A vezető feladata, hogy ezeket a fogyatékosságokat kiküszöbölje, amit megoldhat a
munkatársak kiválasztásával, továbbképzéssel, fejlesztéssel vagy a tevékenységük
minősítésével. A helyes vezetői szemlélet mindhárom szempontot azonos súllyal
próbálja érvényesíteni.
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1.5.10 A kollektíva kialakítása
A jó kollektíva kialakítása elsőrendű érdeke a vezetőnek. A kialakulását
akadályozó tényezők olyan személyek:
–

akiknek egyéni céljaik jelentősen eltérnek a szervezet céljaitól,

–

alkatuk, magatartásuk ellentétes a szervezetben elfogadottakkal,

–

ellentétes magatartásukkal hangadókká tudnak válni.

A vezető feladata hogy az egyéni célokat közelítse a szervezeti célokhoz.
1.5.11 Tanácsadás, nevelés
A tanácsadás lényege a beosztottak problémáinak megoldása. Lépései a
következők:
–

bátorítás: elismerés, figyelemmel kísérés,

–

probléma azonosítása,

–

probléma megvitatása, őszinte, nyílt segítőkészség,

–

probléma megszüntetése,

–

az eredmény elismerése.
Egy szálloda fő tevékenységei (az elszállásolás és ellátás) akkor valósulhatnak

meg, ha a folyamatok valamennyi, egymással összefüggő munkaszakaszát elvégzik,
továbbá támogatják azokat a kiegészítő feladatok elvégzésével. A szervezés
felfogható munkafolyamatként is, amelyben az előkészítés, a tervezés épp oly fontos,
mint a döntés, és az azt követő szervezési, szabályozási tevékenység, vagy a
célfolyamatok ellenőrzése, és ha szükséges, korrigálása. A feladatok elosztásának
egyik legfontosabb szabálya, hogy valamennyi feladatot delegálni kell valamely
munkatársra. (Győrffy, 2004)
A szállodákban a munkavégzés térben és időben széttagozódva folyik, ezért a
munkakörök feladatköri leírásának, a felelősségi körök kijelölésének és a
munkavégzési szabályok ismertetésének különös jelentősége van. Természetesen a
különböző méretű szállodák esetén ezen gyakorlatok lényegesen eltérhetnek
egymástól (Győrffy, 2004).
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A személyzettel szemben támasztott alapvető követelmények a
szállodai szervezés tekintetében

A munkaszervezés sikerét jelentősen befolyásolja, hogy hogyan biztosítható a
személyi feltételek mennyisége és minősége, ugyanis a szállodaszolgáltatás nem
lehetséges megfelelő munkaerő nélkül. A szállodai munkakörtervezés alapjait Taylor,
a tudományos vezetési iskola jeles képviselője fektette le, miszerint a hatékonyság
fokozása érdekében szakosodni, specializálódni kell.

Míg az egyik feladatkör az előkészítéshez kapcsolódik, addig a másik a
beszerzéshez, a harmadik a szolgáltatás lebonyolításához, a negyedik pedig a
termék értékesítéséhez, stb.
Egy szállodában a feladatok sokrétűsége miatt a humán erőforrás is összetett.
Vannak olyan szállodák, ahol több mint százféle munkakör lelhető fel, melyek
koordinálása,

a

munkakapcsolatok

meghatározása

meglehetősen

komplikált

feladatot jelent. A szervezés kiemelkedően fontos része tehát, hogy a megfelelő
létszám valamint annak szakmai összetétele az elvégzendő feladatokkal és
folyamatokkal arányosan kerüljön meghatározásra. Valamennyi szállodai dolgozó
közös jellemzője, hogy közvetlenül találkoznak, érintkeznek a vendégekkel, ezért
általános követelményként említhetjük meg a megfelelő külső megjelenést,
ápoltságot. Nagyon lényeges szabály, hogy a szállodai dolgozó magatartása
feltétlenül udvarias, előzékeny és mértéktartó legyen. Kerülendő a túlzott
bizalmaskodás, a gesztikuláció, a hangoskodás ugyanakkor a határozatlanság is.
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Számos munkakör esetén alapkövetelmény a nyelvtudás és a tájékozottság, ilyenek
a portás, recepciós, felszolgáló, eladó és a kasszás. Fontos naprakész információval
rendelkezni a helyi látnivalókról és rendezvényekről is. A jó emlékezőtehetség és az
emberismeret szintén szükségszerűek a sikeres szállodai tevékenységnek. (Győrffy,
2004)
A szállodai ellátás munkaszervezését befolyásoló tényezők

1.7

1.7.1 Szállodai étkeztetéshez kötődő kiszolgálási módszerek
A szállodai étkeztetésben kétféle módszert különböztetünk meg. Egyik a
felszolgálás, azaz közvetett módszer, ahol a vendég számára az érkezésétől egészen
a távozásáig a legfigyelmesebb ellátást a pincér illetve a vendéglátó eladó biztosítja.
Így az ellátás részeit képezi a vendég fogadása, ételek-italok ajánlása, szervírozás,
folyamatos érdeklődés és gondoskodás, számlaadás, elbúcsúzás.
Másik módszer az önkiszolgálás, azaz közvetlen módszer, amelynek
lényege, hogy a fogyasztásra kész ételeket, italokat a vendégek saját maguk
választják ki a fogyasztásukhoz szükséges eszközökkel együtt, és a kijelölt
helyen, állva, vagy ülve elfogyasztják.
Az

áruk

kiszolgálásának

és

az

ellenértékük

kifizetésének

különböző

szervezési módjai vannak:
–

terelőkorlátos módszer: a tálalópult hosszában egy korlátot alakítanak ki, egyik
felén belép a vendég, magához vesz egy tálcát, majd előre haladva kiválasztja
az igényének megfelelő ételt, italt, majd a korlát kijárati részénél, a pénztárnál
fizet.

–

ticket (blokk) rendszer: a bejáratnál minden vendég kap egy számozott, az
üzletben kapható árukat felsoroló nagyméretű blokkot. Az ételeket és italokat
pultcsoportosan alakítják ki. A vendég mindig ahhoz a pulthoz megy amilyen
ételt, italt szeretne fogyasztani. A pult mögötti vendéglátó eladótól megkapja a
kívánt ételeket, italokat, ezeket a tálcájára helyezi, evőeszközt, poharat
választ, az eladó pedig ráírja a blokkra az áru nevét és mennyiségét. A
vendég elfogyasztja az ételeket, italokat, majd az étterem kijáratánál, a pénztárosnak átadja a blokkját, aki kiszámítja a fogyasztás összegét, és a vendég
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fizet.
–

Free-flow (szabad vendégáramlás) rendszer: az értékesítő területet két részre
osztják, egy kisebbre és egy nagyobbra. A vendég először a kis terembe lép,
ahol a pultrendszernél kiválasztja a kívánt árukat, a fogyasztásukhoz szükséges
eszközöket, majd a pénztárrendszeren keresztül átmegy az étterem nagyobbik
részébe, az asztaloknál étkezik, majd a tálcát a futószalagra helyezi.

–

Self-carrousel (forgópultos ételkiválasztó) rendszer: a vendég egy helyben áll
egy nagyméretű pult előtt, és a körben forgó pultról kiválasztja az ételeket,
italokat. A forgópult kb. 2 méter átmérőjű, 3 szintes polcrendszer, amelyet a
konyha és az értékesítő terület közé, falsíkban helyeznek el, így egyik fele mindig a konyhában, a másik fele az étteremben van. Így folyamatosan biztosítható
az utánpótlás. Itt is terelőkorlát van, és annak végén, kilépéskor fizet a
vendég.

1.7.1.1

Felszolgálási módszerek

A munka megszervezése szempontjából tisztában kell lenni az alábbi
módszerek sajátosságaival és mindenképp figyelembe kell venni a felszolgálási
módokat a dolgozók beosztása, feladatkörük meghatározás alkalmával. Az éttermi
gyakorlatban négyféle felszolgálási módot ismerünk: francia, orosz, angol és svájci.
Ezek közül legelterjedtebb a svájci. Ezt használják a legelegánsabb éttermekben,
Európában és a tengeren túl is.
1.7.1.2

Francia felszolgálási mód

A francia felszolgálási módnak két változatát ismerjük. Az egyik esetében a
tálat bal oldali bemutatás után a vendég elé helyezzük
jobb oldalról az asztalra, a szerviz eszközökkel együtt.
A vendég maga vesz a tálból. Egy-két személynél
ajánlható ennek használata. A másik esetet több fő
kiszolgálásánál használjuk, amikor a tálat a főhelyen
bemutatjuk, majd bal oldalról kínálva, a vendég szerviz
eszközzel veszi ki az ételt a tányérjába. Mindkét
esetben gondoskodunk az ételnek megfelelő hideg
vagy meleg tányér asztalra helyezéséről a tálak
megérkezése előtt.
1.7.1.3

Orosz felszolgálási mód

Alapvetően kisebb családi, illetve baráti étkezéseknél alkalmazták. Az egyik
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sajátossága, hogy már a vendégek érkezése előtt a megterített asztalra minden
olyan fogást - italokat felhelyeznek, amelyek sem hűtést sem melegítést nem
igényeltek, és szinte az egész étkezés alatt ízlés szerint fogyasztják (például: hideg
saláták, nyers darabolt zöldségfélék, étvágyfalatok, gyümölcsök, sütemények;
vodka, desszertborok). A többi fogást – a fővendégnek (például ünnepelt) történő
bemutatás után – egy tálalóasztalról egyenként szervírozzák és így teszik a
vendégek elé. A leírtakból is következik, hogy ez a felszolgálási mód csak kisebb
létszámú

társaságoknál

alkalmazható,

ugyanakkor

viszonylag

kötetlen

és

bensőséges hangulatot nyújt. Ezt a módot már ritkán használják, csak külön a
vendég kívánságára.
1.7.1.4

Angol felszolgálási mód

Az éttermi munkában a legmagasabb színvonalat képviselő felszolgálási
módszer az angol mód. Ennek alkalmazásához kiválóan képzett felszolgálók
szükségesek. Régi angol családi szokáson alapul: étkezésnél a családfő elé helyezik
a tányérokat melegen, a szeletelőkést és a villát, majd az egészben sült húsokat
felszeletelik. Köretekkel együtt a tányérra helyezik, és nem és kor szerinti
sorrendben átnyújtják. Ezt a hagyományt alkalmazzák az éttermi munkában az
adottságoknak megfelelően.
1.7.1.5

Svájci felszolgálási mód

Napjaink legelterjedtebb módszere a svájci felszolgálási mód. Látványos,
gyors, elegáns, nem igényel különösebb szaktudást. Könnyen betanítható a
felszolgálók részére. Feltételek a meleg ételeknél a 310 mm átmérőjű svájci tányér,
illetve a tányérfedő (klos) kerek formában, amely esetében lényeges, hogy a
tányérra helyezve arra pontosan illeszkedjen. A módszer lényege, hogy a
konyhában előkészített meleg svájci tányérokra tálalja az ételeket a szakács. A
felszolgáló a tányérfedőt (klos) a tányérra teszi, és azt a vendégnek jobb oldalról
az asztalra helyezi. Díszétkezéseknél kézben, hangedlivel 2 tányért szolgálhat fel.
Eleganciáját a tükörszerviz adja. Pl 4 fő vendégnél 2 fő felszolgáló 2-2 tányért visz
ki klossal jobb és bal kézben. Nagyobb rendezvényekre is a svájci felszolgálási
módszer alkalmazása ajánlott. Természetesen előzetes betanítást és megfelelő
szakmai személyzete igényel.
1.7.2 A felszolgálási módok és a munkaszervezés kapcsolata
Szállodai éttermekben nem túl bonyolult és egymásra épülő feladatokat akár egy
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személy is el tud végezni. Például egy kisebb étteremben, ahol öt asztal van és svájci
felszolgálási módban dolgoznak, egy pincér végezheti a rendelés felvételét, az étel,
ital felszolgálását, a számlázást. Tehát a látszólag eltérő feladatokat (munkákat) össze
lehet kapcsolni, ezt nevezzük munkaösszevonásnak. Abban az étteremben, ahol tíz
asztal van, már legalább két pincér kell, mert mennyiségileg nem bírná egy ember
elvégezni. Ugyancsak képtelen lenne egy pincér elvégezni a munkát abban a kis
étteremben, ahol csak 5 asztal van, de a felszolgálási módszer angol. Itt már legalább 2
vagy 3 pincér kell, mert a vendégek száma változatlan, de a feladatok minőségileg
bonyolultabbak. Ebben az esetben az egyes feladatokat más-más pincér végzi: az egyik
fogadja a vendégeket és felveszi a rendelést, a másik kihozza az ételeket és szervíroz, a
harmadik kihozza és szervírozza az italokat. Nem tesznek mást, mint egymás között
elosztják a feladatokat a

vendégek minőségibb

ellátása

érdekében.

Ezt

a

feladatelhatárolást nevezzük munkamegosztásnak. A munkamegosztás tehát egyfajta
specializációt jelent. Ez nemcsak egy munkakörön belül valósulhat meg, hanem erre az
elvre épülnek az egyes szakmák, illetve munkakörök. Alapelv, hogy az üzleti
munkamegosztást (munkaköröket) mindig az üzlet profilja, típusa, nagyságrendje
határozza meg (Ónódi, Török, 2006).
1.8

A szállodai munkabeosztásra alkalmas módszerek

A munkabeosztás elkészítésére több módszer is született, melyek közül ebben
a

fejezetben

kettőt

ismertetünk,

melyek

megkönnyíthetik

a

szállodai

munkabeosztások készítését. A Gantt diagram a tevékenységek áttekinthető
összefoglalásának illetve az időszükségletek ábrázolásának legegyszerűbb eszköze.
A Gantt diagramban a tevékenységeket időtartamukkal arányos vonalak vagy
téglalapok ábrázolják. A diagram összeállítása során:
-

az adott témának megfelelően meghatározzuk a tevékenységeket,

-

meghatározzuk a folyamat teljes átfutási idejét (határidejét),

-

meghatározzuk az egyes munkalépések időszükségletét,

-

feltárjuk az egyes munkalépések logikai összefüggéseit, tehát hogy mely
lépések végezhetők párhuzamosan, illetve egymást megelőzve, követve,

-

fentiek figyelembevétele mellett a tevékenységek időszükségletét vonallal
jelöljük (Maynard, 1977; Szűcs és Grasselli, 2007).
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A kritikus út módszerét elsősorban projektfeladatok kiosztásánál alkalmazzák,
de főleg rendezvények esetében a szállodai munkaszervezésben is jól használható.
Az 1957-ben kidolgozott módszer lényege, hogy az egyes munkafolyamatokat
rendezett hálódiagram formájában ábrázoljuk, ez nyújtja az alapot az időterv és a
beosztás elkészítéséhez. A módszer alkalmazásának lépései a következők:
-

minden egyes tevékenység azonosítása (tevékenységek egyszerű listája)

-

a

tevékenységek

közötti

sorrend

felállítása,

a

logikai

–

kapcsolat

meghatározása (tevékenységek belső kapcsolatának azonosítása és vizuális
megjelenítése)
-

-

a tevékenységek időtartamának meghatározása


legkorábbi kezdés (ES)



legkorábbi befejezés (EF)



legkésőbbi kezdés (LS)



legkésőbbi befejezés (LF)

a kritikus út meghatározása.

A kritikus út a hálóterv legkisebb tartalékidővel rendelkező tevékenységlánca. Mindig
megkülönböztetett jelöléssel emeljük ki a terv többi – nem kritikus, úgynevezett laza
– útvonalai közül (Szűcs és Grasselli, 2007).
1.9

Az 1. fejezet összefoglalása

A munkaszervezés legfontosabb feladata: meghatározni, hogy az egyes munkákat milyen
módszerrel, helyileg hol végezzék el, és kik a felelőseik. Megtehetnénk, hogy előre nem
határozzuk meg a feladatokat, nem készítjük elő az eszközöket, nem osztjuk el egymás
között a munkákat, de ez nagymértékben kérdésessé tenné célunk elérését. Ahhoz
tehát, hogy minél biztosabb legyen a siker, és minél kisebb legyen a hibázás lehetősége,
alaposan fel kell készülnünk a feladatok elvégzésére.
Ez a körültekintő felkészülés nem más, mint a tevékenység (a munkák) megszervezése.
A munkaszervezést végző személy kompetenciája hogy a munkavállaló pontosan
tisztában legyen azzal, milyen feladatokat kell elvégeznie, kikkel és hogyan kell
együttműködnie a munka lefolyásának zökkenőmentessége érdekében.
A munkaszervezés az a folyamat, melynek révén történik meg a dolgozók
tevékenységének,

a

munkaeszközökkel

való

kapcsolatának,

valamint

együttműködésének a munkafolyamatban való szabályozása. Egy étterem, egy
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cukrászda vagy egy szálloda esetén az egyes feladatok elvégzéséhez néha több és
egészen más eszközök, személyek és módszerek kellenek, és a végrehajtásuk sem
ugyanabban az időben és helyen történik. De a cél mindenki számára közös, ezért a
feladatokat

térben

és

időben

folyamattá

kell

összehangolni.

A

szállodai

alkalmazottakkal szemben alapvető elvárás a vendégközpontú szemlélet. A vendég
a dolgozók alapján az egész szállodát ítéli meg, és alkot jó vagy rossz véleményt,
ezért mindenkor a szállóvendég kifogástalan ellátására kell törekedni.

57

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

2. A munkaszervezés gyakorlata a szállodákban
A munkaszervezés komoly kihívást jelent minden szállodai menedzser
számára, hiszen a beosztások elkészítésénél, a munka megszervezésénél több
tényezőt is figyelembe kell vennie. Nehezíti a feladatot, hogy több befolyásoló
tényező folyamatosan változik, ami a munkaszervezés folyamatos korrekcióját teszi
szükségessé. Milyen módszerek születtek a munkaszervezésre és ezek hogyan
váltak be? Hogyan és kik szervezik meg a munkát jelenleg a szállodákban? Milyen
problémák merülnek fel a munkaszervezés során? A továbbiakban ezekre a
kérdésekre keressük a választ, illetve a 3. fejezetben ismertetett DACUM módszer
alkalmazásával

meghatározzuk

a

tanszállodákban

előforduló

legfontosabb

munkaköröket, a hozzájuk tartozó feladatcsoportokat, majd a feladatcsoportokon
belüli feladatokat.
2.1

A szállodai munkaszervezést általánosan befolyásoló tényezők

A vizsgált szállodák mindegyikében a munkamegosztás papír alapon történik,
egy beosztást készítő szállodai menedzser sem hallott olyan szoftverről, mely ezt a
munkát támogatná, sőt tanulmányaik során sem tanultak semmit arról, hogyan,
milyen szempontok figyelembevételével kell a szállodai menedzsereknek a
beosztásokat

elkészíteni.

