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Neked szól, ha....
Életre szóló döntés előtt állsz: szak-
mát választasz. Segítünk, hogy 
olyan mun kád legyen, amiben jó 
vagy és amit igazán szeretsz!

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

A hozzáadott érték
Mi nem csak szaktudást bizto-
sítunk: számos lehetőséggel tá mo-
gatjuk a szakmához vezető utad, 
megmutatjuk mentor prog ram   ja in -
kat, tehet séggondozó pro jekt je in-
ket és a képzéssel járó extra jut-
ta tásokat!



SZAKKÉPZÉS

egyszerűen
4.0 2020.12.04.

2021.02.08. 2021.01.28.

2021.01.23.

Jelentkezési határidő
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

Értesítés
a központi írásbeli 
eredményeiről

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési 
lap leadása

Tanulói  
adatlapok
módosításának
lehetősége

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

Értesítés
a felvételi
eredményről

Részvételi  
a szóbeli
felvételin

14:00  
Pótló írásbeli  
felvételi vizsga

10:00  
Központi írásbeli 
felvételi vizsga

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

2021.02.19.

2021.03.22-23. 2021.03.16.2021.04.30.

2021.05.10-21.

2021.02.23. - 03.12.

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

               Válaszd a leginkább

hozzád illő        
                           szakmát.
Segítünk, hogy        
                  olyan munkád 
      legyen, amiben
jó vagy és 

             amit igazán
     szeretsz!



Hogyan válasszak, 

        hogyan jelentkezzek?

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.

Fontos lépések:

2. Beszélgess el magaddal, nem para!
Légy őszinte és gondold végig milyen adottságokkal rendelkezel. 
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:
• 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?

4. Jelentkezz jól, kerülj be!  
 Ne bízd a véletlenre!

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.

5. Jobb vagy, mint mások?  
 Segítünk bebizonyítani!

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!

3. Olvass utána és dönts ésszerűen,  
 de vedd figyelembe vágyaidat!

Keress rá az interneten a korábban megjelölt szak-
mákra, 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! www.bkszc.hu

Itt is megtalálsz



                   Tervezd 

  a jövődet 
      velünk!

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Mándy Iván Szakképző  
Iskola és Szakiskola
mandysuli.bkszc.hu

Iskolánk két feladatellátási 
hellyel működő befogadó intéz-
mény, amelyben szakközép-
iskolai és szakiskolai okta-
tás folyik. Elsődleges neve lési 
célunk a szociális hátrányokkal 
érkező, kiemelt figyelmet igény-
lő fiatalok szakmához juttatá-
sa, tudásvágyuk felkeltése, az 
élethosszig tartó tanulás iránti 
igényük kialakítása. Fő pro  filunk 
a vendéglátóipari szak mai kép-
zés, emellett jelentős a sajátos 
nevelési igényű di á  kok szakmai 
oktatása is. 

OM azonosító: 203032

Telephely kód: 008, 009

Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat 
megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá 
érdek  lődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus- 
vendég látás ágazatban való továbbtanulás kiváló 
lehe  tőséget biztosít.

Tanulmányok során a hagyományos magyar vendég-
szeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanak-
kor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.  

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korsze-
rű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti 
és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, 
másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak, 
emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turiz-
mus és a kreatív turizmus világába is. A végzett ta-
nulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpi-
acon, hiszen a szakmaterületen belül a legkeresettebb 
szakmákat sajátítják el.



Választható képzések  
3 éves szakképző-
iskolai képzésben:

• Cukrász

• Szakács

• Pincér - vendégtéri  
szakember

               Egy hozzád illő 

   szakmával 
           bármit

          elérhetsz!

3 ÉVES KÉPZÉS 

Cukrász

A szakma alapadatai:
•   Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 0107

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 cukrász cuk rászsüteményeket, fagylaltokat, bonbo-
nokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli válto-
zatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők 
igé nyeire.

Kompetenciaelvárás
Kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő, együtt-
működő képesség, jó szervezőkészség, nagy terhel-
hetőség.

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-
von ja 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 fejlesz-
teni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket 
és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének, 
változatos munkára vágynak



3 ÉVES KÉPZÉS 

3 ÉVES KÉPZÉS 

Pincér -  
vendégtéri szakember

Szakács

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

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;

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:

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 szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet 
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 fűsze-
rekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési területén, 
kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, 
aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, 
hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul.

