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Felvételi vizsga információk 1. Technikumi iskolai osztályokba történő jelentkezés 
esetén a felvételi követelmények a következők: 

           -  Egészségügyi alkalmasság 

           -  Pályaalkalmasság 

           -  Tanulmányi eredmények figyelembe vétele 

           -  Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye 

         2.    Szakképző iskolai osztályokba történő jelentkezés       
esetén a felvételi követelmények a következők: 

           -  Egészségügyi alkalmasság 

           -  Pályaalkalmasság 

           -  Tanulmányi eredmények figyelembe vétele 

 

Milyen tanulási, egészségügyi problémával 
fogad jelentkezőket? 

egyéb pszichés fejlődés zavarai, hallási fogyatékos 
(nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén látó), 
beszédfogyatékos, BTM-es tanulók 

 

 

 

 

 

 



A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC DOBOS C. JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

KÉPZÉSI KINÁLATA  

 

Feladatellátási hely kódja: 025 

Tanulmányi 

terület 

tagozatkódja 

 

Képzés megnevezése 

 

Megszerezhető szakképesítés  

0026 5 éves technikumi képzés Cukrász szaktechnikus 

0027 5 éves technikumi képzés Szakács szaktechnikus 

0028 5 éves technikumi képzés Vendégtéri szaktechnikus 

0029 6 éves technikumi képzés, 

nyelvi előkészítő évfolyammal 

(angol nyelv) 

Vendégtéri szaktechnikus 

0030 3 éves szakképző iskolai 

képzés 

Cukrász 

0031 3 éves szakképző iskolai 

képzés 

Szakács 

0032 3 éves szakképző iskolai 

képzés 

Pincér-vendégtéri szakember 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iskolánk immár több mint 120 éve ápolja a hazai gasztronómiai hagyományokat és képez 
szakmájukban sikereket elérő vendéglátóipari szakembereket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazai ízek Dobos C. József SZKI asztalairól! 

 

Széleskörű tapasztalattal rendelkező szaktanáraink, oktatóink tanüzemeink jelentik a 
biztosítékot a piacképes tudás megszerzésére. Szakmai versenyeken, nemzetközi 
rendezvényeken a vendéglátás iránt érdeklődő diákjaink képviselik iskolánkat és érnek el 
kiváló eredményeket. 

Sikeres Dobos verseny 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középiskolai képzéseinkben pincér, cukrász és szakács szakmára készítjük fel tanulóinkat, 
majd lehetőségként biztosítjuk az érettségi vizsga megszerzését, 2 éves képzés során. 



Nyelvi előkészítő osztályainkban az emelt óraszámú angol oktatás a nyelvvizsga 
megszerzésének, valamint a számítástechnika intenzív oktatása az ECDL vizsga letételének 
biztosítéka.  

 

 

Iskolánk vezetősége figyelembe véve képzéseink során elsajátítandó ismereteket, 

kompetenciákat, valamint lépést tartva a szakma munkaerő piaci elvárásaival, 

igyekszik kihasználni a különböző fejlesztési forrásokat. A szakmai gyakorlati 

munkahelyet jól felkészült vendéglátóipari egységekben biztosítjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazai ízek, alapanyagok a Dobos Iskola asztalain! 

Akiket várunk! 

A vendéglátás kiemelt területe gazdaságunknak, ezért a végzett tanulók elhelyezkedési 

lehetőségei itthon és külföldön is kiválóak. Képzéseinkre jó megjelenésű, fegyelmezett, 

kreatív, magabiztosan kommunikáló fiatalokat várunk. A tanulóink színvonalas éttermekben, 

szállodákban töltik szakmai gyakorlatukat. Az angol, német nyelvet jól beszélő ügyes 

diákjaink 2 hónapos Erasmus+ gyakorlatra mehetnek Angliába, Finnországba, 

Spanyolországba, Németországba, illetve Szlovákiába 

Dobos verseny 2019. 

 

 

 



8. Osztályos tanulóknak! 

Technikum 5 éves képzés 

cukrász szaktechnikus 

szakács szaktechnikus 

vendégtéri szaktechnikus 

-------- 

Technikum 6 éves képzés 

vendégtéri szaktechnikus 

Angol nyelvi előkészítővel 

-------- 

Szakképző Iskola 

Pincér –vendégtéri szakember 3 éves képzés 

Szakképző Iskola 

Szakács 3 éves képzés 

Szakképző Iskola 

Cukrász 3 éves képzés 

 

 

 

 

 

 

 



BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI 

CENTRUM 

DOBOS C. JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

 

 

  
 

…Ha jó szakmát akarsz, karnyújtásra van Tőled…. 

…Ha külföldön szeretnél érvényesülni, tudunk segíteni… 

…Ha jól akarod magadat érezni a suliban, akkor gyere hozzánk!... 

 

Hív a Dobos, vár a vendéglátás! 

 

 

 

Dobos C. József Szakképző Iskolája 

1134 Budapest, Huba utca 7. 

Telefon: 06-1-320-9804 

www.dobosvszi.hu 

 

http://www.dobosvszi.hu/

