
Ha szeretnél AUTÓKKAL FOGLALKOZNI, téged is 

VÁR ISKOLÁNK 
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 

Csonka János Technikum és Szakképző Iskola 

Iskolánkról 
Iskolánk az egyik legrégebbi múltra visszatekintő műszaki „autós” iskola Budapesten. Jogelődünknél a képzés 1921-
ben indult. Jelenlegi épületünkben nagy és jól felszerelt műhelyekkel, valamint gondozott parkkal várjuk a tanulókat a 
XVI. kerületben. Az iskolánk feladatának tekinti, hogy diákjainknak érettségi vizsgát, szakmai vizsgát és technikus 
végzettséget is adjon. 

A nálunk tanuló diákok nappali és esti munkarend szerinti oktatásban szerezhetnek európai szintű szakképesítést. 
Iskolánkban a tanműhelyek, mérőlaborok mellett informatikai és más szaktantermek találhatók, továbbá fokozott 
figyelmet fordítunk a differenciált oktatásra. Ezt szolgálják a jól felszerelt közösségi termek, megújuló könyvtárunk és 
otthonos hangulatú fejlesztő szobánk.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a digitális kultúra és a szakmai idegen nyelv (angol) tanítására is. 

KÉPZÉSEINKRŐL  

Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben, iskolánkban két típusú oktatás van:  

Technikum                           Szakképző iskola 

 

 

TECHNIKUMI KÉPZÉSEINK 
A technikusképzés 5 éves. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi 
szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. 

5 0716 19 04 Gépjármű-mechatronikai technikus Ágazat: 19. számú Specializált gép- és járműgyártás  

A szakma szakmairányai: Gyártás, Motorkerékpár- és versenymotor szerelés, Szerviz 

Régi OKJ elnevezés: Autószerelő, Autóelektronikai műszerész, Autótechnikus)  

További 1,5 év elteltével Alternatív járműhajtási technikus szakképesítés megszerzésével zárulhat az oktatás 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Erős műszaki érzék, kézügyesség, informatikai ismeretek, szakszerű kommunikáció, minőségszemlélet, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ (rövidített változat) 

 mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerel, valamint ellenőriz; 
 járműveket és rendszereket karbantart, javít és beállít; 
 hibákat és zavarokat keres, mér, mérési eredményeket értékel; 
 a munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmaz; 
 minőségi, valamint a munkavégzéshez szükséges utasításokat értelmez; 
 elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba megállapítását; 
 működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket; 

felhasználja a tanult logisztikai ismereteket. 



A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Gépjármű-mechatronikai technikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait. 
Munkája során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi, kiszűri és megjavíttatja az előforduló hibákat, 
előkészíti a gépjárművet értékesítésre. 

 

 
 

5 0716 19 04 Gépjármű-mechatronikai technikus HONVÉD KADÉT PROGRAMMAL  

Ágazat: 19. számú Specializált gép- és járműgyártás  

A szakma szakmairányai: Gyártás, Motorkerékpár- és versenymotor szerelés, Szerviz 

Régi OKJ elnevezés: Autószerelő, Autóelektronikai műszerész, Autótechnikus)  

További 1,5 év elteltével Alternatív járműhajtási technikus szakképesítés megszerzésével zárulhat az oktatás 

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Erős műszaki érzék, kézügyesség, informatikai ismeretek, szakszerű kommunikáció, minőségszemlélet, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ (rövidített változat) lásd az előző pontban, azonban a következővel 
többlettudást adja:  

A jelentkező tanulók számára vonzó választási lehetőség: 

 - ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szakkör) biztosítása, honvédelmi versenyre 
felkészítés 

 - tanulmányi ösztöndíj lehetőség a szakképzési ösztöndíjon felül a 9-10. évfolyamon a honvédelmi 
jellegű szakkörön résztvevőknek,  

 -11-12. évfolyamon a honvédelmi alapismeretek, mint választható tantárgy,  
 - érettségi vizsgalehetőség honvédelmi alapismeretekből 

 

 
 

 



SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEINK 
A szakképző iskola 3 éves, szakmai vizsgával végződik. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi 
megszerzésére, majd utána akár a technikusi képzettség megszerzésére.  