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységek-
ben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt 
és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. 
Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rend-
ben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a 
fizettetést.

Kompetenciaelvárás
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó 
képesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó stressz-
tűrő képesség, empátia, jó szervezőkészség, együtt-
működő képesség.

• barista, bartender, sommelier tevékenységet végez;
• figyelemmel kíséri a vendégek kéréseit, a vendégek 

étkezése során kommunikál, tájékozódik elége-
dettségükről;

• megszervezi a saját és beosztott munkatársai munká-
ját, 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.

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 esztétikus-
ság 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 java-

kért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkal-

mazza;
• 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 
általa készített ételben.



A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze, 
amelyekhez kreativitás, kézügyesség és fantázia 
szükséges. A kreatív ágazathoz tartozó képzések 
során olyan szakemberek lépnek a munkaerőpiacra, 
akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, meg-
mutatják szépségének teljes palettáját.

KREATÍV ÁGAZAT
A képzés során a fiatalok megismerkednek a ruhai-
par technikáival. Duális kép  zés keretében a szakmai 
gyakorlatokon jól felszerelt külső helyszínen, korszerű 
eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű 
ismereteket. A felnőtté vá lás során meghatározóvá vá-
lik a kreatív gondolkodás.

Választható képzések  
3 éves szakképző-
iskolai képzésben: 

• Divatszabó

 Szakmairányai:  
Női szabó 
Férfiszabó

3 ÉVES KÉPZÉS 

Divatszabó

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Divatszabó
• A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
• A szakma szakmairányai: Női szabó, Férfiszabó

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 
megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány, 
Férfi szabó szakmairány. A divatszabó a szín és for-
ma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfek-
cionált öltözéket állít elő. Egyedi terméknél megren-
deléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát 
alkalmazza. Iparban a konfekcionált termékek széles 
skáláját készíti.

Kompetenciaelvárás
Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlá tás, szemmér-
ték, kreativitás, digitalizáció iránti érdek lődés.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az 

értékesítésig;
• ismeri a női és a férfi ruházati termékek technológi-

ai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk 
technológiai fogásait;

• értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat;
• ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és 

alkalmazza azokat;

Női szabó szakmairány:
A női szabó feladata műszaki dokumentáció alap-
ján, sorozat- és méretes nőiruházati termékek 
gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakás-
textíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, 
javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó 
kézügyesség, a pontosság, a szemmérték, a digitali-
záció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csa-
patmunka jellemzik. A női szabó alkalmazottként 
vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával 
női felsőruházati terméket készít, megrendelése-
ket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban 
előkészítő, varrodai összeállító és befejező műveleteket 
végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, 
vasalóberendezéseket, azokat balesetmentesen üze-
melteti. Szabásmintát szerkeszt, modellez középméret-
ben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy speciá-
lis ruhaipari szerkesztő programmal. A szerkesztés 
után anyagszükségletet számol, szabászati és ragasz-
tási feladatokat végez. Egyedi gyártás esetén méretet 
vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi 
szabást, összeállítást és próbákat végez, próbák után 
igazít, majd befejezi a női ruházati terméket. Elkészíti a 
szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megren-
delt terméket.

• ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai  
és munkavédelmi szempontokból, a minőségi elő-
í rásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az 
elkészített terméket és a saját munkáját minőségi, 
méret, kivitelezési szempontokból;

• alkalmazza a digitális technológiákat;
• együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő 

emberekkel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az 
új öltözködési trendek kihívásai, szeretik a textíliákat 
és azokkal szívesen dolgoznak.

       Tanuld velünk  
a szakmát, hogy  

             kreatív ötleteid  

a legjobb minőségben  

              valósíthasd meg!



A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy 
olyan tevékenység, amelynek eredményeként a ter-
mékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, 
azaz a fogyasztóhoz.
A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt kap a 
gyakor latorientált duális képzés, amelynek során a ta -
nu lók megismerik a pálya szépségeit, nehézségeit, 
hasz nosságát, fejlődésének irányát, a munkaterületen 
dolgo zók tevékenységét, annak távlatait. Megismerked-
nek új technológiákkal, digitális eszközökkel, ame lyek 
a munkafolyamatokat segítik.

