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Neked szól, ha....

Képzéseinkről

A hozzáadott érték

Életre szóló döntés előtt állsz: szakmát választasz. Segítünk, hogy
olyan mun
kád legyen, amiben jó
vagy és amit igazán szeretsz!

Bemutatjuk a szakképzés megújult rendszerét és ezen keresztül
pedig több, mint 100 szakmánkkal
ismertetünk meg, hogy biztosan a
számodra legmegfelőbbet választ
hasd.

Mi nem csak szaktudást bizto
sítunk: számos lehetőséggel támo
gatjuk a szakmához vezető utad,
megmutatjuk mentorprogramjain
kat, tehetséggondozó projektjein
ket és a képzéssel járó extra jut
tatásokat!

4.0

SZAKKÉPZÉS

Fontosabb dátumok
(EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről)

2020.12.04.

egyszerűen

Válaszd a leginkább

hozzád illő

2021.01.23.

2021.02.08.

olyan munkád
legyen, amiben

jó vagy és
amit

igazán

szeretsz!

2021.01.28.
14:00
Pótló írásbeli
felvételi vizsga

Értesítés
a központi írásbeli
eredményeiről

szakmát.

Segítünk, hogy

10:00
Központi írásbeli
felvételi vizsga

Jelentkezési határidő
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

2021.02.19.

2021.02.23. - 03.12.
Részvételi
a szóbeli
felvételin

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési
lap leadása

2021.04.30.

2021.03.22-23.

Értesítés
a felvételi
eredményről

2021.05.10-21.

2021.03.16.

Tanulói
adatlapok
módosításának
lehetősége

A középfokú iskola
igazgatója rendkívüli felvételi
eljárást írhat ki (pótfelvételi)

A középfokú iskola
eddig az időpontig
nyilvánosságra
hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét

Hogyan
hogyan

válasszak,

jelentkezzek?

Fontos lépések:
1. Érzelmi döntések

Jelölj be legalább 3 szakmát, ami igazán érdekel
kiadványunkból. Csak azt vedd figyelembe, hogy
a leírások és a képek alapján melyik fogott meg igazán.

4. Jelentkezz jól, kerülj be!
Ne bízd a véletlenre!
2. Beszélgess el magaddal, nem para!

Légy őszinte és gondold végig milyen adottságokkal rendelkezel.
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:

Keress rá a választott iskola honlapjára és tudd meg,
milyen jelentkezési feltételek, felvételi szempontok
alapján vennének fel. Fontos időben tájékozódnod,
így ha látod mik az iskola fő szempontjai, akkor
fel tudsz készülni a felvételi vizsgára.
Felkészültség = előny.

• Kreatív vagyok? Fontos az alkotói, szellemi munka nekem?
• Jó a kézügyességem, szeretem a precíz,
odafigyelést igénylő munkákat?
• Magányos farkas vagy csapatjátékos lennék inkább?
• Élvezem a fizikai munkát, örömmel tölt el?
• A reáltárgyak, a fizika, kémia érdekel vagy
a humán vonal az erősségem?

5. Jobb vagy, mint mások?
Segítünk bebizonyítani!
3. Olvass utána és dönts ésszerűen,
de vedd figyelembe vágyaidat!

Keress rá az interneten a korábban megjelölt szakmákra, kérdezz meg ismerősöket esetleg, akik ezeket a
hivatásokat űzik. Ha már közelebb kerültél ahhoz, hogy
milyenek is az egyes szakmák mindennapjai, akkor vesd
össze az előző pontban megválaszoltakat az újonnan
megtudott információkkal és válaszd az adottságaidhoz
és a vágyaidhoz legközelebb álló szakmát!