A

dolgozók

munkaidő

beosztása

az

egyes

munkaszerződésben, illetve a mindenkori érvényes munkarendben kerül rögzítésre.
A továbbiakban sorra vesszük azokat a szempontokat, amelyeket a munkaidő
beosztásánál érdemes figyelembe venni:
a) érkező, bentlakó és elutazó vendégek száma,
b) rendezvények,
c) a dolgozók személyes kompetenciakészlete,
d) a dolgozók lakóhelye és az ebből adódó bejárási nehézségek,
e) a dolgozók szabadságolási igényei,
f) a dolgozók családi háttere,
g) valamely dolgozó hirtelen megbetegedése,
h) a Munka Törvénykönyvének előírásai.
A munkabeosztásokért felelős vezetőkkel készített interjúk alapján elmondható, hogy
kifejezetten nehéz olyan szoftvermegoldást kidolgozni, amely mindezeket a
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szempontokat figyelembe veszi, ugyanakkor nagyban megkönnyítené a munkájukat,
ha létezne ilyen. Első körben már azt is nagy segítségnek tartják, ha a szállodai
menedzserképzésben a leendő szakemberek felkészítést kapnak a munkaszervezés
témájában. A következőkben az egyes szempontokat sorra véve összegezzük a
beosztást készítő vezetőkkel készítetett interjúk tapasztalatait.
a) Érkező, bentlakó és elutazó vendégek száma és nemzetisége: a
beosztások készítésénél tekintettel kell lenni arra, hogy adott napon hány
vendég érkezik, vagy van a szállodában, illetve utazik el, hiszen ha
nagyobb létszámra, esetleg csoportos érkezésre, vagy elutazásra
számítunk, akkor a beosztottak létszámát is növelni kell. Így elkerülhető,
hogy a vendégeknek hosszasan várakozniuk kelljen a recepción, az
étteremben vagy bármelyik egyéb szolgáltatásnál. Ha tudjuk a vendégek
nemzetiségét is, akkor ha lehet, olyan dolgozókat kell beosztani, akik
kommunikálni tudnak a külföldi vendégekkel. Nagyon kellemetlen, ha
például egy érkező német csoport esetén csak angolul és magyarul
beszélő recepciós van szolgálatban.
b) Rendezvények: amennyiben a szállodában, tanszállodában valamilyen
rendezvény van, ez befolyással lehet az egész szálloda munkájára. A
rendezvényre érkezők számára a recepció az egyik legfontosabb
információforrás, általában az étteremben étkeznek, illetve a nap végén
sokan a wellness-részlegben vagy a szállodai bárban kapcsolódnak ki. Itt
is igaz, ha tudjuk, hogy a rendezvénynek külföldi résztvevői is vannak,
akkor érdemes az adott nemzet nyelvét beszélő dolgozókat beosztani arra
az időszakra. Fontos továbbá, hogy a szolgálatban lévők, főleg a
recepciós, legyen tisztában a rendezvénnyel kapcsolatos információkkal
(helyszín, időpontok, ellátás stb.), hiszen csak így tudnak megfelelően
informálni.
c) A dolgozók

személyes

kompetenciakészlete:

az emberek nem

egyformák, azaz a szállodai dolgozók is eltérő kompetenciakészlettel
rendelkeznek. Mindenki másban jó, ezért ha lehet, úgy készítsük a
beosztást, hogy az egyes dolgozók előnyös tulajdonságai a lehető
legnagyobb mértékben kihasználhatók legyenek. Ha például valaki jól
beszél angolul, akkor ha egy angol anyanyelvű csoport érkezik a
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szállodába, őt kell beosztani a recepcióra. Ugyanakkor természetesen
vannak bizonyos korlátok is, hiszen nem dolgozhat egy értékesítésben
kifejezetten ügyes recepciós folyamatosan nappali műszakban, mert így
nem lehetne betartani a Munka Törvénykönyvének előírásait.
d) A dolgozók lakóhelye és az ebből adódó bejárási nehézségek: gyakori
nehézség a beosztások elkészítésénél, hogy a dolgozók egy része nem
helyben lakik, hanem bejár. Ilyen esetekben, ha lehet, figyelembe kell
vennünk az autóbusz- vagy vonatmenetrendet. Bizonyos esetekben
előfordulhat, hogy a be- vagy hazautazás saját gépkocsival történik, vagy
az azonos lakóhelyen lakók valamelyikük gépkocsijával utaznak. Ezekben
az esetekben azonban szükséges, hogy a szálloda hozzájáruljon a bejárás
költségeihez. Amennyiben a hazautazás semmiképpen sem megoldható,
akkor a legtöbb szálloda éjszakai szállást biztosít a dolgozó részére
e) A dolgozók szabadságolási igényei: a dolgozók éves szabadságáról
rendszerint a Munka Törvénykönyve rendelkezik, igaz az itt megadott
mértéktől a munkaadó felfelé eltérhet. A szabadság kiadásáról a Munka
Törvénykönyvéről szóló XXII. törvény a következőképpen rendelkezik:
„134. § (1) A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes
meghallgatása után - a munkáltató határozza meg.
(2) Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját
kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban
köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság
kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót
érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség
teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel
aránytalan

vagy

jelentős

sérelemmel

járna,

a

munkavállaló

erről

haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az
alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb
három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a
tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles
kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény
fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.
(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az esedékesség
évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot, amelynek megszakítás
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nélküli tartama - az esedékesség évében történő megkezdése esetén - a
következő évben jár le, és a következő évre átnyúló szabadságrész nem
haladja meg az öt munkanapot. A munkáltató
a) kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül
és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét
követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az
esedékesség évét követő év június 30-ig,
b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan
akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon
belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen
eltérni nem lehet.
(4) A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére
lehet kiadni.
(5) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a
szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a
munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a
munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit
köteles megtéríteni.
(6) A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát a működési
körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági
érdeke miatt megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti
tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a
munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a
megszakítással

összefüggésben

felmerült

kárát,

illetve

költségeit

a

munkáltató köteles megtéríteni.
(7) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazásakor legfeljebb a rendes
szabadság egynegyedét lehet az esedékesség évét követően kiadni. A (2)
bekezdésben foglalt szabadságot ekkor is a tárgyévben kell kiadni.
(8) A (7) bekezdés első mondatában foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha
az a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet,
egészséget,

testi

épséget

fenyegető

közvetlen

és

súlyos

veszély

megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében - szükséges.
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(9) A (3) bekezdés a) pontja, illetve a (6) bekezdés alkalmazásakor
kivételesen fontos gazdasági érdeken a rendes szabadság kiadásával
kapcsolatos, munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni,
melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség
évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását
meghatározó módon hátrányosan befolyásolná.
(10) A rendes szabadság esedékesség évében nem teljes mértékben történő
kiadása esetén a munkáltató nem hivatkozhat a működési körét közvetlenül
és súlyosan érintő ok, illetve a kivételesen fontos gazdasági érdek
fennállására, ha az esedékesség évéből még fennmaradó időtartamban a
rendes szabadságot - a (8) bekezdés szerinti, működési körét érintő ok
következményei orvoslása mellett, illetve a (9) bekezdés szerinti gazdasági
érdeke sérelme nélkül - kiadhatta volna.
(11) A 11. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony
fennállása alatt nem évül el;
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos munkavállalói igény elévülése a
munkaviszony megszűnésének napján kezdődik.
135. § (1) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidőbeosztás)
szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.
(2) A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidőbeosztás esetén a
szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít,
kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot.
(3) Annak a munkavállalónak, akinek a munkaidőbeosztása nem biztosít
hetenként két pihenőnapot, úgy kell számítani a szabadságát, hogy azonos
naptári időszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az ötnapos
munkahéttel dolgozók.
136. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, illetőleg
sorkatonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor, ha a munkáltatónál
eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell
megváltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet;
ettől érvényesen eltérni nem lehet.
(2) Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot
vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a
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különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem követelhető
vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása vagy
halála, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg,
vagy a munkavállalót sorkatonai, illetve polgári szolgálatra hívták be.”
A szállodai gyakorlat az, hogy a főszezonra vonatkozó szabadságolási
igényeket még az adott év márciusában-áprilisában bekérik a beosztást
készítők,

hogy

előre

tudjanak

tervezni.

Az

egyéb

időszakokra

vonatkozóan a szabadságolás rövidebb határidővel, megállapodás
alapján történik.
f) A dolgozók családi háttere: a beosztás készítését befolyásolja a
dolgozók családi háttere is. A szálloda 24 órás üzem, amely szabad-,
munkaszüneti és ünnepnapokon is működik. A beosztás készítésénél
azonban a beosztást készítők igyekeznek tekintettel lenni arra, hogy a
kisgyermekes szülők a családi ünnepnapokon (Mikulás, Karácsony)
lehetőleg szabadok legyenek, míg a fiatal munkavállalók, akik számára
fontos a szórakozás, lehetőség szerint Szilveszterkor és Újév napján ne
dolgozzanak. Azoknak a munkavállalóknak, akiknek gyermekük van, több
szabadság is jár, illetve ha valakinek kisebb gyermeke van, akkor annak
megbetegedése esetén a szülő otthon maradhat a gyermekkel a betegség
idejére. Mindez gyakran teljesen felboríthatja az elkészített beosztást. A
Munka Törvénykönyvéve ezt a következőképpen szabályozza:
„138. § (1) A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság
illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható
időpontja elé essen.
(2) A szülési szabadság megszűnik:
a) a gyermek halva születése esetén az ettől számított hat hét elteltével;
b) ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon;
c) ha a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes
hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá
harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték
el, a gyermek elhelyezését követő napon.
(3) A (2) bekezdés b)-c) pontjában megjelölt esetben a szülési szabadság
időtartama - a szülést követően - hat hétnél rövidebb nem lehet.
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(4) Ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben
gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét - a szülést követő
egy év elteltéig - a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is
igénybe lehet venni.
(5) A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg
a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása
céljából;
b) a gyermek tízedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély
folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket
otthonában gondozza;
c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén,
az otthoni ápolás érdekében.
(6) A nőnek a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra ezt
követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidő-kedvezmény jár. Ikrek
esetében a munkaidő-kedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben
jár.
138/A. § (1) Gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidőkedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb a születést követő második
hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni.
A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény abban az esetben is megilleti az
apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során apa alatt a szülői felügyeleti jogot
gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apát kell érteni.
(4) A munkaidő-kedvezmény tartamára járó távolléti díj kifizetése - az állami
költségvetés terhére - kormányrendelet alapján történik.
139. § (1) A munkavállalónak - kérelmére - a tartós (előreláthatólag harminc
napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra (a továbbiakban: ápolásra)
szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de
legfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles
engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi. A tartós
otthoni ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy
kezelőorvosa igazolja.
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(2) Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs
egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, az
örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér valamint az élettárs.”
g) Valamely dolgozó hirtelen megbetegedése: hasonlóan felborítja az
aktuális beosztást, ha maga a dolgozó betegszik meg hirtelen. Ilyen
esetekben a beosztást készítőnek nagyon gyorsan kell reagálnia és a
helyettesítést megoldania. A beosztást készítőkkel folytatott interjúkból
kiderült, hogy ez jelenti az egyik legnehezebben megoldható problémát a
munkaszervezés területén.
h) A Munka Törvénykönyvének előírásai: minden beosztás elkészítésekor,
a szabadságolás tervezésekor, a helyettesítések megszervezésénél
követni kell a korábban már többször idézett Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XX. törvény előírásait. Ezek minden munkaadóra és
munkavállalóra kötelező érvényűek, megsértésük szankciókat von maga
után.
2.2

A szállodai munka beosztásának folyamata és annak során felmerülő
nehézségek

Az előző fejezetből kiderült, hogy a szállodai munka beosztását több tényező is
befolyásolja, melyek sokszor egymás ellen hatnak. A megkérdezett szállodai vezetők
véleménye alapján kifejezetten nehéz, sőt sokszor lehetetlen minden szempontot
figyelembe véve összeállítani a beosztást. Ebből következik, hogy a beosztást végző
személynek több esetben kell konfrontálódnia kollégáival, de az is előfordulhat, hogy
a körülmények a „szabályok viszonylag rugalmas értelmezésére” kényszerítik mind a
vezetőket, mind pedig a dolgozókat.
Kifejezetten a szállodai munka beosztására vonatkozóan hosszas kutatómunka
során sem sikerült semmilyen tananyagot vagy legalább valamilyen útmutatást
találnunk. A szállodai vezetőkkel készített interjúkból az is kiderült, hogy ezt a munkát
jelenleg semmilyen szoftver sem segíti. Igaz, hogy kifejlesztésre került az SAP-nak
egy az emberi erőforrás gazdálkodás szinte teljes területét magába foglaló szoftvere,
de a szállodai munka beosztásának elkészítésére és nyomon követésére ez a
szoftver nem alkalmas. Ennek megfelelően a beosztások készítése minden vizsgált
szállodában papír alapon zajlik, ami egy nagyobb szálloda esetében a beosztást
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végző személyek számára komoly kihívást jelent. A beosztások készítése alapvetően
részlegenként

egyhetes vagy kéthetes intervallumban

történik,

a

beosztás

elkészítéséért és annak betartásáért az adott részleg vezetője felel (előfordul, hogy a
részlegvezető a beosztás elkészítését delegálja valamelyik beosztottjának, de az
elkészült beosztást ilyenkor is ellenőriznie kell, illetve a betartásáért egy személyben
ő felel). Kisebb szállodákban előfordulhat, hogy az egyes munkaterületek nem
különülnek el élesen, sok az átfedés, ezért a beosztást egy személy végzi minden
munkaterületre vonatkozóan. Az éves szabadságolások megállapítása azonban
legtöbbször egy évre előre történik a dolgozók igényeinek és a szállodai érdekeinek
figyelembevételével. A beosztást készítő személynek tisztában kell lennie minden
dolgozó körülményeivel, adottságaival, a törvényi háttérrel és minden egyéb a
beosztást befolyásoló tényezővel. Fontos a jó áttekintő képesség, a kombinációs
készség és a logikus gondolkodás, de a konfliktuskezelő készség megléte is
elengedhetetlen a beosztásért felelős vezető számára. A beosztást mindig időben
(legalább egy hétre előre) ismertetni kell a dolgozókkal. Gyakran kell azonban a
beosztást módosítani különböző okokból kifolyólag:
-

Valamelyik dolgozó elégedetlen a beosztással és annak megváltoztatását kéri.
Ezekben az esetben a dolgozónak a beosztásért felelős személynél kell jeleznie a
gondját. A tapasztalatok szerint az ilyen jellegű problémákat a dolgozók egymás
között a műszakok elcserélésével oldják meg.

-

Hirtelen olyan körülmények lépnek fel (pl. megemelkedett vendéglétszám,
dolgozó megbetegedése), amelyek a beosztás módosítását teszik szükségessé.
Ilyenkor általában a beosztást végző személyre hárul a feladat, hogy a
dolgozókkal egyeztetve a beosztást módosítsa.

A beosztás betartása mindenki számára kötelező kell, hogy legyen. Világossá kell
tenni a dolgozók számára, hogy az ettől való eltérés, a késés, esetleges kimaradás
az egész szállodára nézve komoly következményekkel jár. A dolgozókkal kötött
munkaszerződésekben, az egyes munkaköri leírásokban, vagy a munkavállalói
tájékoztatóban egyértelműen szabályozni kell, hogy a dolgozók számára milyen
szankciókkal jár, ha nem tartja be a munkabeosztást. A szállodai menedzserekkel
folytatott beszélgetésekből megtudtuk, hogy a legtöbb esetben a dolgozók tartják
magukat a beosztásokhoz, ugyanakkor szükségesnek látják, hogy a jövendő
szállodai vezetőket a lehető legkörültekintőbben készítsük fel a munkaszervezés
feladataira.
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Szállodavezetés és a back office terület

A szállodák működését irányító vezetők és a háttérben dolgozó adminisztratív
munkaerő

központi

zökkenőmentesen

szerepet

működjön,

töltenek
azaz

a

be

abban,

vendégek

hogy

minden

a

szálláshely

kért

szolgáltatás

megkapjanak és elégedetten távozzanak a szállodából, a szállodai működés során
mindenki betartsa a vonatkozó jogszabályokat, a dolgozók számára adottak
legyenek a munkavégzés feltételei és a szálloda pénzügyei is rendben legyenek.
Mindezeknek a feladatoknak a koordinálásáért a szálloda menedzsmentje és a back
office terület felel.
A vizsgált szállodák vezetésére vonatkozóan alapvetőn két modellt tudtunk
megkülönböztetni:
–

a szállodát üzemeltető gazdasági társaság és a szálloda vezetője egy személy,
ilyenkor a vállalkozás vezetése és a szálloda szakmai vezetése egy kézben
egyesül,

–

a szállodát üzemeltető gazdasági társaság vezetőjének és a szálloda
menedzserének személye elkülönül, ebben az esetben tehát a vállalkozás
vezetése és a szálloda szakmai vezetése külön válik.