KERESKEDELEM ÁGAZAT
Előtérbe kerül a szakmai idegen nyelv elsajátítása. Is-
mereteket szereznek az áruforgalom lebonyolításáról, 
az online értékesítés területéről, a klasszikus eladói 
tevékenységről, valamint a termelési és gazdálkodási 
folyamatokról.
A képzés segíti a tanulókat leendő szakmai szerepük 
kiválasztásában, megfogalmazásában, a saját egyéni 
életpályájuk reális megtervezésében. Kialakul bennük 
a szakma iránti szeretet, a munkakörhöz szükséges 
magatartás és felelősségérzet.

Választható képzések  
3 éves szakképző-
iskolai képzésben: 

• Kereskedelmi  
értékesítő

3 ÉVES KÉPZÉS

Kereskedelmi értékesítő

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kereskedelem
• A szakma megnevezése: Kereskedelmi értékesítő
• A szakma azonosító száma: 4 0416 13 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakképzettséggel rendelkező:
• felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a 

lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai 
tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben;

• kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét;
• kezeli és ellenőrzi az árukészletet;
• feltölti az eladóteret áruval;
• közreműködik az árubeszerzés folyamatában: elő-

készíti a megrendelést vagy megrendeli az árut;
• az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőr-

zi, tárolja, kezeli, megóvja minőségét;

Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, amely szakkép-
zettség megszerzésével zárul.

A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák 
alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevé-
kenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvé-
telére, készletkezelésére, állagmegóvására.

Kompetenciaelvárás
Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, 
csapatban való együttműködés, precizitás, probléma-
megoldó képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, 
empátia, digitális eszközök használata.

• betartja az egészségügyi és környezetvédelmi elő-
írásokat;

• esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz;
• kezeli a vevői panaszokat;
• kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berend e-

zéseket, eszközöket.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel 
foglalkozni, szereti a változatos kihívásokat, ösztönzi 
a kereskedelmi dinamizmus, fontos számára a hosszú 
távú karrierlehetőség.



Képzés After
BKSZC #prémium

        #te   egy jó  #szakembervagy

és most #sikeresleszel  #sajáterőből

    Szaktudás pipa. Akarat pipa. 
   Most már élj is meg abból, 
                             amit csinálsz!

Képzést indítunk olyan pályakezdőknek, akik önerőből kezdik építeni szol-
gáltatásuk kommunikációját.

A hazai szakemberek legjkobbjaitól tanulhatsz most arról, hogyan építs 
magad köré brandet, hogy népszerűsítsd online azt, amiben te már tudod, 
hogy jó vagy!

Jelentkezz 32 órás médiakommuniká ciós kur   zusunkra most és élj meg abból, 
amit iga zán tudsz és szeretsz csinálni!

Tanulj velünk beszédkommuni kációt, testbeszéd 
készség fej lesz tést, hogy ne csak te tudd mire 
vagy képes, hanem má sok is felismerjék magas-
szin tű szaktudásodat!

Nyerj betekintést egy-egy te le   vízió, rádió vagy éppen 
új ság szer kesztőségében zajló min den  napi munkába.

Tanuld meg promotálni  
magad az online térben is!



A képzés helyszíne:  
Budapesti Komplex SZC. Kreatív Technikum
1133 Budapest, Vág utca 12-14.

Jelentkezési határidő: 2020. október 5.

A képzés szerdánként 16:00-20:00-ig  
és szombaton 9:00-13-ig tart.

A képzés ára: 70 000 Ft

Érdekel? Beszéljünk!
felnottkepzes@bkszc.hu
+36 1 585 8050

Tanulj a hazai ipar 
nagyágyúitól! 
Többek között ők szórják majd rád a szaktudást:

Forgács Mariann
a BeSocial a legismertebb 
hazai közösségi média 
szakértő cég tulajdonosa.

Gajdos Tamás
az ATV híradósaként  
közismert meghatározó 
közszereplő.

Holló Márta
Televíziós műsorvezető, 
szerkesztő, kommunikációs 
szakértő és coach.

Trunk Tamás “Dablty”
az egyik legfiatalabb  
és legsikeresebb  
hazai influencer.



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

BKSZC

Itt is megtalálsz

OM azonosító: 203032 
Nyilvántartásba vételi szám: E-001280/2015