Ha már egy ideje tanulod a szakmát és úgy érzed
igazán tehetséges vagy benne, akkor keresd
az ösztöndíjas vagy tehetséggondozó programjainkat!
Azon vagyunk, hogy kiemeljük a tehetségeket
és egyengessük diadalmenetüket a jövőbe!

www.bkszc.hu
Itt is megtalálsz

				Nem mindig

válthatod meg

a világot, de ha sütsz

valami jót, azzal

már elég közel állsz
a megoldáshoz!
Budapesti Komplex SZC
Szamos Mátyás Technikum
és Szakképző Iskola

1965

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Szamos Mátyás Technikum
és Szakképző Iskola
www.szamosiskola.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 021

A vendéglátóiparban kiemelkedő tevékenysége alapján elismert Szamos Mátyásnak, a magyar cukrászat
kiváló szakemberének munkássága, is
kolánk profilját, vállalt feladatunkat – ven
dég
látóipari szakképzés területén kitűzött cél
jainkat
tükrözi. Szamos Mátyás életpályája méltán kö
vet
hető példaképet
állít mostani és leendő tanulóink
számára. Vendéglátóipari iskolaként
Szamos Mátyás emlékét tisztelettel
megőrizzük, valamint e neves ma
gyar cukrász mester szakmai örökét
továbbvisszük. Jelenleg iskolánkban
technikusi és szakképzés folyik. Esti
tagozaton érettségi vizsgára készítjük fel tanulóinkat. Folyamatosan
fejlesztjük a képzési lehetőségeinket,
ezért bekapcsolódunk a felnőtt szakképzésbe is.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat
meg
ismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá ér
dek
lődik a gasztronómia iránt, annak a turizmusvendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló
lehetőséget biztosít.
Tanulmányok során a hagyományos magyar vendég
szeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor
az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti
és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai,
másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak,
emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a kreatív turizmus világába is.
A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a
legkeresettebb szakmákat sajátítják el.

Cukrász
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus - vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Süsd meg,
főzd meg álmaidat.
Oszd meg másokkal is!
Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Cukrász szaktechnikus

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Cukrász

• Szakács szaktechnikus
• Vendégtéri szaktechnikus

• Szakács
• Pincér- vendégtéri
szakember

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési,
értékesítési tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az
egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja
az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti,
koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.
Kompetenciaelvárás:
Jó kommunikációs készség, problémamegoldó
képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás,
együttműködő képesség, nagy terhelhetőség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• a cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges
vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el;
• irányítja, szervezi, ellenőrzi - tulajdonosként, alkalmazottként - az árubeszerzési, a raktározási, a termelési,
az értékesítési, kiszállítási tevékenységeket;
• közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munka
idő-beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat személyzetét, összehangolja, irányítja, a munkavállalók
tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka minőségét;
• ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegen
nyelvi szókincsét;
• bemutatja, népszerűsíti (reklámozza) az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot;
• megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít;
• termelő és értékesítő tevékenységet végez, részt vesz
a cukrászati készítmények elkészítésében.
Azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni,
érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Azoknak is ajánlott, akik
szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének
folytatni a későbbiekben..

Szakács
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Szakács szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 06
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.

A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és
irányítási területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán
az egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. Közép- és felsővezetői feladatokat lát el olyan
munkakörökben is, mint például a főszakács helyettes,
főszakács, generál főszakács, élelmezésvezető helyettes,
élelmezésvezető. A szakács az egyik legrégebbi szakma.
A napi szükséglet kielégítése mellett kulináris élményt
is nyújt.
A szakács szaktechnikus a különböző rendezvények
fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával
segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett munkát.
Kompetenciaelvárás
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás,
együttműködő képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• vezetőszakács helyettes pozícióban végrehajtja, illet
ve végrehajtatja a meghatározott feladatokat;
• vezetőszakács pozícióban végrehajtatja az általa
meghatározott feladatokat és ellenőrzi is azokat;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel,
szükség esetén korrigáltat;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• irányítja és összehangolja a segédszemélyzet munkáját;

• megérti és felhasználja a technológiai műveletek
leírásait idegen nyelven.
A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek
alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak,
érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, jó perspektívát és változatos
feladatokat kínál.
Remek választás azok számára is, akik nyitottak szak
irányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