4 0716 19 05 Gépjármű mechatronikus, (Ágazat: 19. számú Specializált gép- és járműgyártás) 

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Jó fizikum, kézügyesség, szakszerű kommunikáció, csapatmunka, felelősségtudat, vevőközpontúság.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ (rövidített változat) 

 elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba-megállapítását;  
 működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket;  
 a gépjárművek sorozatgyártásában közreműködik;  
 a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végez, ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek minőségét;  
 megállapítja és megszünteti a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket használ;  

 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A gépjármű mechatronikus a gépjárművek sorozatgyártásában a gyártósorról lekerülő új autó 
műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a gépjármű mechanikus és elektronikus 
rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja, vagy megjavíttatja az előforduló hibákat, 
előkészíti a gépjárművet értékesítésre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 0716 19 08 Karosszérialakatos, (Ágazat: 19. számú Specializált gép- és járműgyártás) 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó térlátás, fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, minőségszemlélet, szakszerű kommunikáció.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ (rövidített változat) 

 a gépjármű karosszériára csavarozott, szegecselt elemeket felépíti; 
 karosszériaépítés, szerelés, oldható és oldhatatlan kötéseket hoz létre;  
 lakkozatlan és lakkozott karosszérián hibát ismer fel, szakszerűen javítja; 
  gépjármű felépítmények javítását, részegségek összeépítését végzi;  
 karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végzi;  

 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári 
értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszériaelemek készítését, 
javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzató-padok, egyengető rendszerek 
alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések 
használatával. 



 
 
 

 
 

 
4 0715 10 02 Építő-, szállító és munkagép-szerelő, (Ágazat: Gépészet) 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ (rövidített változat) 

 részt vesz a szakszerű és biztonságos munkavégzés feltételeinek előkészítésében és biztosításában;  
 szereli, cseréli, javítja, beállítja és karbantartja a gépelemeket és gépszerkezeteket;  
 üzembe helyezi, szereli, javítja, beállítja, karbantartja az építő-, szállító és munkagépeket;  
 darupályát alakít ki, fel- és leszerel darut, építési felvonót.  

 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
Az építő-, szállító és munkagépszerelő a szerelési folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival 
közösen összetett feladatokat lát el. A munkatevékenysége során együttműködik a szerelési és javítási 
technológia egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység 
összehangolt működését.  

 

 

 



4 0716 19 08 Járműfényező (Ágazat: 19. számú Specializált gép- és járműgyártás) 

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Jó tér- és színlátás, jó fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, szakszerű kommunikáció. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ (rövidített változat) 

 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 gépjárművek karosszériáit fényezésre előkészíti, és a felületvédelmi vagy fényezési rétegrendet felépíti 
 ismeri a kézi, gépi csiszoló anyagokat, szerszámokat, valamint ismeri a varrattömítő, szigetelő anyagok, 

korrózió, illetve üregvédő anyagok, festékek, lakkok fizikai és kémiai tulajdonságait 
 képes fémes és nemesfémes anyagú alkatrészek felületét a fényezési eljárásoknak megfelelően előkészíteni, utó 

kezelni 
 Zsírtalanító-, csiszoló és fényező gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket kezel és karban tart 
 bevonatolt, fényezett felületeken felületi minőséget ellenőriz, hibát keres, dönt a javíthatóságról, illetve javít 

minőségi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével 
                                                                                       

Járműfényező feladata a gépjárművek karosszériáinak felület előkészítése, felületkezelése, javítói vagy ipari 
(gyártói) fényezése. Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárművek forma- és színvilágát, szereti a 
látványos elemeket, és szíves részt vesz a végső felület kialakításának folyamatában.  
 
 

 
 
 

AMIT KÍNÁLUNK 

Felszerelt műhelyek  

• Képzett oktatók 

• Külső gyakorlati lehetőségek 

• Állami ösztöndíj 

• Munkaszerződés esetén pénzbeli juttatás 

VIRTUÁLIS NYÍLT NAPOK  9:00 és 13:00 regisztráció köteles 

2021. október 5-6-7.-én és 20-21.-én 

2021. november 4-5.-én és 16-17-18.-án 

2021. december 2-3.-án 



Virtuális pályaorientációs napunk: 
2021. november 05.-án (pénteken) 9:00-13:00 óráig 

PROGRAM A NYÍLT NAPOKON 
Tájékoztató a jelentkezési rendszerről és az iskolai képzésekről. Megtekinthetik iskolánk épületét, felszerelt 
műhelyeinket, illetve a pályaorientációs napon a külső gyakorlati képzőhelyeinkkel is megismerkedhetnek. 