A szállodák legfőbb vezető tisztségviselője a szállodaigazgató, a további vezető
tisztségviselői közé általában az értékesítési igazgató, az étteremvezető, a műszaki
vezető, a wellness vezető és a gazdasági vezető tartoznak. A vezető beosztású
dolgozók közvetlenül a szállodákat üzemeltető gazdasági társaság vezetőjének
alárendeltségében látják el feladataikat. A vezető beosztású dolgozók munkahelyivezetők, irányítják a rájuk bízott szervezeti egységet és a hozzájuk beosztott
alkalmazottakat. Az itt felsorolt vetetők közül ebben a fejezetben a szállodaigazgató
és a gazdasági vezető munkaköröket elemezzük részletesen, a többi vezető
munkakörrel a következő fejezetekben foglalkozunk.
A szállodákon belül megkülönböztetünk ún. másodvezetői pozíciókat, melyek az
emeleti gondnoknő, a front office manager (sok esetben ezt a pozíciót az értékesítési
igazgató tölti be) és a konyhafőnök, akik területvezetői alárendeltségben látják el
feladataikat. Ők is munkahelyi-vezetők, akik irányítják a rájuk bízott szervezeti
egységet és a hozzájuk beosztott alkalmazottakat.
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vezető

tisztségviselői

számszerű

részt

meghatározásában.

vesznek
Egész

az

éves

feladatok

tevékenységük

során

érvényesítik a társadalmi tulajdon védelmét. Minden munkaterület vezetője felelős
úgy a maga, mint a hozzá tartozó beosztott dolgozók jó munkakapcsolatáért,
valamint a feladatok végrehajtásának koordinálásáért.
A vezető beosztásban dolgozók koordinációs fórumaként a legtöbb szállodában
a vezetői értekezlet szolgál, amit rendszerint 1-2 hetente vagy szükség szerint hív
össze a szállodát üzemeltető gazdasági társaság vezetője (ez a ritkább eset) vagy a
szállodaigazgató (ez a gyakoribb). A vezetői értekezlet résztvevői a vállalkozás
vezetője, a szállodaigazgató és az egység vezető állású dolgozói. Az értekezlet
munkáját vagy a vállalkozás vezetője vagy a szállodaigazgató szervezi és irányítja.
Az értekezlet információcserét biztosító és konzultatív fórum, döntési jogkörrel nem
rendelkezik. Megbeszéléseiről rövid emlékeztetőt szokás készíteni. A vezetői
értekezlet:
–

megtárgyalja a szállodát üzemeltető gazdasági társaság, illetve a szálloda előtt
álló aktuális feladatokat,

–

véleményezi a gazdasági vezető által a társaság vezetőjének benyújtott éves
terveket,

–

a

szálloda

havi

számonkérése,

terveinek

ellenőrzése,

valamint

eredményességének

fokozása

a

az

abban

következő
irányába

mutató

hetek

vállalat

célkitűzések

tevékenységének,

támpontok

megvitatása,

felállítása,
–

véleményt nyilvánít a vállalkozás vezetőjének és/ vagy a szállodaigazgató által
előterjesztett kérdésekről,

–

konzultál az egységek között felosztandó erőforrások felosztási rendszeréről.

2.3.1 Szállodaigazgató
A 2.3 fejezetben bemutattuk, hogy a vizsgált szállodákban és tanszállodákban a
szálloda és az azt üzemeltető gazdasági társaság vezetését vagy ugyanaz a
személy végzi, vagy elkülönül egymástól a két pozíció. Mindkét esetben a hotel
igazgatójának komoly szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a szállodavezetés
területére vonatkozóan. Ha a szállodaigazgató egyben a gazdasági társaság
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vezetője is, akkor a szállodavezetési ismereteken túl rendelkeznie kell mindazokkal a
kompetenciákkal, amelyek képesség teszik őt a vállalkozás irányítására, a cég
képviseletére. Az első eset előnye, hogy a szállodaigazgató a szálloda szakmai
irányítására tud koncentrálni és nem kell a vállalkozás működtetésével bajlódnia, míg
a második konstrukció erősségként azt emelhetjük ki, hogy ha a hotel és a
vállalkozás vezetője egy személy, leegyszerűsödnek az ügyintézési és döntési
folyamatok, hiszen a hotel menedzsernek nem kell a vállalkozás vezetőjével
egyeztetni, jóváhagyatni döntéseit. A magyar tanszállodák döntő többségét olyan
gazdasági társaságok üzemeltetik, amelyeknek tulajdonosa az elméleti képzést
folytató valamelyik főiskola vagy egyetem. A tanszállodák vezetésénél egy plusz
szempont is érvényesül: legyen folyamatos kommunikáció a gazdasági társaság,
illetve a szálloda valamint a felsőoktatási intézmény, azon belül pedig szállodai
képzésért felelős szaktanszék között. Erre a legelterjedtebb megoldás, hogy a
tanszállodát üzemeltető gazdasági társaság vezetője egyben a felsőoktatási
intézmény alkalmazottjai is, így általa könnyen és gyorsan áramlik az információ a
tanszálloda és az iskola között. Ismert olyan modell, ahol a tanszállodát működtető
gazdasági társaság, illetve a tanszálloda vezetése nem kötődik közvetlenül az
elméleti képzést folytató felsőoktatási intézményhez. Ilyen esetekben az elméleti,
illetve a gyakorlati képzést végző szakemberekből álló konzultatív szerv feladata,
hogy rendszeresen egyeztessen.
A hotel menedzseri munkakör DACUM módszerre épülő elemzését az 1. számú
melléklet tartalmazza.
2.3.2 Gazdasági vezető
A gazdasági vezető a szállodai működéssel összefüggő gazdálkodási és
pénzügyi feladatok tekintetében a szállodaigazgató helyettese. A gazdasági vezető
felelős a szállodát működtető gazdasági társaság pénzügyi, számviteli, adózási,
munkaügyi és beszámolási kötelezettségének szakszerű teljesítéséért és ellátásáért,
a szálloda, illetve a gazdasági társaság egészére vonatkozó, az éves gazdálkodást
dokumentáló üzleti terv és éves jelentés összeállításáért. A gazdasági vezető felelős
továbbá az igazgató rendszeres és alkalmi tájékoztatásáért ugyanezen kérdésekben,
valamint minden irányú adatszolgáltatásért (részletes munkakörelemzéshez lásd 2.
számú melléklet). Feladatait az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett végzi. A
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kisebb szállodák esetében a gazdasági vezető egyben könyvelő is, aki a szállodát
üzemeltető gazdasági társaság tejes könyvelését is végzi. A nagyobb szállodákban
leggyakrabban a könyvelési feladatokkal külsős könyvelőcéget bíznak meg, ritkán
fél- vagy egész állásban saját könyvelőt alkalmaznak.
Az általunk megkeresett szállodákban a szállodaigazgatók és a gazdasági
vezetők mellet nem alkalmaznak szállodai gyakornokokat. Tapasztalataink szerint
még a féléves szakmai gyakorlat is túl rövid idő ahhoz, hogy a gyakornokok a vezető
beosztású szállodai alkalmazottak mellett hatékony munkát tudjanak végezni, illetve
a vezetőknek nincs elég idejük arra, hogy a gyakornokok képzésével napi szinten
foglalkozzanak. Véleményünk szerint hasznos, ha a leendő szállodai menedzserek
megismerik a szállodai hierarchia alacsonyabb szintjeinek munkaköreit, ugyanakkor
leendő

szállodai

vezetőkként

szükséges

lenne

betekintést

nyerniük

a

szállodavezetés napi gyakorlatába is.
Front office terület

2.4

A legtöbb szállodai szakember szerint a front a szálloda szíve, az itt dolgozók
reagálnak az érdeklődők telefonhívásaira, e-mailjeire, faxüzeneteire, ők találkoznak
legelőször az érkező vendéggel, hozzájuk fordulnak a vendégek a kérdéseikkel,
problémáikkal, és elutazáskor a recepciósok búcsúznak el személyesen a
vendégektől. Az általunk vizsgált szállodákban a fronthoz 2 alapvető feladatcsoport
tartozik:
–

recepció

–

értékesítés.

Általában a vezetői feladatokat az értékesítési vezető, vagy a front office menedzser
látja el, aki egyben ezen a poszton a munkaszervezésért is felelős. Ehhez a poszthoz
a vezetőn kívül a recepciósok, értékesítők és a gyakornokok tartoznak. A nagyobb
specializáció csak a kifejezetten nagy, több száz szobás szállodákban fordul elő. A 34 csillagos szállodákban szobaszámtól, illetve foglaltságtól függően műszakonként 13 recepciós dolgozik, akik egyben az értékesítést is végzik. A dolgozók beosztása
minden

vizsgált

szállodában

hetes

intervallumban

történik

a

Munka

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XX. törvény előírásait figyelembe véve. A
műszakok száma a normál szállodákban általában kettő, a tanszállodákban három,
mivel a gyakornokok számára a 12 órás műszak túl megerőltető lenne, és nem
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tudnának megfelelően a munkájukra koncentrálni. A kétműszakos munkarendben a
nappali műszak reggel 6, 7 vagy 8 órakor kezdődik és 12 órán át tart, az éjszakás
műszak értelemszerűen a nappali műszak befejezésekor kezdődik és szintén 12
órán keresztül tart. A három műszakos munkarend esetén is a reggeli műszak 6 vagy
7 órakor indul, majd a délutános és az éjszakai műszak 8 óránként váltja az előző
műszakot.

A

vezetők

beosztása

általában

nem

fix,

hanem

igazodik

a

vendégfoglaltsághoz, a különböző rendezvényekhez, illetve a tanszállodákban a
recepción dolgozó gyakornokok felkészültségétől függően a recepción dolgozó
személyéhez is. A dolgozók a heti beosztásukat a beosztás érvénybe lépése előtt
legalább 7 nappal kapják meg, de főleg a főszezonban gyakran előfordul, hogy a
beosztás a foglaltság hirtelen emelkedése miatt megváltozik, plusz embereket kell
behívni. A szállodai munka ezért mind a munkavállaló, mind a munkaadó részéről
rugalmasságot követel.
Előfordulhat, hogy a munkavállalónak egy adott beosztás nem megfelelő és
szeretné műszakját elcserélni. Erre minden beosztást készítő lehetőséget ad és a
gyakorlat

minden

vizsgált szállodában azonos:

a

beosztás módosítása

a

munkavállaló kezdeményezésére történik, de mindig a felettes jóváhagyása
szükséges hozzá. Az interjúkból kiderült, hogy a munkaadók számára fontos, hogy a
csere időcserét jelentsen, de a szálloda számára plusz kiadást ne. Ez azt jelenti,
hogy ha egy munkaadó egy másikkal elcseréli a műszakját, akkor azonos időtartamú
műszakokat cseréljenek el, és a csere következtében egyik dolgozónak se
keletkezzen túlórája. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen a téren egyik vizsgálat
alá vont szállodában sincs gond.
Elvégeztük a front területen dolgozók munkakörelemzését is DACUM
módszerrel. Ennek eredményei több szempontból is hasznosak:
–

az

elemzés

eredményei

jó

alapot

biztosítanak

a

kompetenciaalapú

tananyagfejlesztéshez,
–

az összegyűjtött információk alapján az egyes feladatokhoz időkereteket rendelve

tervezhetőbbé válik a munkaszervezés az adott poszton,
–

illetve

kiindulópontként

szolgálhat

egy

munkaszervezést

segítő

szoftver

kidolgozásához.
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A szállodákban és tanszállodákban végzett DACUM elemzések alapján, a front
területen három munkakört emelünk ki, mert ezek mindenhol megtalálhatóak:
–

értékesítési vezető/ front office manager (lásd 3. számú melléklet),

–

recepciós (lásd 4. számú melléklet),

–

gyakornok.

Vannak olyan tanszállodák, ahol minden poszton gyakornokok dolgoznak, ilyen
esetben értelemszerűen csak két munkakörről beszélhetünk (értékesítési vezető/
front office manager, recepciós).
A recepciós munka a szálloda méretétől függően szakosodott. Kisebb
szállodákban a klasszikus recepciós feladatok mellett a recepciós részt vesz a
reggeliztetésben, kiszolgál a recepción működő drinkbárban és közreműködik a
housekeeping területen is.
2.4.1Gyakornokok a front office területen
A gyakornokok szállodánként eltérő felelősségű feladatokat kapnak. Vannak
olyan szállodák, ahol kizárólag megfigyelőként vesznek részt a front munkájában,
van, ahol a megfelelő gyakorlat megszerzése után közreműködnek az érkeztetésben
és elutaztatásban, és bizonyos tanszállodákban a teljes front munkáját gyakornokok
végzik. Minden szállodában bevett szokás, hogy a front területen letöltendő időszak
elején a vezető elbeszélget a gyakornokkal, tisztázzak a felelősségi viszonyokat, a
gyakornok által végezhető feladatok körét, illetve meghatározzák azokat a
személyeket, akik a gyakornok képzésében részt vesznek. Mivel a gyakornokok
általában minden munkakörbe belekóstolnak egy kicsit és nem jellemző, hogy egy
konkrét munkakört látnának el a szakmai gyakorlat során, a gyakornokokra
vonatkozóan

nem

tudtunk

általános

munkakörelemzést

végezni,

inkább

a

képzésükkel foglalkozó szállodai szakemberek tapasztalatait foglaljuk az alábbiakban
össze.
–

A legtöbb gyakornok nagyon tapasztalatlan, nemcsak szakmai téren, hanem
általában a mindennapi életvitel területén is.

–

Nagyszámban vannak az önállótlan gyakornokok, akik félnek egyedül maradni a
recepción, ugyanakkor előfordul az is, hogy egy gyakornok túl magabiztos, ami
szintén nem jó, mert kellő szakmai tapasztalat hiányában előfordulhat, hogy hibát
vét.
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Hiányzik a gyakornokok többségéből az alapvető protokoll- és etikett-szabályok
ismerete.

–

A gyakornokok számítógépes ismerete gyakran csak az Internet használatáig
terjed és nincsenek tisztában olyan alapvető programok kezelésével, mint például
a Word vagy az Excell.

–

A legtöbb gyakornok nehezen tudja a szállodát egészében nézni, túlságosan
elaprózza a figyelmét, mindig csak egy apró területre koncentrál.

–

Számlázásnál nem ismerik a különböző fizetési formákat, illetve nehezen
sajátítják el a számlázási műveleteket.

–

Még

mindig

sok

probléma

van

a

gyakornokok

nyelvtudásával.

Hiába

rendelkeznek a legtöbben nyelvvizsgával, éles helyzetben nem vagy nem
megfelelően használják nyelvtudásukat.
2.5

Housekeeping

Az előző fejezetben megvizsgált Front területről azt mondtuk, hogy az a
szálloda szíve, hiszen az ott dolgozók kerülnek közvetlen kapcsolatba a vendéggel,
illetve ott „futnak össze a szálak”, azaz a Front információval rendelkezik minden
szállodai eseményről. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a többi munkaterület
kevésbé fontos szerepet tölt be a szállodában, hiszen az egységek megfelelő
működése teszi lehetővé, hogy a szálloda sikeresen üzemeljen, egyre több vendég
vegye igénybe a szálloda szolgáltatásait. A szállodában a housekeeping az a terület,
amely a szálláshely „termékének” imázsáról gondoskodik, azaz arról, hogy rend és
tisztaság várja a szállodába érkező vendégeket.
A szálláshely nagyságától függ, hány ember dolgozik ezen a területen, a
vizsgált szállodák esetében 3-10 főről beszélhetünk, akik közül a vezetői feladatokat
a gazdasszony látja el. Ehhez a munkaterülethez a vezetőn kívül a szobaasszonyok
és a gyakornokok tartoznak. A vizsgált szállodák egyikében sem találkoztunk ennél
tagoltabb szervezeti struktúrával. A gazdasszony egyik feladata, hogy hétről hétre
elkészítse a szobaasszonyok beosztását.
A terület vezetőivel készített interjúkból kiderült, hogy a beosztást mindenhol
papír alapon készítik. Egy a beosztást segítő szoftver kialakításáról minden vezető
úgy vélte, hogy jelentősen megkönnyítené munkájukat, és sok időt takaríthatnának
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meg vele. A beosztások minden vizsgált helyen egy hetes időintervallumra
készülnek. Ez az időtartam a legmegfelelőbb, mivel könnyen átlátható és
módosítható. A szobaasszonyok mindig a beosztás elkészítése előtt tudatják a
vezetővel, ha bármilyen elfoglaltságuk lenne a következő héten. Ezzel minimálisra
csökkentik a cseréből fakadó problémák számát.
2.5.1 A munkavállalókra vonatkozó szabályok
A munkavállalókra vonatkozó szabályokat alapvetően két csoportra oszthatjuk.
A minden munkakörre vonatkozó általános szabályok mellett megkülönböztetjük a
speciálisan az adott munkaterületre jellemző szabályokat.
Általános szabályok:
–

Munkakezdéskor valamennyi dolgozó köteles az előzetesen, a vezető által
elkészített munkaidő-beosztásnak megfelelően, munkára alkalmas, kipihent
állapotban megjelenni.

–

Ízléses ékszerhasználat igen, külsőleg látható testékszer használata viszont nem
megengedett.

–

A Munkaruha Szabályzatban meghatározott, a vendéggel való találkozáshoz illő
forma- illetve munkaruha használata kötelező, mely tiszta, vasalt, nem pecsétes,
nem szakadt.

–

A névtábla használata kötelező.

–

Mindig mosolyogni kell.

–

Vendéggel való találkozáskor mindenkinek hangosan, érthetően, jól hallhatóan
előre kell köszönni.

–

Vendégtérben enni, inni, dohányozni, rágógumit rágni, leülni, csoportosulni,
hangoskodni,

vendégre,

munkatársra

vonatkozóan

megjegyzéseket

tenni

szigorúan tilos.
–

Érkezéskor és távozáskor csak a kijelölt személyzeti bejárat vehető igénybe.

–

Munkaidőn kívül a házban tartózkodni tilos.

–

Szállodai vendégszolgáltatást igénybe venni tilos.

–

Hiányzást a gazdasszonynak időben kell jelezni.

–

Mobiltelefont munkaidőben használni tilos.

–

A vendég WC-k használata tilos.
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Vendégtől kapott ajándékot vezetői engedély nélkül a házból kivinni tilos. Italt és
más, a szállodában forgalmazott terméket elfogadni tilos.

–

Vendéggel a munkakapcsolatot személyesebbé tenni tilos.

–

A tűz- és vagyonvédelmi, biztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi
előírások betartása kötelező.

A housekeeing területre vonatkozó speciális előírások:
–

A felvett kulcsokat kézből kiadni tilos.

–

A szobaasszonyi szoba ajtaját mindig zárva kell tartani.

–

A szobaasszonyi szobában dohányozni tilos.

–

A vendégszobába csak a második kopogás után szabad benyitni. Válasz esetén
a belépni szándékozónak igazolnia kell magát, munkakörét és bemenetelének
célját bemondva. A vendégtől elnézést kell kérni és megkérdezni, mikor nyílik
lehetőség a feladat végrehajtására.

–

Ha a vendég bent tartózkodik a szobában bármilyen tevékenység végzése tilos,
kivéve sürgős esetben, illetve a vendég kifejezett kérésére.

–

Foglalt szobák környezetében hétköznap 8 óra előtt, szombaton, vasárnap és
ünnepnapon 9 óra előtt porszívózni, és egyéb zajjal járó munkát folytatni tilos.

–

Takarításkor a vendégszoba ajtaját mindig nyitva kell hagyni és ki kell támasztani.

–

A takarító kocsit mindig az ajtó elé kell állítani.

–

Egyszerre csak egy szobát szabad takarítani.

–

Vendég által használt textíliával takarítani tilos.

–

Ágyneműt földre tenni tilos.

–

Rádiót, TV-t csak ellenőrzés céljából és csak arra az időre szabad bekapcsolni.

–

Tisztítószereket csak az előírás szerint szabad használni. Figyelemmel kell lenni
a meghatározott hígítási arányokra, valamint a szerek hatóidejére.

–

Nyitva talált ajtó esetén köszönés után be kell lépni a szobába és annak
foglaltságát le kell ellenőrizni, majd az ajtót be kell zárni. Láthatóan foglalt szoba
esetén e tényt jelezni kell a recepción.