Vendégtéri
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Vendégtéri szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 08
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben
a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevé
kenységet végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és
vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a
megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja
és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek
vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.
Kompetenciaelvárás:
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képes
ség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó
szervezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• alkalmazza a működési szabályokat;
• üzleti levelezést folytat;
• kínálatot tervez, étlapot, itallapot állít össze;
• figyelemmel kíséri az árukészletet;
• megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket
készít;
• kapcsolatot tart a szállítókkal;
• figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást;
• biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit;
• kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;
• ajánlatot készít megrendelők részére;
• rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít;
• áruk beszerzése és árképzés;

• nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat;
• tárgyal az ügyfelekkel;
• kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és
felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet;
• nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.
A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik
érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és
logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a
szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé.

Cukrász

Szakács

3 ÉVES KÉPZÉS

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 01

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Szakács
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők
igényeire.
Kompetenciaelvárás
Kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő, együttműködő képesség, jó szervezőkészség, nagy terhelhetőség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• felveszi a megrendeléseket;
• kiválasztja a szükséges alapanyagokat;
• kiszámítja és előkészíti az elkészítendő termékekhez
a hozzávaló mennyiségeket;
• elkészíti a tésztákat, töltelékeket, bevonatokat;
• munkáját kézzel és gépekkel végzi pl. gyúró-, keverő
nyújtógépet használ;
• sütési és főzési műveleteket végez;
• kéziszerszámok segítségével a termékeket megadott
méretűre alakítja, formázza, díszíti;
• az összetettebb termékeknél, a kisült tésztákat
krémekkel rétegezi, dermeszti, majd a terméket be
vonja és díszíti;
• alkalmi megrendelésekre a megrendelő kívánsága
szerint esztétikus, ötletes díszmunkákat készít;
• fagylaltokat főz és fagyaszt;
• csokoládéból bonbonokat, díszeket készít.

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket
és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének,
változatos munkára vágynak.

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szük
séglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris
élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden
társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van
az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből ételeket,
fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendég
látóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen
dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán,
protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Kompetenciaelvárás
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a
kollégák iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó
képesség, kreativitás, együttműködő képesség.
A szakképzettséggel rendelkező:
• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal,
díszít a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembevételével;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt
végre;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza;
• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni,
irányítani.
Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek
alkotni. Folyamatos fejlődésre és változatos munkára
vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az ál
tala készített ételben.

Pincér vendégtéri szakember
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Pincér-vendégtéri
szakember
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt
és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket.
Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a
fizettetést.
Kompetenciaelvárás
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó ké
pesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, empátia, jó szervezőkészség, együttműködő
képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket;
• figyelemmel kíséri az árukészletet, részt vesz az
áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében,
tárolásában és dokumentálásában;
• ismerteti a választékot, ételeket ajánl az allergének
figyelembevételével, italokat ajánl, azokat párosítja a
vendég által megrendelt ételekhez;
• felveszi a rendelést;
• felszolgál; a különböző felszolgálási rendszerek és
az egység igényeinek figyelembevételével előkészíti
a felszolgáláshoz szükséges eszközöket, elkészíti az
italokat, majd szakszerűen kiviszi az ételeket, italokat
a vendégek asztalához;

• barista, bartender, sommelier tevékenységet végez;
• figyelemmel kíséri a vendégek kéréseit, a vendégek
étkezése során kommunikál, tájékozódik elégedettségükről;
• megszervezi a saját és beosztott munkatársai munkáját, ellenőrzi azt,
• kiállítja a számlát, kezeli a pénztárgépet, éttermi
szoftvert.
.

Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a
vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint
szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a
végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon. A végzett fiatalok számára nyitva
van az út a szakirányú tanulmányok folytatására.

BKSZC
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
Postacím: 1751 Budapest, Pf.: 166.
+36-1-58-58-050 (központi telefonszám)
+36-1-58-58-058 (ügyfélszolgálat)
+36-30-826-99-18 (ügyfélszolgálat)
kepzesinfo@bkszc.hu
ugyfelszolgalat@bkszc.hu
www.bkszc.hu
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