–

„Ne zavarj!” táblával jelzett szobába belépni tilos.

–

Utazó esetén a hivatalosan megállapított utazási időpont után, a recepcióval
történt egyeztetést követően be lehet menni.

–

Vendég dolgait fel- és kipróbálni szigorúan tilos.

–

Talált tárgyról a recepciót, illetve a gondnoknőt azonnal értesíteni kell.
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Műszaki hibát a belső szabályzatban megfogalmazottak szerint a műszak felé
jelezni kell.

–

Vendég által megközelíthető, látható helyiségbe közlekedő és menekülő
útvonalakra pakolni, azt raktárként használni tilos.

–

Vendégről, személyzetről, a szálloda belső életéről információt kiadni tilos.

–

Vendéget ért baleset, betegség, halál esetéről, valamint vészhelyzetekről a
szálloda igazgatója belső szabályzatban rendelkezni köteles.

2.5.2 Gazdaasszony
A gazdaasszony felel a housekeepinggel és a vendéglátó elszámoltatással
kapcsolatos feladatok szakszerű, a törvények, jogszabályok és hatósági rendeletek,
előírások adta keretek betartásával, az ügyvezetői szabályozások szem előtt
tartásával

történő

biztosításért.

Továbbá

ő

felelős

a

szobaasszonyok

munkavégzésének eredményességéért és hatékonyságáért, a beosztott dolgozóiért,
a munkahelyvezető státuszból eredő döntéseiért és felettesének tájékoztatásáért.
Munkáját

a

szállodaigazgató

ellenőrzése

mellett

látja

el

(részletes

munkakörelemzéshez lásd 5. számú melléklet).
2.5.3 Szobaasszony
A vizsgált szállodákban a szobaasszonyok általában két műszakban dolgoznak:
–

délelőttös műszak (reggel 6-14 óráig),

–

délutános műszak (14-22 óráig).

Mindkét műszak esetén vannak állandó műszakos dolgozók, illetve a délelőtti
műszaknál foglaltságtól függően hívnak be plusz dolgozókat annak érdekében, hogy
a

délutáni

chek-in

időszakra

minden

szoba

tiszta

legyen

(részletes

munkakörelemzéshez lásd 6. számú melléklet).

2.5.4 Gyakornokok a housekeping területen
A vizsgált szállodákban gyakornokként tanulókat és hallgatókat egyaránt
alkalmaznak. A gyakornokoknak minden egyes munkaterületen dolgozniuk kell, így a
szobaasszonyok mellett is. A gyakornokok szakmai gyakorlatukat általában a
housekeeping területen kezdik, mert így ismerik meg legjobban az egyes szobákat,
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azok elhelyezkedését, felépítését, berendezéseit, fekvését, másrészt így tudják meg,
hogy milyen feladatokat kell elvégezniük a szobaasszonyoknak, illetve mennyi időbe
kerül azok elvégzése. A hallgató/tanuló 2-10 hetet tölt el a housekeeping területen.
Az első napokban megismerkedik a housekeeping területen használt eszközökkel és
a tisztítószerekkel, munkát általában ekkor még nem végez, csak megfigyel és tanul.
A betanítási fázis után az ágyazási feladatokat bízzák a gyakornokokra, majd
körülbelül egy hét elteltével önállóan is végezhet vég-, illetve napi takarítást.
Természetesen a szobaasszonyok és a gazdasszony ellenőrzik a takarítás
minőségét.
2.5.5 Tisztítószerek
Ahogy már említettük, a szoba takarításának menetét belső szabályzatban
határozzák meg, azaz a vendégszobát „fentről lefelé”: mennyezettől a padozatig és
„bentről kifelé”: az ablaktól az előszobáig kell takarítani, figyelembe véve az egyes
tisztítószerek

hatóidejét.

Az

egyes

takarító-

és

tisztítószerek

ismerete

elengedhetetlen a szobaasszonyok munkája során: mely tisztító- és vegyszert kell
használni a különböző területek takarítása során és mennyi az egyes szerek
behatási ideje és mennyisége. A szállodák a következő szereket használnak:
 bútortisztító,
 ablak- és üvegtisztító,
 fürdőszobai tisztítószer,
 vízkőoldó,
 felmosó folyadék,
 illatosító olaj és spray.
A szobaasszonyok több év tapasztalata alapján tudják, mennyi tisztítószert kell
használni, és annak mennyi a hatóideje. A szállodába bekerülő gyakornokok, illetve
az új munkatársak még nem ismerik ezeket a szereket és tulajdonságaikat, ezért az
első pár napban meg kell tanulniuk, hogy milyen felületre melyik szerből mennyit
használjanak. Úgy kell takarítaniuk, hogy a tisztaság mellett a leggazdaságosabban
használják a tisztítószereket. A szállodai, illetve tanszállodai gyakorlat azt mutatja,
hogy a gyakornokok ismeretei a takarítás folyamatára, a takarító eszközökre és a
tisztítószerekre vonatkozóan hiányosak. Mivel az eszközök és szerek nem megfelelő
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használata baleset- sőt sokszor életveszélyes, érdemes a képzés során az erre
vonatkozó ismeretekre is hangsúlyt fektetni.
2.6

Étterem

A reggeli a nap első étkezése, így fontos szerepet tölt be a vendéglátás, a
szállodák életében. A reggeliztetés módja az elmúlt évtizedekben meglehetősen
sokat változott. Az első vendégek elsősorban gesztusból kapták a reggelit, majd
később külön felszámolták azt, vagy tartalmazta a szoba ára. A vendég bizonyos
fokig ki volt szolgáltatva, hiszen csak azt kaphatta, amit a reggeli kártyán talált. A
hetvenes évek végéig a reggeliztetésben nem történt különösebb változás.
Elsőként

a

svédek forradalmasították a

reggelit,

amikor

büfé

jellegű

étkeztetéssel váltották fel a hagyományos reggeliztetést. A világot meghökkentette
ez a gyors és praktikus megoldás, bár sokan kételkedtek a rendszer működésében,
úgy vélték, hogy ráfizetéses lesz. Ám hamar kiderült, hogy gazdaságosabb, mint a
hagyományos

reggeli,

hiszen

jelentős

eszközgazdálkodási

megtakarítást

eredményezett (Dunszt, Oriskó, Ónodi és Török, 2004).
A szállodai vendéglátás az egy-két csillagos kategórián belül legtöbbször csak a
reggeli biztosítására korlátozódik. Háromcsillagos kategóriájú szálláshely már
rendelkezik melegkonyhás étteremmel, s legalább egy, ettől eltérő nyitvatartási idejű,
más ellátást nyújtó vendéglátóhellyel, pl. bárral. A luxus fizetőképes kereslet
kielégítését megcélzó 4-5 csillagos szálláskínálatnál a vendéglátás szolgáltatása
szinte egész nap igénybe vehető, széles körű étel-, italválasztékkal áll a vendégek
rendelkezésére.

2.6.1 A szállodai reggeliztetés módjai
Az angol reggeli során jellemzően toast, bacon és tojás, lekvár és juice kerül az
asztalra. Amerikai reggelit fogyaszthatunk, ha példaként az alábbi ételekkel
találkozunk: rántotta hagymás burgonyával, sült kolbásszal, almás lepény, kávé.
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reggeli

felszolgálása

rendkívül

lassú,

megnehezíti

a

reggeliztetésre biztosított időtartam betartását. A rendelés felvétele, felszolgálása
jóval több időt vesz igénybe asztalonként lebonyolítva, mint a büféasztalos
reggeliztetés. Teltház esetén is biztosítani kell, hogy a reggeliztetés három-négy óra
alatt lebonyolítható legyen. A reggeli általában hat és tíz óra között vehető igénybe,
ettől

eltérő

időben

a

szobaszervizen

keresztül

rendelhet

a

vendég.

A

szállóvendégeket kulcs-, vagy reggeliző kártyájuk felmutatása alapján regisztrálják,
de természetesen térítés ellenében szállodán kívüli vendégek is fogyaszthatnak
reggelit a szállodában.
Svédasztalos vagy büféreggelivel találkozhatunk a legtöbb étteremben. Ezt
jellemzi a leggazdagabb ételkínálat és korlátlan fogyasztási lehetőség. A félkész és
készételek büfé asztalon kerülnek szervírozásra. A svédbüfé kínálata, a választék és
az adott szálláshely osztályba sorolása között nem mindig tapasztalható szoros
összefüggés. Pl. felvágottakból és hideg sültekből 3-10 fajta kínálatból választhat a
vendég, némely helyen hideg halkészítmény színesíti a palettát. A vaj és margarin
mini kiszerelésben, előrecsomagolva jégen, vagy hűtetlenül kerül az asztalra. A
tejtermékek választéka 3-6 fajta joghurtot tartalmaz, poharas és lédig formában, néhány helyen bio változatban is, a sajtfélék a zsíros, füstölt változattól a könnyű,
sovány fajtáig megtalálhatók. A müzlit is 3-6 fajta változatban kínálják, a hozzájuk
felszolgálható szárított gyümölcs már nem mindenhol szerepel. A reggeli sütemények
nagy részét - amelyből legalább 4-8 félét kínálnak - jó néhány szálloda már maga
süti. A meleg étel kínálat 2-8 fogás között mozog, főtt-, sült virslifélék, angolszalonna,
tojásételek. Nem hiányozhat a büféasztalról a gyümölcs sem, frissen és konzervált
formában. A gyümölcslé kínálatnál követelmény az italok gyors és könnyű kitöltési
lehetősége. A reggeli italok közül a teaválaszték igen széles (5-12 fajta is
rendelkezésre áll), a kávékínálatban viszont már rosszabb a helyzet. A legtöbb
helyen közepes minőségű kávé szerepel a kínálatban, még ott is, ahol egyébként a
szálloda az eszpresszókávét kiváló minőségű habkávéból készíti (Jávor, 2005). A
szállodai éttermek nagy részében ma már előre megtervezett és beépített hidegmeleg pultokon kínálják a reggelit a vendégeknek.
2.6.2 A reggeliztetés helyiségei, berendezései
A reggeliző terem
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Reggeliző termet azokban a szállodákban is ki kell alakítani, amelyek nem
rendelkeznek étteremmel. A szállodai ellátásban az egyre inkább elterjedt svédbüfé
rendszerű reggeliztetési módot alkalmazzák, amely a reggeliző terem központi
részén

kialakított,

hidegen-melegen

tartó,

beépített

tálalópultot

igényel.

Konyhatechnológiai berendezései kiegészülnek egy külön fehérmosogatóval. A
svéd- vagy büféasztalos reggeliztetésnél rövidebb időtartam alatt több vendég
étkeztetése megoldható, a tálalópulton felhalmozott étel-, italkínálatból ízlés szerint
választhatnak, maguknak szedhetnek a vendégek. Ennél a reggeliztetési módnál a
felszolgáló személyzet feladata, hogy a reggelizésre biztosított időtartam alatt folyamatosan töltsék fel a tálalópult választékát és a tiszta edényeket, s a
vendégasztalokról folyamatosan szedjék le a szennyes edényeket. Ezen folyamat
ellenőrzését, munkaszervezését végezheti az étterem vezetője vagy a főpincér. A
reggeliző terem berendezése, hangulata eltérhet az étterem, vagy éttermek
hangulatától, de stílusában a szálloda osztályba sorolási minőségének feleljen meg.
Színhatásában elsősorban a világos, üde színek érvényesüljenek.
Az étterem
Szállodai éttermet a szálláshelyek a szállóvendégek gasztronómiai igényeinek
kielégítésére létesítenek, de kizárólag a szállóvendég-forgalomra építeni a
tapasztalatok alapján nem megtérülő vállalkozás. A szállodai éttermek kialakításának
ma már sokféle megoldása ismert, de lényeges szempont, hogy szállodán kívüli
vendégek is látogathassák. A férőhely-kapacitásukat a szállodai szobakapacitáson
kívül döntően befolyásolhatja a különtermek léte, férőhelyeinek száma.
2.7
Az

A konyhai műveletek, a konyhán betartandó szabályok
ételkészítés

fizikai

munkaelemeinek

összességét

nevezzük

konyhatechnológiai eljárásnak. A konyha kialakításánál, berendezésénél arra kell
törekedni, hogy tágas, áttekinthető legyen. Megfelelő szellőztetése, világítása
nagyon fontos, az ablakaira rovarhálót kell szerelni.
A termelés első részfolyamata a nyersanyagok konyhakész állapotba hozása.
Az előkészítés során több munkaműveletet kell elvégezni, a nyersanyag fajtájának, a
készítendő ételnek megfelelően. Az előkészítés munkaműveletei a mosás, áztatás,
vízváltás, bemártás, öblítés, dörzsölés, hámozás, kaparás, magvazás, stb. Ezen
műveletek többsége végezhető kézzel és géppel is. Nagyon fontos a megfelelő
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fajtájú, jellegű és minőségű nyersanyagok kiválasztása. Az üzletben történő
előkészítésre külön tároló, előkészítő helyiségek kialakítására van szükség, pl. tojás-,
hús-, zöldség-előkészítő. Az előkészítés vízigényes, szennyes művelet. Minden
előkészítőben fel kell szerelni mosogatót, kézmosót is.
A második szakasz a késztermékek elkészítése, vagyis a nyersanyagok
feldolgozása, átdolgozása, majd az ezt követő sütés, párolás, főzés. A termelésnek
ez a szakasza határozza meg a készétel jellegét, ízét, zamatát. Az átdolgozás,
feldolgozás utáni munkaművelet a hőkezelés, ami lehet főzés, sütés, párolás, vagy
egyéb hőkezelési eljárás.
Fontosabb egészségügyi szabályok az ételkészítés során:
–

A konyhai műveletek során számos szabályt kell betartani, ezek közül példaként
csak néhány egészségügyi szabályt sorolnék fel:

–

Be kell tartani a sütési időtartamokat és hőmérsékletet.

–

A hidegen fogyasztandó ételeket gyorsan le kell hűteni.

–

A nyers- és késztermékeket szigorúan el kell különíteni egymástól.

–

A késztermékeket és az önteteket védeni kell a szennyeződéstől.

–

A tiszta edényeket, csomagolóanyagokat, eszközöket is védeni kell a
szennyeződéstől. A felületeket minden esetben tisztán kell tartani.
A vendéglátó termelés kiegészítő műveletei:

–

Belső anyagmozgatás: az üzemekben a nyersanyagoknak vagy a termékeknek a
raktárakból az előkészítés, tovább feldolgozás helyére való továbbítása.

–

Mosogatás: történhet kézzel és géppel. Az étel kiszolgálására szolgáló
edényzetet, melyből a vendégek étkeznek fehéredénynek, míg a főzésre szolgáló
edényzetet fekete edénynek nevezzük. A fehér és a fekete edényeket egymástól
elkülönítve kell mosogatni.

–

Takarítás: a termelés helységeit folyamatosan kell takarítani, eszközeit,
berendezéseit rendszeresen kell tisztítani. A takarítást a legtisztább helyiségben
kell elkezdeni, és fokozottan kell haladni a szennyezettebb részek felé. A
takarítás három módját különböztetjük meg: Üzemelés közbeni-, napi munkát
követő és időszakos takarítás. A takarítást először tisztítással, mechanikus
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tisztogatással kell kezdeni, pl. söprés. Ezt követi a zsíroldószeres vízzel történő
lemosás. Ez után jön a fertőtlenítés.
2.8

A személyzet összetétele

Az ellátási tevékenység (vendéglátás) munkaköreinek száma a gyakorlatban
nagyban függ a szálloda nagyságától. Szinte minden szállodaméretnél találkozunk
vendéglátó-vezetővel, aki lehet az étterem vezetője vagy igazgatója is. A vezetéshez
tartoznak az üzletvezetők, a konyhafőnökök és a műszakvezető szakácsok. (Győrffy,
2004). A vizsgált szállodák éttermeinek és konyháinak vezetésére vonatkozóan két
modellt tudunk felállítani:
–

az étterem és konyha vezetője egy személy, ez kisebb szállodák esetében
jellemző, különösen ahol melegkonyha nem áll a vendégek rendelkezésére,

–

az étterem és konyha vezetője két különböző személy, ez jellemző nagyobb
szállodaméretnél, magasabb dolgozói létszám esetén.

1. ábra: A konyha szervezeti felépítése. Forrás: Győrffy, 2004. 175. o.
A termelőegységeket a konyhák, raktárak, előkészítők és mosogatók jelentik. A
feladatok specializálhatók attól függően, mekkora a dolgozók létszáma illetve
mennyire összetett a vendéglátó-kínálat. A fenti képen egy átlagos szálloda
termelőegységének szervezeti felépítése látható.
2.9

A konyhai és éttermi munkaszervezés gyakorlata

A szálláshely nagyságától függ, hány ember dolgozik az étteremben és a
konyhán. A vizsgált szállodák esetében ez a szám 5-15 fő közé tehető, ahol a
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vezetői feladatokat jellemzően az étteremvezető látja el. Az ő felügyelete alá
tartoznak a felszolgálók, pultosok, de a konyhai alkalmazottak is. A vezető által
készített munkabeosztás ezen a területen is papír alapon történik, és általában egy
hetes időintervallumra készül. Minden vizsgált szállodai étteremnek van egy főállású
dolgozókból álló törzsgárdája, de szükség esetén idénymunkásokat is alkalmaznak
(általában 2-3 fő). Gyakornokokat minden megkeresett szálloda foglalkoztat:
-

szakmunkásokat a konyhán és az étteremben,

-

főiskolai hallgatókat elsősorban az étteremben, kivételes esetben a konyhán.

A szálloda- és az étteremvezetők egybehangzó véleménye szerint minden leendő
szállodai menedzsernek hasznos gyakornokként legalább 1-2 hetet a konyhán,
illetve az étteremben eltölteni, hogy ismerjék az egyes munkaköröket, a hozzájuk
tartozó feladatokat, az egyes feladatok elvégzésére fordítandó időt, hiszen ennek
ismeretében tudják később, vezető beosztásban dolgozva az éttermi területet is
irányítani.
A vizsgált szállodákban az étteremvezető feladata a munkaszervezés és a
munkabeosztás, aki a szálloda igazgatójával mindig legalább egy hétre előre
egyezteti a munkabeosztásokat. A tanszállodákban legtöbbször a szálloda
vezetőjének a feladata a munkaszervezés, a dolgozók beosztása, ebben segítséget
nyújt neki a front office manager. A vezető egy hónappal előre meghatározza a
gyakorlati oktatók és a gyakornokok beosztását, valamint szabadnapjaikat. A
beosztás elkészítésénél szorgalmi időszakban figyelembe kell vennie a vonatkozó
jogszabályokon kívül a gyakornokok órarendjét, vizsgaidőszakban pedig a vizsgáik
időpontját. A tanszállodában a gyakornokok 3 műszakban dolgoznak, általában az
alábbiak szerint:
-

reggel és délelőtt: 7.00 – 14.00

-

délután: 14.00 – 22.00

-

éjszaka: 22.00 – 7.00
A vizsgált tanszálloda hidegkonyhás étteremmel rendelkezik, a vendégek

számára csak reggelit biztosít. A szálloda étterméért az étteremvezető a felelős, a
gyakornokok látják el a kézilány, felszolgálói és pultos munkaköröket is. Az
árubeszerzés (termeléshez és értékesítéshez szükséges áruk biztosítása) a
szállodaigazgató

feladata.

A

raktározással

kapcsolatos

tevékenységeket

a
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gyakornokok közül a pultos és a front office manager látja el. Az előkészítéssel
(reggeliztetés) és a termeléssel (hidegtálak készítése) a reggeli műszakban dolgozó
gyakornokok, adott esetben a recepciós foglalkozik. A vendéglátó tevékenységekért
az étteremvezető és a műszakban lévő gyakornok a felelős.
A szaktudás mellett ezekben a munkakörökben előnyt jelent a dinamikus,
ügyfélközpontú személyiség, határozott fellépés, csapatjátékos beállítottság, kiváló
szervező- és kommunikációkészség, kreativitás, ambíció az újításokra, és az idegen
nyelvismerete.
2.9.1 Étteremvezető
A korábban jellemzett vezetői munkakörök mellett kiemelt szerepe van az
étteremvezetőnek,

mivel

ő

felelős

az

étteremben

felmerülő

feladatok

végrehajtásának ellenőrzéséért, illetve a maga és a hozzá tartozó beosztott dolgozók
jó munkakapcsolatáért. Az étteremvezető felel az étterem pénzügyi és munkaügyi
koordinálásáért, folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartozik a helyiség
működéséről, forgalmáról, továbbá az esetlegesen felmerülő, megoldásra váró
problémákról a felettese felé, aki jellemzően a gazdasági vezető vagy a
szállodaigazgató (az étteremvezető részletes munkakörelemzéséhez lásd a 7.
számú mellékletet).
Az európai igényeknek megfelelően minden vezetőnek tisztában kell lenni a
környezetvédelem,

az

egészségvédelem

és

a

minőségbiztosítás

alapvető

fogalmaival, legfontosabb célkitűzésekkel. A termék vagy a szolgáltatás minősége a
felhasználók megítélése szerint ma már világszerte előtérbe került, a vállalkozások
piacon maradásának alapfeltétele lett, ezek ismerete nélkül tehát nem lehet
gazdasági tevékenységet eredményesen végezni.
2.9.2 Konyhafőnök
A konyhafőnök szakmájának gyakorlása során időben és térben kell elosztania
a feladatokat, szemmel kell kísérnie a termelés folyamatát a beszerzéstől az
értékesítésig, legfontosabb kompetenciája a konyhai munkafeladatok komplett
szervezése, irányítása (részletes munkakörelemzéshez lásd a 8. számú mellékletet).
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Az élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai
feltételeiről szóló rendelet 2002. január 1-től a HACCP módszer alkalmazását
kötelezően írja elő. A HACCP egy nemzetközileg elfogadott szisztematikus módszer
arra, hogy az élelmiszerek biztonságát megteremtsék, a lehetséges veszélyeket és
kockázatokat kiszűrjék. A HACCP rendszer alapelveinek betartása és betartatása
szintén a konyhai munkaszervezésért felelős vezető kompetenciája.
Ételmérgezés vagy ételfertőzés elkerülése érdekében rendkívül nagy figyelmet
kell fordítani az alapanyag és készétel helyes tárolásra és a megfelelő elkészítési
technikára. A fizikai, kémiai és biológiai fertőzések elkerülésének ellenőrzése további
feladatot ad a konyhai vezető számára.
2.9.3 Felszolgáló
A komplett és a svédasztalos reggeli lebonyolításában az idevonatkozó
előírások alapján aktívan részt vesz a felszolgáló. Az étkezésekhez az összesítő,
illetve a kiírás alapján a vendégek számára előkészíti az éttermet. Ellenőrzi az
abrosz tisztaságát, szükség esetén a cserét elvégzi. A szennyes abroszt az arra
kijelölt helyen gyűjti, az éttermi vezetővel egyeztetett időpontban a textíliacserét
elvégzi. Ellenőrzi, és szükség esetén pótolja a fűszertartók tartalmát. A menü alapján
elvégzi a terítést az idevonatkozó előírások figyelembevételével. Elvégzi a
kenyérkosár feltöltését étkezések előtt. A kenyér és péksütemény helyes tárolásáról
gondoskodik. Étkezési időben köteles az étteremben tartózkodni, a vendégek
kívánságát értelemszerűen teljesíteni. Munkáját az érvényes munkavédelmi illetve
ÁNTSZ előírások szerint köteles ellátni. Ismeri a forgalomban lévő a la carte étlap,
illetve itallap kínálatát és árait. A vendég által kiválasztott ételsorhoz odaillő italt ajánl,
a menüsor végén a desszerthez kávét ajánl. A pénztárgépbe beütött és megfejelt
blokk ellenében kapja meg a szakácstól az ételt illetve a söntéből az italt. A helytelen
árazásból adódó hiányt a felíróív alapján a szálloda pénztárába köteles befizetni.
Köteles a vendéggel jó kapcsolat kialakítására, mely színvonalas és udvarias
felszolgálással párosul. Figyelmetlenségből és gondatlanságból okozott törés forint
összegét a szálloda pénztárába köteles befizetni a reszortvezető által elkészített
jegyzőkönyv alapján. A munkaidejében észlelt rendellenességeket köteles jelenteni
munkahelyi felettesének (részletes munkakörelemzéshez lásd a 9. számú melléklet).
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A munkatársaknak tisztában kell lenni a felszolgálás rendjével és ezeket
maradéktalanul be kell tartaniuk: mindent jobb oldalról kell betenni, vagy levenni a
vendég

asztaláról

(kivéve

saláta-

és

couvert

tányér).

Tilos

az

asztalon

keresztülnyúlni, inkább meg kell kerülni a vendéget. Puszta kézben semmit sem
szabad asztalhoz vinni (tálca vagy hangedli). Szervírozás, kínálás mindig baloldalról
történik. A vendég kényelmét figyelembe véve kell bármilyen eszközt az asztalra
helyezni. A tálak esetében figyelni kell az aljára, meg kell törölni még egyszer a
letétel előtt. Minden ételt karakterének megfelelően kell felszolgálni. Rendelés
felvétele után el kell végezni a szükséges evőeszközök, vagy egyéb edények
korrekcióját,

vagy pótlását.

A

felszolgálásnak

némán

kell

zajlania

(zajtól,

csörömpöléstől mentesen. Kézzel nem szabad hozzányúlni az ételhez, kötelező a
tálalóeszközök állandó használata. Étkezési idő alatt minden felszolgálónak
rendkívüli figyelemmel kell kísérni a vendéget („felszolgáló szeme a pályán”).
Megfelelő számú étlap és itallap biztosítása kötelező. számlafizetés előtt meg kell a
vendéget kérdezni, hogy készpénzben, hitelkártyával vagy szobaszámlára fizet,
igényel-e áfa-s számlát, avagy nem. Számlaadást követően a vendég általában nem
rögtön távozik, ezért az asztalról a fölösleges eszközöket kompletten le kell rámolni.
A vendég köszöntése és elbúcsúztatása a napszaknak megfelelően.
Lényeges eleme a felszolgálói munkának a bizonylatolás. A szálloda önhibáján
kívüli gépi bizonylatadás lehetetlensége esetén (pl.: áramszünet) minden esetben
kézi bizonylattal kell azt helyettesíteni (nyugta  nyugta, számla  készpénzfizetési
számla, szobahitel  belső szobahitel nyomtatvány). Ebben az esetben a vendég
elnézését és türelmét kell kérni.
Készpénzes fizetés esetén: a számlaborítót a bizonylattal együtt az asztalon
kell hagyni. Amennyiben (láthatóan) a vendég a pénzt a borítóba helyezte, a
teremfőnök udvariasan megkezdi a fizettetést. Megkérdezi, hogy érezték magukat,
milyen volt az étel, az ital. Megköszöni a kapott pénzt és udvariasan, a napszaknak
megfelelően elköszön a vendég(ek)től.
Nem készpénzes fizetés esetén: a számlaborítóban a proforma bizonylatot
leteszi a vendég elé. Ugyanekkor a hitelkártya terminált is magával viszi, így a
vendég előtt történik a kártya lehúzása. Sikeres lehúzás esetén visszaadja a vendég
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kártyáját, majd elnézést kér és a számlaborítóban lévő proformával együtt elmegy a
számítógéphez, és sikeres tranzakciót követően a megbeszéltek szerint lekéri az
éles bizonylatot. Ekkor a számlaborítóba bekerül a pénzügyi bizonylat, a hitelkártya
slip 2 példánya és egy toll. A vendég által aláírt slipet a teremfőnök visszaviszi a
kasszához és a bizonylat másodpéldányával gyűjti, és a többi tárgynapi bizonylattal
együtt műszak végeztével feladja az ügyvitelre.
Szobahitel esetén: a teremfőnök számlaborítóban a bizonylattal és egy tollal
kimegy a vendéghez. A fogyasztást igazoló aláírást követően a teremfőnök soron
kívül eljuttatja azt (és annak egy másolatát) a recepcióra, a szobaszámla
készítésekor felmerülő esetleges félreértések elkerülése végett. A bevétel realizálási
felelősség megállapíthatósága érdekében a recepció az átadott bizonylatot minden
esetben a bizonylat egy másolatán köteles az aláírásával átvenni. Ez az átvett
másolati példány szintén bekerül a kassza gyűjtőjébe, és a többi tárgynapi
bizonylattal együtt műszak végeztével feladja az ügyvitelre.
Személyi feltételek: szakképzettség, szakmai gyakorlat, megfelelő alkalmazkodó
készség, vendégközpontúság, nyelvismeret, érvényes egészségügyi kiskönyv, ápolt
megjelenés

és

az

előírásoknak

megfelelt,

tiszta

formaruha

használata

elengedhetetlen a jó munkavégzéshez.
2.9.4 Teremfőnök
A teremfőnök az étteremben dolgozók munkájának szervezését végzi. Ő felel
az éttermi eszközök megfelelő állapotáért, illetve a pénzügyi ellenőrzésért. A
teremfőnök irányítása és ellenőrzése mellett történik a gyakornokok képzése az
éttermi munkaterületen. A teremfőnök munkakörelemzését részletesen tartalmazza a
10. számú melléklet.
2.9.5 Gyakornokok az éttermi munkaterületen
Az általunk vizsgált szállodák éttermeiben az étterem és konyhai vezető mellett
nem alkalmaznak szállodai gyakornokokat, mivel a vezetői feladatok ellátásához
elengedhetetlen a teljes munkafolyamat megismerése, és a rövid szakmai gyakorlat
alatt erre rendszerint nem jut elegendő idő.
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Ellenben annál nagyobb a szerepe a szállodai gyakornokoknak a felszolgálói és
konyhai kisegítői feladatokban. A vizsgált szállodák éttermeiben is tanulók, hallgatók
töltik be a gyakornoki pozíciókat. A gyakornokok eleinte megismerkednek a
különböző konyhai eszközökkel, berendezésekkel, a munkafázisok sorrendjével,
figyelemmel kísérik a felszolgáló és pultos kollégák munkáját. Majd miután több
napon keresztül megfigyelték, hogyan zajlik az étkeztetés folyamata mind az
étteremben, mind a konyhában, önállóan is végezniük kell a különböző feladatokat
(felszolgálás, pultnál történő kiszolgálás, kiegészítő konyhai műveletek) az
étteremvezető vagy a konyhafőnök irányításával.
Nagy jelentőséggel bíró feladata tehát az éttermi és konyhai vezető
személyeknek, hogy a rájuk bízott tanulók, gyakornokok elméleti és gyakorlati
tudását figyelemmel kísérjék, koordinálják lehetőleg a tematika szerint és
lehetőségeikhez mérten a legmagasabb fokú fejlődésüket segítsék elő.
2.9.6 A svédasztalos reggeliztetés során szervezést igénylő feladatok
A vendégek jó közérzetét figyelembe véve mindegyik szálloda nagy hangsúlyt
fektet a reggeli étkezésre. Ez a vizsgált szállodák mindegyikében svédasztalos
formában történik. A tanszállodában hideg reggelit (a meleg reggeli készítésének
nincsenek meg a tárgyi és személyi feltételei), míg a többi szállodában hideg és
meleg ételeket (3-6 fajta) is kínálnak reggeliztetés során. Az egészséges életmódnak
megfelelő étkezés mellett fontos, hogy hagyományos ételek is szerepeljenek a
svédasztalon. Adott évszaknak megfelelően állítják elő az ételeket. Az alapkínálatnál
nyomon követik az adott nemzetiségeket. A reggeliért felelős személy az étterem
vezetője. A reggeliztetést a szállodákban 1-2 fő (1 főállású, 1 beugrós) és 1
gyakornok végzi, míg a tanszállodában 6 fős vendéglétszámig a recepciós, 6 fő felett
a vendéglétszám függvényében 1-4 gyakornok a reggeliztetéssel kapcsolatos
feladatokat (a reggeliztetéshez kapcsolódó feladatcsoportokat a 11. számú melléklet
tartalmazza).
A gyakornokok a manuális feladatokat gond nélkül ellátják, problémát jelent
azonban a nyersanyagszükséglet megállapítása és a bevásárló lista összeállítása.
Nehezen tudják megbecsülni a mennyiséget, hisz ehhez igen nagy tapasztalatokkal
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kell rendelkezni az élet és a vendéglátás területén. A figyelem sokszor hiányzik,
hasraütésszerűen állítják össze a listát. Problémát jelent továbbá, hogy a
gyakornokok nem rendelkeznek kellő anyagismerettel és az alapvető fogalmakat
(kétfázisú mosogatás, öblítés és fertőtlenítés) sem ismerik, és pl. nem tudják, hogy
melyik vegyszer mire való (mosogató tabletta, vízkőoldó stb.). Nagy kihívást jelent a
gyakornokok számára továbbá az alapvető élelmiszerfajták beazonítása (pékáru,
zöldség, tejtermékek, hentesáru). Az anyag- és áruismeret ezért a gyakorlati képzés
egyik alapvető feladata.
2.9.7 A konyhai és éttermi dolgozókkal szembeni elvárások
A konyhán és étteremben dolgozó munkatársakkal szemben a vezető elvárásai
többek között a következők:
–

a munkavállaló munkaköréhez szükséges, ill. azzal kapcsolatos szakmai,
munkavédelmi, tűzvédelmi és a HACCP ismeretek elsajátítása, azok betartása és
alkalmazása munkája során,

–

orvosi vizsgálaton való részt vétel,

–

munkahelyén munkára alkalmas állapotban való megjelenés,

–

gépek rendeltetés szerinti használata,

–

baleset, üzemzavart stb. azonnali jelentése,

–

munkaterület tisztán tartása,

–

munkaruházat: csúszásmentes cipő, fehér nadrág, fehér köpeny vagy póló, sapka
vagy hajháló, szükség esetén védőruha, védőfelszerelés

–

a konyhára mindenféle külső élelmiszer bevitele tilos, még melegítésre sem
megengedhető a fertőzésveszély miatt

–

bármilyen problémával a területi vezetőt (konyhafőnököt) kell megkeresni

–

a konyhán utcai ruhában tartózkodni tilos

–

mindenkor elvárt a képességeknek megfelelő legjobb munkavégzés

–

legfőbb feladat, hogy minden lehetségest megtegyen a dolgozó a vendég
megelégedettsége érdekében

–

segítőkészség, előzékenység, pontos feladat-végrehajtás.
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2.10 Rendezvények
A szállodai értékesítés egyik lényeges területét a társas rendezvények
szervezése jelenti. A rendezvények előkészítése, szervezése, összehangolása,
infrastruktúrájának biztosítása, a résztvevőkről való gondoskodás komoly feladatot
jelent a szálloda dolgozóinak. Nagyon fontos a rendezvényszervezők, az éttermigasztronómiai szakemberek és a műszaki szakemberek megfelelő képezettsége és
hozzáértése. A vizsgált szállodák a legkülönfélébb rendezvények lebonyolításával
foglalkoznak:
-

kongresszusok,

-

konferenciák,

-

sajtókonferenciák,

-

oktatási rendezvények,

-

tréningek,

-

munka- és díszétkezések,

-

családi ünnepségek (esküvők, születésnapok, névnapok, ballagások).

2.10.1 Szállodaigazgató
A főszervező a vizsgált szállodák tekintetében mindig a szállodaigazgató vagy
az értékesítési igazgató (főleg, ha szállás is tartozik a rendezvényhez). Felelőssége
kiterjed a rendezvény teljes körű szervezési feladataira. Az egész folyamatot ő
koordinálja, mert a megrendelők szeretnek egy emberrel kapcsolatot tartani és
megkívánják, hogy az, akivel tárgyalást folytatnak, ott legyen az eseményen. A
szállodaigazgató rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatait a 12. számú
mellékletben találjuk.

2.10.2 Étteremvezető

Az étteremvezető szervezi meg és felügyeli a rendezvények étteremmel és
egyéb ellátással kapcsolatos részét. Munkája során folyamatosan együttműködik a
rendezvény fő szervezőjével.
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Az étkezések összeállításánál figyelembe kell venni, hogy nemzeti vagy
nemzetközi rendezvényekről van-e szó. Gasztronómiai szolgáltatásokkal járó
rendezvények során ügyelni kell a díszétkezésekre. A 3-5 fogásos menüsorokat
körültekintően, előre kell összeállítani az adott kultúrák figyelembevételével,
szakszemélyzet segítségével.
A vizsgált szállodákban a gyakornokok sokat tanulhatnak, kisegítő szerepük
van, de bizonyos esetekben komoly feladatokat is kapnak kvalitásuktól függően, pl.
konferencia idején büfé folyamatos felügyelete, töltése, teremrendezés, étkezéseknél
teremdíszítés, asztalelrendezés. A feladatok lebonyolításhoz a szállodai dolgozóknak
rendelkezniük kell megfelelő szakmai tudással, nyelvismerettel (angol vagy német),
etikett és protokoll ismeretekkel, fizikai erőnléttel, rugalmassággal és improvizációs
készséggel. A személyi feltételek mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a megfelelő
tárgyi feltételek biztosítása is: rendezvényterem mérete, burkolata, fénye, kapacitása,
berendezése, technikai felszereltsége (legmodernebb műszaki berendezések).
A rendezvényszervezés folyamata mindig ajánlatkéréssel, megkereséssel
kezdődik. A rendezvény szervezése előtt nagyon fontos tisztázni bizonyos
alapinformációkat:
-

létszám,

-

időpont,

-

időtartam,

-

rendezvény jellege,

-

résztvevők,

-

ételek, italok.

Ezt követi egy ajánlat különböző alternatívákkal. Érdemes a megrendelővel
személyes találkozó keretén belül a helyszínt bejárni, a szálloda által kínált
lehetőségeket bemutatni, adott esetben ételeket megkóstoltatni. A megbeszélésről
célszerű emlékeztetőt készíteni és elküldeni a partnernek. Mindent írásban kell
elkészíteni, és minden változtatást rögzíteni kell. Írásbeli formája: (hivatalos pecséttel
ellátott) megrendelő, a részleteket ehhez mellékelik. A szervezés során a szálloda
vezetője vagy adott esetben az értékesítési vezető az étteremvezetővel és a többi
területi vezetővel egyeztetve összeállít egy forgatókönyvet. Ez egy ütemterv, amely
minden lényeges alapvető információ mellett tartalmazza az adott területeken
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elvégezendő feladatokat pontról pontra, ez alapján történik a munkabeosztás, az
előkészület (teremrendezés, árurendelés… stb.). a forgatókönyv alapján a szálloda
igazgatója minden rendezvény előtt tájékoztatást tart az alkalmazottaknak.
A tanszállodákban a rendezvényeket alapos előretervezés előzi meg. Elsősorban a
megfelelő tárgyi és személyi feltételeket kell biztosítani. Ebben a hotelben a
rendezvények főképp főiskolai igényeket elégítenek ki. Kisebb konferenciákat,
szakmai tanácskozásokat, sajtókonferenciákat, borkóstolókat, könyvbemutatókat,
záró értekezleteket szerveznek. A szervezés projektrendszerben történik. A
projektmunka során a szállodavezető kijelöli a konkrét rendezvényért felelős
gyakornokot, megbeszélés során közli a legfontosabb információkat a rendezvénnyel
kapcsolatban (igény, résztvevők száma, pontos időpont stb.). A kijelölt gyakornokok
az illetékes vezetővel (igazgató, igazgatóhelyettes, étteremvezető) egyeztetik az
emberi erőforrás és eszköz igényeket. A felelős gyakornok feladata a munkaerő
behívása és a feladatok delegálása. A teljes folyamatért a kijelölt gyakornok a felelős.
A vezetőség, azaz a gyakorlati oktatók, addig nem avatkoznak bele a szervezési
folyamatba, míg minden rendben van. Szükség esetén a gyakornokok természetesen
mindig kérhetnek segítséget, tanácsot a háttérből megfigyelő gyakorlati oktatótól,
illetve ha a helyzet úgy kívánja, az oktatók beavatkoznak a szervezési-lebonyolítási
folyamatba. A rendezvényszervező beszámolókat készít írásban és ezeket
rendszeresen e-mailben továbbítja felettesének. A rendezvény napján teljes
mértékben a gyakornok koordinálja a munkát, a szálloda vezetősége közül csak egy
fő van jelen „szimbolikusan”, az ellenőrzés és a zavartalan lebonyolítás érdekében.
Az esemény után a szálloda vezetője és a rendezvényért felelős személy
megbeszélést folytat. Ez a megbeszélés négyszemközt zajlik, sor kerül az
esetlegesen felmerült problémák megvitatására, a következtetések levonására, és
amennyiben a gyakornok hozzájárul, ezeket megosztják a többi dolgozóval is. A
vezetők igyekeznek rávezetni a gyakornokot a probléma megoldására, hiszen a
tapasztalatok szerint így sokkal maradandóbb lesz a megszerzett ismeret.
Rendezvények során felmerült problémákra példák:
Probléma, ami a gyakornokon múlik:
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Svédasztalos étkeztetés során az italok túl hamar kerültek ki az asztalra a
hűtőből és az üveg bepárásodott és nedves lett. Ez kellemetlen a vendégek
számára, mert az üveg csúszik és a ruhájuk is nedves lehet. Megoldás: textillel
áttörölni az üvegeket
Probléma, ami nem a gyakornokon múlik, de mégis kivédhető:
Borvacsora során dugós bor felszolgálása. A dugót mindig meg kell szagolni, de
előfordult, hogy annak ellenére, hogy ezzel nem volt probléma, egyetlen egy
palacknak mégis dohos, penészes dugóíze volt. Megoldás: a fogyasztás előtt a
szállodaigazgató belekostól a borba, kispohár kikészítése.
Gondot jelenthet, hogy bizonyos információk elvesznek az adott területek között,
továbbá sok megrendelő nincs tisztában a rendezvény mögött álló infrastruktúrával
és a logisztikával. Ritkán fordul elő professzionális megrendelés az adott megbízótól,
ezért fontos minden részletre a lehető legkörültekintőbben kitérni. Két egyforma
esemény nincs, sablonosan nem lehet a szervezést végrehajtani.

2.11 Drinkbár

A drinkbárnak általában az a feladata, hogy a vendég akkor is tudjon kávét,
üdítőt vagy italt fogyasztani, amikor a szálloda más vendéglátó helyiségei (pl.
étterem) már bezártak. Funkciója a szálloda méretétől, típusától, jellegétől is függ,
illetve nagyban befolyásolja a kihasználtságát a szállodán belüli elhelyezkedése. A
szállodák elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy az a drinkbár, amely a recepcióhoz
közel van (esetleg a pultjuk egybe is van építve és a személyzet is közös),
érkezéskor, távozáskor, várakozáskor is ki tudja szolgálni a vendégeket.
Itt kell megjegyezni, hogy hiába közös ismérv az italkiszolgálás, a minibár
ellenőrzése, feltöltése a vizsgált szállodákban nem tartozik a drinkbárban dolgozó
munkatárs feladatai közé. A minibárral kapcsolatos teendők a housekeeping
feladata, a fogyást a front office felé jelentik, tehát a drinkbárban dolgozó pultos
ebben a munkafolyamatban egyáltalán nem vesz részt.
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A drinkbár berendezését tekintve állhat csak pultból is (pl. ha a recepcióval
egyben van), és lehet külön helyiség is asztalokkal és kiszolgáló résszel.
Amennyiben külön helyiségben van, kiegészítő szolgáltatásokat is igénybe vehet a
vendég, pl. televízió nézés, zenehallgatás, internet használat, biliárd asztal
használata, stb.).
Sok szállodában a drinkbár a recepcióval egybe van építve, és a pultos és a
recepciós személye megegyezik. Ennek a formának a jellemzője, hogy a drinkbár
kissé háttérbe szorul, „mostohagyerekként” kezelik, mivel a recepciósi és a
szobaértékesítési feladatok jobban érvényesülnek. Itt a drinkbár nyitva tartási ideje
értelemszerűen megegyezik a recepció nyitva tartási idejével. A recepciósi és pultos
feladatokat ugyanaz a személy látja el. Ha a szállodában huszonnégy órás
portaszolgálat van, akkor a drinkbár is napi huszonnégy órában üzemel.
Több helyen találkoztunk azzal a gyakorlattal, hogy a drinkbár külön
helyiségben van. Itt a nyitva tartás előre meg van határozva, és erről a drinkbár
ajtaján

tájékoztatják a

vendégeket. Tanszállodában

bevett gyakorlat,

hogy

meghatározott napon vagy napokon van nyitva a drinkbár, mindez természetesen
függ a szálloda telítettségétől és a – csoportos – vendégek igényeitől is. Ahol nem
tudtak külön drinkbárt kialakítani, ott a személyzet szerint alkalmanként szükség
lenne rá. Ilyen például, amikor rangos sportesemény van, illetve ha nagyobb – főleg
fiatalokból álló – csoport érkezik a szállodába. A drinkbár kihasználtságát nagyban
befolyásolja, hogy a szálloda közelében milyen egyéb szórakozási lehetőség van. Ha
a szállodától távol talál csak alternatívát, akkor a vendég a drinkbárban szeretne
szórakozni.
A drinkbárban dolgozó személyzet beosztása a vizsgált szállodákban sem
egyformán történik. Persze közös jellemző, hogy a beosztásánál mindenhol
figyelembe veszik a törvényi előírásokat (pihenőidő betartása, szabadságolás, stb.),
és a beosztást papír alapon végzik. A beosztást végző személye aszerint változik,
hogy a drinkbár funkcióját tekintve a szállodán belül melyik egységhez tartozik. Ahol
a recepcióval együtt kezelik, ott a front office manager készíti a beosztást,
elsősorban a recepció igényeihez igazodva (a recepciós és a pultos személye
megegyezik). Ahol önálló drinkbár van külön pultossal, ott ezt az egységet általában
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az étteremmel együtt kezelik – a pultos sokszor felszolgáló is egyben –, ezért a
beosztást az étteremfőnök készíti. A beosztás készítésénél figyelembe kell venni
többek között a személyi igényeket (bejárás, hazajutás), a szálloda kihasználtságát
(egyáltalán érdemes-e kinyitnia a drinkbárnak?), és a vendégek igényeit (csoportos
foglalás). A beosztást a többi részleghez hasonlóan egy héttel előre megkapják. A
beosztást végző személytől függően változtatásokra lehetőség van, de vezetői
hozzájárulásra van szükség. A cserélt műszakoknál és/vagy óráknál figyelni kell a
havi óraszámra, hiszen túlórát a szállodák csak nagyon indokolt esetben fizetnek.
(A beosztás menete és jellemzői nagyban megegyeznek a korábban, más
munkakörökkel kapcsolatban tárgyaltakkal, ezért erre itt nem térünk ki ennél
részletesebben.)
A drinkbár szolgáltatásait a vendég a négy vendégciklusból (I. foglalás,
II. érkezés, III. tartózkodás, IV. utazás) háromban igénybe veszi/veheti:
–

az érkezéskor, ha a recepción torlódás van, beülhet egy frissítő kávéra, üdítőre;

–

a legjellemzőbb, hogy a vendég a tartózkodás idején megy a drinkbárba, miután
már az étterem bezárt, és szeretne még egy italt elfogyasztani;

–

távozáskor (hasonlóan az érkezéshez), ha a recepción várakozni kell, vagy a
megrendelt taxi még nem érkezett meg.

2.11.1 Pultos
A drinkbárban egy munkakör van: a pultos. A pultos feladata rendkívül összetett
is lehet, hiszen (a drinkbár méretétől, kínálatától és kihasználtságától függően) egy
személyben felszolgáló, barista, sommelier, vendéglátó eladó, mixer, pszichológus,
jó barát, pénztáros, raktáros és takarító). A pultos vendégekkel érintkező (face to
face, front line people) munkakör, tehát magasabban kvalifikált munkaerőt igényel,
mint a vendégekkel nem érintkező (back office employeers) munkakörök. A pultos
egy személyben felel a drinkbár teljes területéért (készlet, tisztaság, állapot, kellemes
légkör, stb.). A pultos a drinkbárban értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el.
Munkáját a tőle elvárt legmagasabb szakmai színvonalon köteles ellátni, az udvarias
és szakszerű felszolgálás szabályai szerint az érvényes munka-, tűz-, balesetvédelmi
előírásoknak megfelelően, valamint betartja az ÁNTSZ előírásokat.
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A pultosnak ismernie kell a vendéget. A törzsvendégeknél illő tisztában lenni az
italfogyasztási szokásaival és mértékével. A betérő és új vendéghez minél rövidebb
idő alatt alkalmazkodni kell. Ismerni kell a különböző nemzetek és vallások
italfogyasztási szokásait (egy muzulmán vallású vendégre nem lehet ráerőltetni a
Ház Borát, még ha valóban kiváló is).
A drinkbárban a vendég szeretne ellazulni, kellemesen befejezni a napot, ezért
gyakori, hogy alkoholos italt fogyaszt. Az alkohol hatására egyes vendégek
speciálisan viselkednek, ezt a pultosnak tolerálnia kell. Ilyen esetben fokozottan
érvényesülnek a kiszolgálásra vonatkozó szabályok (egyedi, személyre szabott,
barátságos – de a három lépést megtartó! –, udvarias, és gyors). Az alkoholt
fogyasztó vendéggel olykor nem könnyű bánni, de szem előtt kell tartani, hogy ő
főnök (nem az igazgató!), és mindig igaza van. Az ún. „forró témákat” ilyen
esetekben (politika, vallás, szex) fokozottan kerülni kell! Természetesen van olyan
ittassági állapot, amikor a vendéget már nem lehet kiszolgálni, de a pultos ebben az
esetben sem lehet kioktató vagy udvariatlan. A határ megtalálásában segít a rutin, a
tapasztalat és az empatikus készség.
A pultos munkakör betöltéséhez szükséges személyiségjegyek, tulajdonságok,
ismeretek és készségek:
–

jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség (idegen nyelven is),

–

önismeret,

–

együttműködési készség,

–

helyismeret (szálloda, település és környék),

–

kézügyesség, egyensúlyérzék,

–

állóképesség,

–

problémamegoldó készség,

–

empátia,

–

stressz-tűrő képesség,

–

kompromisszumkészség,

–

konfliktuskezelő képesség,

–

szakirányú alapismeretek (igény szerint felszolgáló, barista, mixer képesítés)
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A pultos munkakör betöltéséhez a munkáltatók a következő magatartásformákat
várják el:
–

udvarias,

–

kedves,

–

megbízható,

–

előítéletektől mentes,

–

vendégszerető,

–

nyitott,

–

toleráns,

–

pontos,

–

precíz,

–

alkalmazkodó,

–

tisztelettudó,

–

szorgalmas,

–

figyelmes,

–

kitartó,

–

elhivatott,

–

rugalmas,

–

becsületes,

–

lelkiismeretes,

–

őszinte.
A vizsgált szállodákban a kiszolgálás módja eltérő. Általában a pultnál történik a

rendelés felvétele és az ital elkészítése, majd a vendég viszi az asztalához az italt.
Ez kényelmes a pultos számára, és így nagyobb helyiséget, több vendéget tud
ellátni. Azokban a szállodákban, ahol a recepció és a drinkbár együtt van, nem is
igazán van lehetőség a klasszikus felszolgálásra, hiszen a személyzetnek egyéb
(fontosabbnak tartott) feladatai is vannak. Ráadásul olykor feladattorlódás is
kialakulhat (nagyobb csoport együtt érkezik vagy távozik), így kapacitás hiányában
nincs mód az asztalnál felvenni a rendelést és kivinni a kért italt. A felszolgálás módja
a

vendégek

számától,

kérésétől,

igényeitől

és

tulajdonságaitól,

állapotától

(mozgássérült) is függ.
Külön kiszolgálási forma az italautomata. Ezt a drinkbárban vagy a recepció
közelében szokták elhelyezni, hogy a vendégek bármikor ki tudják szolgálni magukat.
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Előnye:
–

könnyű a kezelhetőségét elsajátítani mind a személyzet, mind a vendégek
részéről,

–

állandó ’nyitva tartás’,

–

az árut folyamatosan hidegen vagy melegen tartja,

–

a kért árut (pl. kávék) hamar elkészíti, friss az áru,

–

nagyobb tömeget is gyorsan ki tud szolgálni,

–

nincsenek pénzügyi visszaélések.

Hátránya:
–

személytelen,

–

a töltöttséget folyamatosan ellenőrizni kell.
A

pultosnak

munkavégzés

közben

szigorúan

tilos

a

pultra,

asztalra

támaszkodnia. Karba font kézzel és/vagy keresztbe tett lábbal álldogálni szintén nem
szabad, mert ezek a vendégben rossz benyomást kelthetnek. A drinkbár pultosának
is be kell tartania a pultban dolgozókra vonatkozó általános szabályokat (hasonlóan
a recepción dolgozókhoz)! A munkaidő alatt, a többi munkatárshoz hasonlóan tilos
alkoholt fogyasztani, még akkor is, ha a vendég meghívja a pultost. Ugyanígy tilos
dohányozni, még a vendég kérésére is. A vendég és a szálloda értékeire, a
berendezési tárgyakra, felszerelésekre vigyáznia kell. A pultossal szemben, mivel
személyesen találkozik a vendéggel, alapvető személyi, megjelenésbeli elvárások
vannak, ilyen például:
–

kifogástalan személyi higiénia, beleértve, hogy dezodora, kölnije, arcszesze, stb.
nem kirívó illatú és nem túl erős (főként borok fogyasztásánál kellemetlen lehet),

–

munkaruhája (cipő is!) szintén kifogástalan,

–

a munkaruha mellett csak engedélyezett és ízléses kiegészítőket visel, sminkje
szolid,

–

körme, frizurája tiszta, rendezett, szélsőséges divatirányzatoktól mentes,

–

keze, foga tiszta.

2.11.2 A gyakornokok
A szállodák gyakornokokat is alkalmaznak a drinkbárban. Előnyben vannak
azok, akiknek korábbról már van pultos vagy felszolgálói tapasztalata. Van olyan a
vizsgált szállodák között, ahol betanítás után kizárólag gyakornokok dolgoznak, de a
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legtöbbnél egy betanító felügyeli munkáját. A gyakornokokkal szemben támasztott
követelmények megegyeznek az ’igazi’ munkavállalóval szemben támasztottakkal.
A pultban dolgozó gyakornokokkal szemben általánosságban nézve hasonlóak
a negatív észrevételek, mint a szálloda más területein dolgozó gyakornokoknál
(tapasztalatlanok, tájékozatlanok, olykor figyelmetlenek, nem életrevalóak, és a
képzések nagy hiányossága az idegen nyelv tudásának hiánya, illetve nem
megfelelő szintje).

2.12 Javaslatok a munkaszervezés oktatására vonatkozóan
A munkaszervezés témájának feldolgozását a rendelkezésre álló szekunder
irodalom feltárásával kezdtük. Megállapítottuk, hogy bár a munkaszervezéssel
kapcsolatban több munka is született, de kifejezetten a szállodai munkaszervezéssel,
illetve konkrétan a szállodai munkabeosztások készítésével egy tananyag sem
foglalkozik. Ezt csak megerősítették a szállodai vezetőkkel készített interjúk, melyek
egyértelművé tették, hogy
-

szükség lenne a munkaszervezés folyamatát, és az azt befolyásoló tényezőket az
elméleti képzésben oktatni,

-

erre vonatkozóan gyakorlati szakemberek bevonásával megfelelő tananyagot
készíteni,

-

valamint a gyakorlati képzés során a munkaszervezésbe, a beosztások
készítésébe a gyakornokokat bevonni.

Tanulmányunkban feltérképeztük, hogy a szállodában milyen munkakörök, azokon
belül milyen feladatcsoportok, illetve feladatok vannak. A DACUM-módszerrel végzett
munkakörelemzés

alapját

képezheti

egy

tananyagfejlesztésnek, melynek segítségével a
munkaszervezés

és

a

beosztások

olyan

kompetenciaalapú

hallgatókat felkészíthetjük a

készítésének

kihívásaira.

A

tananyag

rendelkező

szállodai

elkészítéséhez figyelembe kell venni:
-

a vonatkozó hatályos jogszabályokat,

-

a

munkaszervezés

területén

nagy

tapasztalattal

menedzserek tapasztalatait, tanácsait,
-

a témára vonatkozó szakirodalmat,

-

a képzési követelményeket,
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-

a képzést végző intézmény adottságait,

-

a képzésben résztvevők már meglévő ismereteit és igényeit,

-

a munkaadók elvárásait.

Fontos követelmény, hogy a téma feldolgozását már az elméleti képzés során meg
kell kezdeni, hogy a hallgatók a szakmai gyakorlati képzést végző szállodába kerülve
már rendelkezzenek alapvető elméleti ismeretekkel a témára vonatkozóan (pl.
jogszabályi háttér, szállodai hierarchia, munkaszervezést befolyásoló tényezők stb.).
A gyakorlati képzés során valós környezetben, de szakoktatók felügyelete mellett kell
elvégezni a munkaszervezés oktatását lehetőséget biztosítva a gyakornoknak arra,
hogy maga is készítsen beosztásokat. A tanszállodai tapasztalatok azt mutatják,
hogy ebben a fázisban fejlődnek leginkább a gyakornokokban a munkaszervezéshez
elengedhetetlen kompetenciák, illetve ekkor derül ki az is, ha valaki alkalmatlan a
szállodai munkaszervezésre.
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4. Mellékletek
4.1

számú melléklet: szállodaigazgató munkakörelemzése

Munkakör: szállodaigazgató
1. feladatcsoport: ellenőrzés
Feladatok:
–

a belső ellenőrzés megszervezése és működtetése,

–

jogszabályok figyelése és betartatása,

–

munkaminőség ellenőrzése,

–

mindenkor érvényben lévő jogszabályok és utasítások alapján a vagyon
nyilvántartási, elszámolási rend meghatározása,

–

bizonylati fegyelem betartása és betartatása,

–

a vagyonvédelem megszervezése,

–

a szálloda eszközeinek ellenőrzése,

–

a felhasznált anyagok minőségének vizsgálata,

–

szükség esetén reklamációk intézése vagy intéztetése,

–

esetleges szankcionálás.

2. feladatcsoport: értékesítés
Feladatok:
–

csoportos értékesítések végfelügyelete,

–

problémás egyéni értékesítések esetén felülvizsgálat és döntés meghozatala,

–

partnerszerződések megkötése,

–

árak jóváhagyása,

–

a teljes marketingterv kialakításának koordinálása és jóváhagyása,

–

reklámszerződések megkötése.

3. feladatcsoport: kapcsolattartás, kommunikáció
Feladatok:
–

a tulajdonosok és a szálloda szervezet közötti kommunikáció biztosítása,

–

kapcsolattartás a felügyeleti szervekkel,

–

a szállodai ellenőrzések során a szálloda érdekeinek képviselete,
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az egyes szállodai területek közötti információáramlás megszervezése és
biztosítása,

–

a szálloda képviselete rendezvényeken, szakmai fórumokon,

–

a partnerekkel való kapcsolattartás koordinálása,

–

a szálloda külső és belső információs anyagainak, nyomtatványainak, árlapjainak
elkészíttetése.

4. feladatcsoport: szervezés és gazdálkodás
Feladatok:
–

a tulajdonosok által megszabott irányelvek alapján a gazdálkodási tervek,
részletes javaslatok elkészítése

–

a szálloda alkalmazottainak tekintetében munkáltatói jogkör gyakorlása,

–

a szálloda részletes ügyrendjének megállapítása,

–

tervezett és engedélyezett béralap figyelembevételével a munkakörök és a
létszám megállapítása,

–

a létszám- és a bérgazdálkodás rendjének és módszertani kérdéseinek
meghatározása,

–

a rendelkezési jogkör (kötelezettségvállalási, utalványozási) szabályozása és
gyakorlása,

–

az éves gazdálkodási terv megállapítása, jóváhagyása utáni végrehajtásának
ellenőrzése, a végrehajtásért felelős dolgozó beszámoltatása,

–

a jogszabályok alapvető változása, illetve a szálloda működésében bekövetkezett
olyan változás esetében, amely a gazdálkodást jelentősen befolyásolja,
kezdeményezi a terv-feladatok módosítását.
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számú melléklet: gazdasági vezető munkakörelemzése

Munkakör: gazdasági vezető
1. feladatcsoport: tervek előkészítése
Feladatok:
–

rendelkezésre álló kapacitások feltérképezése, ezek kihasználására vonatkozó
tervek összeállítása,

–

marketing tevékenység végzése, különös tekintettel az árpolitika, ártervezés
kérdéseire,

–

szükséges fejlesztések, felújítások, állagmegőrző beruházások megtervezése,

–

részletezett árbevételi terv elkészítése,

–

részletes költség- és ráfordítási terv összeállítása,

–

pénzügyi ütemterv felállítása,

–

javaslattétel a hatékony és ésszerű, takarékos gazdálkodásra

–

egyéb tervek és elképzelések összegyűjtése.

2. feladatcsoport: beszámolók, jelentések írása
Feladatok:
–

az előző évi tervek megvalósulásának értékelése, kitérve a tervtől való eltérések
okaira,

–

havi gyorsjelentést készítése, amely kitér az előző hónap eredményességének
vizsgálatára továbbá a tárgyév gazdálkodásának globális áttekintésére az adatok
göngyölített kalkulálásával,

–

a bevallások és a mérleg határidőre való elkészítése,

–

a gazdálkodás részének és egészének elemzése, értékelése,

–

a tulajdonosok vagy a szállodaigazgató által kért egyéb beszámolók, jelentések
összeállítása, vagy annak koordinálása.

3. feladatcsoport: ellenőrzés és képviselet
Feladatok:
–

a mindenkor érvényben lévő jogszabályok, számviteli utasítások alapján az
elszámolási, vagyon-nyilvántartási, könyvviteli, főkönyvi rend megszervezése és
betartatásának ellenőrzése,

–

a vagyonvédelem biztonságos feltételeinek megteremtése,
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az ügyvitelre, pénz- és számvitelre vonatkozó feladatok működési rendjének
elkészítése és ellenőrzése,

–

készletgazdálkodás figyelemmel kísérése,

–

a szokásos ügymenetbe tartozó kérdésekben számviteli, pénzügyi és munkaügyi
területen képviseli a szállodát működtető gazdasági társaságot a hatóságokkal,
illetve más társaságokkal szemben.

4. feladatcsoport: munkaügyek
Feladatok:
–

szakmai továbbképzések elősegítése, biztosítása,

–

létszám-gazdálkodási terv elkészítése,

–

munkaügyi kérdések felügyelete,

–

bérszámfejtés koordinálása,

–

bérátutalások előkészítése (a vizsgált szállodákban az átutalások elvégzése a
szállodát működtető gazdasági társaság vezetőjének jogköre),

–

felelős az irányítása alá tartozó szervezet, és beosztottjainak erkölcsi helyzetéért.
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számú melléklet: értékesítési vezető/ front office manager
munkakörelemzése

Munkakör: Értékesítési vezető/ front office manager
1. feladatcsoport: munkaszervezés
Feladatok:
–

jogszabályok nyomon követése,

–

beosztás megírása,

–

dolgozók személyes adottságainak, családi hátterének ismerete,

–

szabadságolások megszervezése,

–

jelenléti ívek ellenőrzése,

–

túlórák követése,

–

munkáltatói szerződések betartatása,

–

esetleges szankcionálás.

2. feladatcsoport: értékesítés
Feladatok:
–

on-line értékesítés és karbantartás,

–

rendezvényszervezés (konferencia, meeting, tréning stb.),

–

programszervezés (kirándulások, színházlátogatás stb.),

–

árak kialakítása,

–

csoportos ajánlatok nyújtása,

–

marketingajánlatok figyelése,

–

kapcsolattartás utazási irodákkal,

–

számlaellenőrzés,

–

utalvány-elszámolás,

–

idegenforgalmi adó bevallása,

–

KSH jelentés megírása,

–

tulajdonosi jelentés megírása,

–

előlegek nyilvántartása, regisztrációja,

–

étterem és recepció közötti kommunikáció

3. feladatcsoport: Weblap kialakítás és szerkesztés
Feladatok:

107

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

–

Weblap-szövegek megírása,

–

árak feltöltése, aktualizálása,

–

akciós ajánlatok feltöltése,

–

képgaléria kialakítása,

–

rendezvénynaptár összeállítása és feltöltése,

–

programajánlatok, hírek összeállítása és feltöltése,

–

a honlap naprakész karbantartása.
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számú melléklet: recepciós munkakörelemzése

Munkakör: recepciós
1. feladatcsoport: vendégérkeztetés
Feladatok:
–

vendégtájékoztatás, szobakulcs vagy szobakártya átadása,

–

bejelentőlap kitöltése,

–

a vendég regisztrálása a programban (árkód, cardex stb.),

–

vendégkövetés (szobaszámlára terhelés, bekészítések nyomon követése stb.),

–

információ nyújtása,

–

programok ajánlása,

–

kölcsönzések lebonyolítása,

–

szolgáltatások foglalása (pl. masszázs).

2. feladatcsoport: értékesítés
Feladatok:
–

beérkező e-mailek, telefonok, faxok, levelek megválaszolása,

–

ajánlatok nyújtása e-mailben, telefonon, faxon, levélben,

–

foglalások rögzítése a programban,

–

visszaigazolások elküldése,

–

csoportos ajánlatkérések továbbítása az értékesítési vezetőhöz,

–

újság, illetve egyéb trafiktermékek árusítása.

3. feladatcsoport: éjszakai ügyelet
Feladatok:
–

napközbeni feladatok átvétele,

–

felterhelt tételek ellenőrzése,

–

árkód-ár megfeleltetés ellenőrzése,

–

végszámla összeállítása számlázásra,

–

váratlanul fellépő problémák kezelése,

–

kivételes esetben számlázás.

4. feladatcsoport: elutaztatás
Feladatok:
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–

a programban rögzített tételek ellenőrzése,

–

fizetési mód ellenőrzése,

–

számlázás,

–

fizettetés készpénzben, bankkártyával, utalvánnyal,

–

kasszakezelés.
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számú melléklet: gazdaasszony munkakörelemzése

Munkakör: gondnoknő és gazdaasszony
1. feladatcsoport: munkaszervezés
Feladatok:
–

Az emeleti munka szervezése, irányítása és ellenőrzése.

–

A szobaasszonyok munkalapjainak elkészítése.

–

Az érvényes szobakártyák, tisztítószerek és egyéb felszerelések kiadása a
szobaasszonyoknak.

–

Saját munkaív elkészítése.

–

A konferenciatermek, az éttermek, a hall és az összes közös helyiség
takarításának ellenőrzése.

–

A vegyszerek kezelésének és fogyásának figyelése.

–

Műszaki hibák bejegyzése, azok kijavításának figyelemmel kísérése.

–

A Munka Törvénykönyv előírásainak, továbbá a belső szabályzatban rögzített
munkaügyi előírásoknak megfelelően a szobaasszonyok munkaidő beosztásának
elkészítése.

–

Házbejárás elvégzése a szállodaigazgatóval.

–

A patyolat mozgásának szervezése és felügyelése.

–

Az áruforgalmi rendszer teljes körű kezelése.

2. feladatcsoport: elszámoltatás
Feladatok:
–

Az eladási árak alkalmazásának ellenőrzése.

–

Kapcsolattartás a szállodai beszállítókkal.

–

Konzultálás a séffel, a megrendelés leadása és a séf által megadott és aláírt
receptura rögzítése. A receptura naprakész karbantartása.

–

Csoportérkezés,

rendezvény esetén

a

szükséges nyersanyagmozgatások

elvégzése az érintett részlegeken.
–

A partneri szállítók és számlák valódiságának figyelemmel kísérése.

–

Eladóhelyek elszámoltatása, egyeztetés a gépi forgalommal, a számlázással.

–

Személyzeti étkezés elszámoltatása, felhasználás ellenőrzése.

–

Beszerzési árak figyelemmel kísérése.

–

Étlap és itallap eladási árainak megadása az érvényes kalkulációk alapján.
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Raktár által kiadott áruk bizonylatainak ellenőrzése beszerzésben és eladásban
egyaránt.

–

Mini bár forgalmának gépi rögzítése, egyeztetése.

–

Feladata a raktárba és a raktárból naponta ki- és beérkezett áruk rögzítése.

–

A napi felhasználás gépi rögzítése.

–

Hó végi zárási munkálatok elvégzése.

3. feladatcsoport: pénztárkezelés
Feladatok:
–

A pénzkezelési előírásoknak megfelelően elvégezi a pénztári ki és befizetéseket.

–

A bizonylatok felülvizsgálata..

–

Beérkező számlák igazoltatása, fizetési határidők figyelemmel kísérése.

–

Vezeti az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartását. Gondoskodik arról, hogy
az elszámolásra kiadott előlegek az előre megadott időpontban elszámolásra
kerüljenek.

–

Gondoskodni köteles a pénzőrzési szabályok betartásáról.

–

A portai pénztár és a szervezeti egységek bevételeit szabályosan átveszi.

–

Naponta lezárja a pénztárjelenés alapján a pénztárat, és ellenőrzésre átadja a
gazdasági vezetőnek.

–

A pénztárbizonylatokat könyvelésre adja át további feldolgozás céljából.

–

Havonta összesítőt készít.

–

Megőrzi és kezeli a páncélszekrényben lévő mindennemű iratot, kulcsot mellyel
az igazgató megbízza.

–

A recepció elszámoltatása a náluk kihelyezett pénzösszeggel. A forint feltöltés a
pénztáros feladata.
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4.6

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

számú melléklet: szobaasszony munkakörelemzése

Munkakör: Szobaasszony
1. feladatcsoport: közösségi helységek kitakarítása
Feladatok:
 étterem felsöprése és felmosása,
 folyosó felsöprése és felmosása,
 konferenciatermek felsöprése és felmosása,
 közös WC-k fertőtlenítése,
 közös mosdókagylók fertőtlenítése,
 tükrök tisztítása a közösségi területeken,
 kézmosó folyadék ellenőrzése minden közös helyiségben
 közösségi helyiségek felsöprése (beleértve a liftet és a lépcsőházat is),
 közösségi helységek felmosása (beleértve a liftet és a lépcsőházat is).
2. feladatcsoport: wellness terület takarítása
Feladatok:
 folyosó felsöprése és felmosása,
 zuhanyzó felmosása,
 WC-k fertőtlenítése,
 mosdókagylók fertőtlenítése,
 tükrök tisztítása,
 kézmosó folyadék ellenőrzése, és szükség esetén utántöltése
 a wellnesshez tartozó tér felsöprése,
 és felmosása.
A másik nagy munkaterület az emelet. A feladatok elkezdését mindig a
szobaasszonyi lista elkészítése előzi meg. Ezen a listán jelölik be, hogy mely szoba
milyen státuszban van, azaz:
 lakó,
 érkező vagy
 elutazó.
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Ezek a státuszok határozzák meg, hogy milyen feladatot kell elvégezniük a
szobaasszonyoknak. A lista tartalmazza a szobatakarítások számát, típusát, a
minibárra vonatkozó leltárt és az érkező szobák esetében a különleges
bekészítéseket (gyerekágy, virágcsokor stb.) A minibár ellenőrzése és feltöltése is a
szobaasszonyok feladata. Ők saját készlettel rendelkeznek, amelyből szükség
esetén feltölthetik a minibárt. A gazdasszonyt csak a készlet kifogyása esetén
értesítik. A szobaasszonyi lista az 1. számú mellékletben található.
3. feladatcsoport: szobatakarítás
A szoba takarításának menetét belső szabályzatban kell meghatározni, azaz a
vendégszobát „fentről lefelé”: mennyezettől a padozatig és „bentről kifelé”: az
ablaktól az előszobáig kell takarítani, figyelembe véve az egyes tisztítószerek
hatóidejét. Ezt a feladatcsoportot 3 részre bonthatjuk a már említett szobastátusz
alapján, mivel más-más feladatokat kell elvégezni a lakó, utazó és érkező szobák
esetében.
Lakó szoba feladatai (napi takarítás):
 hamutartók (dohányzó szoba) és szemetesek kiürítése,
 porszívózás, illetve felmosás,
 felszerelési és berendezési tárgyak műszaki jellegű ellenőrzése,
 ágyak bevetése, hálóruhák összehajtása,
 cipők, papucsok párba tétele,
 poharak elmosása,
 üveg és porcelán tárgyak tisztítása,
 szükséges portalanítási műveletek elvégzése,
 szellőztetés,
 fürdőszoba takarítása,
 mini bár ellenőrzése és feltöltése.
Utazó szoba feladatai (végtakarítás):
 hamutartók (dohányzó szoba) és szemetesek kiürítése,
 ágynemű áthúzása,

114

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

 porszívózás, illetve felmosás,
 felszerelési és berendezési tárgyak műszaki jellegű ellenőrzése,
 poharak elmosása,
 üveg és porcelán tárgyak tisztítása,
 portalanítási műveletek elvégzése,
 szellőztetés,
 fürdőszoba takarítása,
 mini bár ellenőrzése és feltöltése.
 ablakok áttörlése és a függöny ellenőrzése.
Érkező szoba feladatai (ellenőrzés):
 ágynemű, függöny ellenőrzése,
 fürdőszoba ellenőrzése,
 portörlés,
 szükség esetén gyerekágy, pótágy bekészítése,
 speciális bekészítések (virágcsokor, édesség stb.).
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4.7

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

számú melléklet: étteremvezető munkakörelemzése

Munkakör: étteremvezető
1. feladatcsoport: munkaszervezés
Feladatok:
–

az étterem teljes körű vezetése és mindennapi működésének biztosítása,

–

személyzet kiválasztása, irányítása, ellenőrzése és továbbképzése,

–

munkavédelmi oktatás biztosítása,

–

munkavédelmi jogszabályok betartása és betartatása,

–

balesetek nyilvántartása, kivizsgálása,

–

éves munkavédelmi terv készítése,

–

munkavédelmi szemlék rendszeres elvégzése,

–

biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása,

–

az étteremi dolgozók beosztásának elkészítése,

–

az étteremi csapatépítés koordinálása,

–

új csapattagokat tréningezése.

2. feladatcsoport: szervezés és gazdálkodás
Feladatok:
–

havi és éves üzleti terv elkészítése,

–

felel az étterem költségeinek átfogó tervezéséért és előrejelzéséért,

–

barátságos munka- és éttermi környezet kialakítása,

–

napi értékesítésben való részvétel,

–

kapcsolattartás az üzleti partnerekkel és szakmai körökkel,

–

bérköltségek tervezése és előrejelzése,

–

rendszeres összegző riportok elkészítése.

–

pénzügyi elszámolások, kiadások, bevételek naprakész nyilvántartása,

–

beszerzések kezelése, kapcsolattartás a beszállítókkal,

–

forgalmi adatok kezelése,

–

a rendezvények ütemtervének gazdasági és pénzügyi kezelése,

–

előzetes számítások a várható forgalmi adatok tükrében,

–

nyilvántartások vezetése

–

statisztikák készítése a belső számítógépes programok segítségével.
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3. feladatcsoport: ellenőrzés
Feladatok:
–

a vendégek átlagon felüli, udvarias és figyelmes kiszolgálásának garantálása,

–

a

vagyonbiztonság,

az

egészségvédelem,

a

közegészségügyi

biztonság

figyelemmel kísérése,
–

készpénzforgalom kezelése, a pénzügyi, gazdálkodási és ellenőrzési feladatok
teljes körű végrehajtása, a rábízott javak gondos kezelése és a vele kapcsolatos
elszámolások,

–

munkahelyek, munkaeszközök, gépek rendszeres ellenőrzése,

–

ügyviteli, bizonylati fegyelem ellenőrzése és betartása,

–

a költségeket (anyag, eszköz, bérköltségek) figyelemmel kísérése,

–

az egyes részlegek elszámoltatása,

–

a műszakvezetők és helyettesek ellenőrzése

–

különös figyelmet szentel az étterem tisztaságának.
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számú melléklet: konyhafőnök/ főszakács munkakörelemzése

Munkakör: konyhafőnök vagy (fő)szakács
1. feladatcsoport: munkaszervezés
Feladatok:
–

a termelés áttekintése, a célok meghatározása, tervezése,

–

a konyhai személyzet rendszerbe állítása,

–

megkövetelni a minőséget, a rendet és a higiéniát,

–

felismeri a közegészségügyi és munkavédelmi kockázatokat a nyersanyagok,
eszközök

és

gépek

esetében,

és

ismeri,

alkalmazza

a

kockázatok

minimalizálásának módját és eszközeit,
–

hideg és melegkonyhai versenyeken vesz részt és arra felkészíti tehetséges
kollégáit,

–

önállóan intézkedik veszélyhelyzetekben,

–

a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében érvényesíti a környezet
védelmére vonatkozó általános szabályokat.

–

képzi a tanulókat, instruálja a szakmai munkát,

–

felméri a feladatokhoz szükséges szakemberigényt, ez alapján műszakbeosztást
készít,

–

irányítja a tanulók képzését,

–

szakmai bemutatókat szervez.

3. feladatcsoport: szervezés és gazdálkodás
Feladatok:
–

felkutatja a legkedvezőbb nyersanyagforrásokat a folyamatos utánpótlás
figyelembevételével,

–

anyagrendelés, minőségi és mennyiségi átvétel, a feldolgozás megszervezése

–

megszervezi a termelés folyamatát,

–

gazdálkodás, étlap- és menüajánlat-készítés, kalkulációk elkészítése,

–

étlapot szerkeszt és kialakítja a helyes választékot (kínálat).

4. feladatcsoport: ételkészítés
Feladatok:
–

rendszerbe állítja a megfelelő személyeket és eszközöket,
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–

részt vesz a tálalásban, kialakítja a díszítési formákat,

–

kínálatával és ízesítési (fűszerezési) módszereivel kialakítja az üzlet karakterét

–

bemutatja a bevezetendő új ételek készítését.

–

felügyeli az egyes ételek elkészítésének folyamatát,

–

ellenőrzi az elkészült ételek minőségét,

–

szükség esetén részt vesz az étlekészítés folyamatában,

–

tisztában van a tájjellegű ételek készítésével (nyárson, roston, bográcsban és
kemencében is),

–

ismeri a magyar és más nemzetek konyháinak klasszikus ételeit,

–

tudja, hogyan kell a tőkehúsok, vadak és szárnyasok korát megállapítani,

–

tisztában van a kímélő és diabetikus ételek technológiájával és alkalmazási
területeivel.

5. feladatcsoport: ellenőrzés
Feladatok:
–

figyelemmel kíséri a konyhai termelés teljes vertikumát (előkészítő, konyha
mészáros, hidegkonyha, cukrászkonyha, főzőkonyha stb.),

–

ellenőrzi a konyha mészáros munkáját (pl.: szeletek nagysága, súlya; a szeletelés
és csontozás szakszerűsége; pácolások minősége, filézés, bontás stb.),

–

a munkaruha kezelése során ellenőrzi a tiltott eszközök viselését, mint például
körömlakk, gyűrű, nyaklánc, fülbevaló, stb.

–

hatósági előírások, jogszabályok betartatása, ellenőrzése, melyek közül a
legjelentősebbek:
o Tiszta út elve: a nyersanyag és a készétel útja nem keresztezheti egymást.
o A hulladék- és a moslék tárolását a gazdasági bejárat közelében kell
biztosítani, egy olyan helyiségben, amely természetes szellőzéssel ellátott. A
folyamatosan termelődő hulladék számára jól zárható, jól fertőtleníthető és
megfelelő méretű tárolóedényt kell biztosítani.
o Munkavédelmi feladatok: munkaegészségügy (egészséges munkakörnyezet
biztosítása, zajszint mértéke, megfelelő világítás), baleset megelőzés,
elhárítás.
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számú melléklet: felszolgáló munkakörelemzése

Munkakör: felszolgáló
1. feladatcsoport: nyitás előtti előkészítő feladatok
Feladatok:
-

előkészítő

műveletek

(textília

vételezése,

ízesítőtartók

feltöltése,

kenyérszeletelés, stb.),
-

az asztalok letörlése, beállítása, rögzítése, az asztalterítő felterítése,

-

az asztali patika és asztaldísz elhelyezése,

-

a tányérok felrakása,

-

a poharak felrakása,

-

a szalvéta elhelyezése,

-

a székek beállítása,

-

szervizasztalok előkészítése is: mindenkor szükséges tálaló eszközök, különleges
evőeszközök, pótlás pohárból, asztalterítőből, szalvétából, tányérfajtákból,
különleges fűszerek, ízesítők, mustárok, tartalék hamutartók,

-

felszolgáló egyéni előkészületei.

2. feladatcsoport: vendégek fogadása és kiszolgálása
Feladatok:
-

az étellap és itallap tartalmának ismerete,

-

minden ételt és italt a jellegének megfelelő hőfokon kell felszolgálni,

-

kellemes benyomás keltése az általános éttermi összkép szakmai színvonaláról:
o felszolgálók nem kapkodnak
o a szervizasztalok rendezettek
o büféasztalok, vendégasztalok folyamatosan karbantartottak, átterítésre
kerülnek
o értékesítőtér tisztasága makulátlan
o kiegészítő vendégterek (előtér, folyosó, toalett, stb.) tisztasága
makulátlan

-

mindig a „pályán” lenni

3. feladatcsoport: éttermi felszolgálás
Feladatok:
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-

a vendég köszöntése a napszaknak megfelelően,

-

asztalfoglalás,

-

a vendég fogadása, elhelyezése,

-

rendelésfelvétel, ajánlás,

-

ételek és italok felszolgálásához szükséges váltások, tálalóedények előkészítése,

-

az elhasznált felszerelések leszedése,

-

számlázás,

-

a vendégek búcsúztatása,

-

a vendégek távozása körüli teendők,

-

az asztal rendbehozatala, utánterítése.

4. feladatcsoport: vendégszámla kezelése
Feladatok:
-

fizettetés előkészítése,

-

a vendég fogyasztásának elszámolása és elszámoltatása, valamint a fizettetés a
teremfőnök feladata és felelőssége,

-

a vendég jelzésére a fizettető a fogyasztással kapcsolatosan a számítógépbe
bevitt adatok korrektségét leellenőrzi,

-

a számla összeállítása,

-

bizonylatok kezelése,

-

reklamációk kezelése.
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4.10 számú melléklet: teremfőnök munkakörelemzése
Munkakör: teremfőnök
1. feladatcsoport: szervezés
Feladatok:
-

az éttermi felszolgálók munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése,

-

figyelemmel kíséri a felszolgálók munkaidejét, az érkezés és a távozás időpontját
– ellenőrzi a személyzeti portálnál a jelenléti ívek vezetését,

-

munkahelyén tisztán, ápoltan, formaruhában jelenik meg, ápoltságot, egységes
formaruhát a felszolgálóktól is megköveteli,

-

folyamatos, naprakész kapcsolattartás a konyhával – az a la carte étlapról aznap
kimaradt ételeket táblára írja,

-

a panziós menü választékát naprakész ismerete,

-

folyamatosan nyomon követi a fogyóeszközök mennyiségi és minőségi állapotát.

2. feladatcsoport: felelősség és ellenőrzés
Feladatok:
-

szükség esetén a raktárból a fogyóeszközöket felvételezi,

-

a fogyóeszközök szakosított, biztonságos tárolásáért anyagilag, erkölcsileg
felelős,

-

a szúrópróbaszerű öltözőszekrény viziten jelen van, közösen végzi az éttermi
vezetővel,

-

a fogyóeszköz leltárban aktívan részt vesz, előkészítő munkájával segíti azt,

-

a textíliák tisztaságáért, tárolásáért, a raktárnak való szennyes leadásáért, a
patyolatból érkező tiszta textília átvételéért anyagilag felelős,

-

a textília selejtezésére javaslatot tesz, selejtezést előkészíti.

3. feladatcsoport: pénzügyi feladatok
Feladatok:
-

a pénztárgép rendeltetésszerű használatáért felel,

-

a számlákat a törvényi előírások alapján készíti el – a fizettetést is a szerint végzi,

-

napi zárást az éttermi vezetővel közösen végzi el a számítógépen, a
készpénzforgalmat hiánytalanul átadja a záró vezetőnek.
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4. feladatcsoport: irányítás és ellenőrzés
Faladatok:
-

az étterem ajtóinak zárását, kulcsdobozát felelősséggel kezeli, illetéktelen
személynek át nem adja,

-

az érvényben lévő aktuális utasítások pontjait ismeri, az esetleges módosításokról
a dolgozókat tájékoztatja,

-

a személyzeti öltöző, a tálaló, a folyosók rendjét, tisztaságát megköveteli a
dolgozóktól,

-

ellenőrzi, hogy a dohányzás kijelölt helyen történik –e,

-

a személyzeti étterem rendjét étkezések előtt és után ellenőrzi,

-

a tanulók munkavégzését felelősséggel irányítja,

-

a vendégpanaszokat saját hatáskörében kezeli, a műszaki vagy egyéb
hiányosságokat, rendellenességeket jelenti közvetlen felettesének,

-

az

éttermi

vezető

által

elrendelt

esetenkénti

túlmunkát

a

Munka

Törvénykönyvében foglaltak szerint köteles elvégezni,
-

naponta az éttermi rendezvényeknek megfelelően az éttermi feladatokat felosztja
a műszakban dolgozók között, a dolgozókra bízott feladatokat folyamatosan
számon kéri és ellenőrzi.

-

a fentieken kívül köteles részt venni mindazon munkában, mellyel a munkahelyi
felettese megbízza.

-

munkáját az érvényes munka-, tűz-, balesetvédelmi előírásoknak, valamint az
ÁNTSZ előírásainak megfelelően végzi.
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4.11 számú melléklet: reggeliztetés feladatai
1. feladatcsoport: reggeliztetés előkészítése (előző este, 6:30-7:00, teltház esetén
6:00)
Feladatok:
-

estis vagy délutános műszak felteríti az asztalokat a reggelihez

-

este recepciós kinyomtatja a másnapi reggeliző listát

-

előkészítő, mosogató, étterem nyitása

-

hűtőhőmérséklet ellenőrzése

-

gépek (kávégép, vízforraló… stb.) ellenőrzése és bekapcsolása

-

szavatossági idő ellenőrzése

-

italok bekeverése

-

tea-filterek előkészítése

-

a hidegtálak előkészítése

-

pékáru előkészítése

-

svédasztalok megterítése

-

az asztalterítés ellenőrzése

2. feladatcsoport: reggeliztetés (7:00 vagy 7:30-10:00)
Feladatok:
-

vendég köszöntése

-

újraterítés

-

lerámolás

-

kávé, tea felszolgálása

-

speciális kívánságok teljesítése

3. feladatcsoport: utómunkálatok (10:00-11:00/12:00/13:00)
Feladatok:
-

piszkos edények lerámolása

-

svédasztal lerámolása

-

mosogatás

-

megmaradt, romlandó élelmiszerek megsemmisítése (terítési napló vezetése)

-

következő napi reggeli igényeknek függvényében bevásárló lista összeállítása
(pótlások) – ezt általában az étteremvezető végzi
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-

standolás

-

vendégek regisztrálása az étkezési listán
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4.12 számú melléklet: a szállodaigazgató/ értékesítési igazgató
rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatai
Munkakör: szállodaigazgató/ értékesítési igazgató
1. feladatcsoport: tervek elkészítése
Feladatok:
-

rendelkezésre álló kapacitások feltérképezése,

-

árpolitika, ártervezés,

-

pénzügyi ütemterv felállítása.

2. feladatcsoport: munkaerő-csoportosítás
Feladatok:
-

munkaerő csoportosítás,

-

megbeszélések folytatása az egyéb munkaterületekkel,

-

tájékoztatás kifelé és befelé,

-

dolgozók eligazítása a rendezvény előtti napon és közvetlenül a rendezvény előtt,

-

létszámegyeztetés.

3. feladatcsoport: kapcsolattartás, irányítás és ellenőrzés
Feladatok:
-

kapcsolattartás a megrendelővel, az étteremvezetővel és adott esetben a
főszakáccsal is,

-

berendezések, felszerelések ellenőrzése,

-

ellenőrző lista összeállítása,

-

a rendezvény közvetlen résztvevőinek fogadása,

-

a rendezvény közvetlen irányítása.
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4.13 számú melléklet: az étteremvezető rendezvényszervezéssel
kapcsolatos feladatai
Munkakör: étteremvezető
1. feladatcsoport: pénzügyi feladatok
Feladatok:
-

elkészíti az éttermi rendezvények ütemtervének gazdasági részét,

-

elkészíti az éttermi rendezvények ütemtervének pénzügyi részét,

-

előzetes számításokat végez a várható forgalmi adatok tükrében,

-

kialakítja a rendezvényekre vonatkozó árpolitikát.

2. feladatcsoport: rendezvény-lebonyolítás előkészítése
-

megszervezi az étkezések zökkenőmentes lebonyolítását,

-

elvégezteti és felügyeli a teremberendezést,

-

elvégezteti és ellenőrzi a díszterítéket,

-

összeállítja az étkezéseket,

-

felügyeli a szervírozást.

3. feladatcsoport: munkaerő biztosítása
-

megfelelő létszámú munkaerő biztosítása,

-

előkészületek megszervezése és felügyelete,

-

időszakos alkalmazás megszervezése („beugrós személyzet”),

-

az állandó kisegítő munkaerő kiértesítése és az ideiglenes alkalmazás
adminisztratív részének előkészítése,

-

gyakornokok munkájának megszervezése, illetve felkészítésük a konkrét
munkára.
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4.14 számú melléklet: a pultos munkakörelemzése
Munkakör: pultos
1. feladatcsoport: készletkezelés
Feladatok:
–

standolás (napi, alkalmi vagy havi)

–

raktárkészlet ellenőrzése

–

áru bevételezése (étteremtől)

–

áru mozgatása (étterem – saját raktár – hűtő között), hűtők és polcok feltöltése

–

a raktározott áru szavatosságának figyelemmel kísérése, a romlás az illetékes
felé jelzése

2. feladatcsoport: előkészítés
Feladatok:
–

érkezéskor a klíma bekapcsolása, távozáskor lekapcsolás

–

gépek ellenőrzése, bekapcsolása

–

asztalok és székek elrendezése

–

kávégép feltöltése (vízzel és kávéval)

–

poharak bekészítése (pl. szeszesitalokhoz a hűtőbe)

–

asztalszám, itallap, borlap elhelyezése az asztalokon

–

esetleges kisebb tisztítás elvégzése (poros poharak)

3. feladatcsoport: kiszolgálás, felszolgálás
Feladatok:
–

rendelés felvétele

–

ital ajánlása, bemutatása

–

italok (sörök, borok) szakszerű kibontása

–

italok szakszerű kitöltése (megfelelő pohár használata)

–

italok (koktélok, kávék) szakszerű elkészítése

–

italok megfelelő hőmérsékleten való felszolgálása

4. feladatcsoport: fizettetés, pénzkezelés
Feladatok:
–

nyitáskor pénztárgép és váltópénz ellenőrzése
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gépi adminisztráció esetén a számítógép és a program elindítása, napi nyitás
elvégzése

–

fizetéskor kiegyenlítés módjának tisztázása

–

szobahitel esetén szobára terhelés (kézi vagy gépi adminisztráció, szükség
szerint blokk nyomtatása)

–

fizetés esetén számla kiállítása

–

kasszakezelés, pénzkészlet vezetése

–

fizettetés készpénzzel, bankkártyával, italbónnal, stb.
Szigorúan tilos borravaló adására utaló magatartást mutatni! A borravaló nem

„jár”, a borravaló adásával a vendég a megelégedettségét nyilvánítja ki. Borravaló
adása vagy nem adása esetén sem szabad a vendéget minősíteni. A fizetéssel
kapcsolatban különösen körültekintően, pontosan kell eljárni, és az esetlegesen
felmerülő problémákat, panaszokat, kifogásokat azonnal kezelni kell.
–

műszak végén a napi zárás elvégzése (pincérforgalom, üzletforgalom),
programból való kilépés, számítógép vagy pénztárgép kikapcsolása,

–

elszámolás a pénzzel az illetékes felé.

5. feladatcsoport: Takarítás
Feladatok:
–

napi takarítás elvégzése

–

nagyobb takarítás igényét jelzi a housekeepingnek

–

asztalok lerámolása, tisztítása

–

poharak elmosogatása

–

poharak eltörölgetése

–

pult takarítása

–

hamutálak kiürítése (ezt folyamatosan ellenőrizni kell a nyitva tartás alatt!)

–

szekrények, polcok letörölgetése

–

kávéfőző takarítása, vízkőtelenítése

–

a drinkbárhoz tartozó egyéb helyiségek (pl. terasz) takarítása

–

a helyiség tisztán hagyása a következő műszakra.

129