 

Gyere, SZEREZZ ÉRETTSÉGIT és egy JÓ SZAKMÁT 
NÁLUNK! 

A nálunk oktatott szakmák jó választást jelentenek mindazok számára, akik érdeklődnek a gépjárművek iránt, 
szeretik a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, megérteni. Olyan szakmára vágynak, amellyel 
kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál. Remek 
választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására. 

ELÉRHETŐSÉG 

Megközelíthető az Örs vezér tértől a 244-es és a 44-es autóbusszal, valamint HÉV-vel. Kertvárosi 
övezetben, tiszta levegőn, nyugodt környezetben. 

Cím: 1165 Budapest, Arany János u. 55. 

Telefon: +36-1-403-2677 illetve +36-1-403 55-32 

e-mail: titkarsag@csonkabp.sulinet.hu 

Web: http://csonkabp.gszc.hu 

Facebook: BGéSZC Csonka János Technikum és Szakképző Iskola 

 
  



A felvételi eljárás rendje: 
 

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Csonka János Technikum és Szakképző Iskola a technikumba 
jelentkezőktől központi felvételi írásbelit és szóbeli meghallgatást kér. A szakképző iskolába jelentkezők 
rangsorolása az általános iskolai eredmények alapján zajlik. 

Az általános iskola a tanulói adatlapokat - a tanév rendjében rögzített - határidőre a választott középfokú 
iskolákba és a győri felvételi központba küldi meg. A felvételi központ - elektronikus úton - továbbítja a 
hozzánk jelentkezettek névsorát. 

A tanulók felvételi rangsorolásának alapja: 

Az általános iskolából hozott pontok (az általános iskolát befejező tanuló 7. osztályos év végi és a 8. félévi 
osztályzatainak összege, amely a magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika 
tantárgyak érdemjegyeiből képződik), valamint a központi és szóbeli felvételin elért pontszámot összeadva 
kap besorolást a tanuló iskolánkba a technikumban. Szakképző évfolyamra jelentkező tanulók besorolását 
csupán az általános iskolából hozott pontok alapján végezzük.  

Ezen érték alapján minősítjük a felvételre jelentkező tanulókat. A minősítés alapján a tanuló helyezést jelentő 
sorszámot kap a felvételi rangsorban. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy az Iskola felvenné a tanulót, vagy 
tanulmányi eredménye kizárja a felvételét. 

Elkészítjük az ideiglenes felvételi jegyzéket, amelyet az iskola honlapján, illetve az iskola hirdető tábláján 
tekinthetnek meg a szülők és a felvételre jelentkező tanulók. 

Az iskola igazgatója a felvételi jegyzéket (a rangsort, felvehetők és a nem felvehetők jegyzékét) visszaküldi a 
felvételi központnak. 

A győri központ megvizsgálja a beérkezett iskolai rangsorokat, és egyezteti a tanulók és szüleik által készített 
adatlapokon megjelölt jelentkezési sorrenddel (első helyen melyik iskolát jelölték, az illető iskola felvenné-e 
stb.). A központ a felvehetők névsorát elküldi Iskolánknak. 

Mi postázzuk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak, és 
kifüggesztjük a listát.  

Az iskolaigazgató döntése ellen 15 napon belül az Iskolánál benyújtott fellebbezéssel lehet élni.[az 1993. évi 
LXXIX. Törvény a közoktatásról 66.§ (1) bekezdés]. 

A halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, vagy tanulási, beilleszkedési, magatartási 

nehézségekkel küzdő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során. Az ilyen irányú 

kérelmüket és a szakértői bizottság által adott szakértői vélemény másolati példányát csatolni kell a felvételi 

laphoz. A kérelemre meghozott határozat figyelembevételével történik az írásbeli felvételi dolgozat értékelése. 

A kérelem és a szakértői vélemény alapján a tanuló élhet az időhosszabbítással, segédeszközök használatával, 

illetve felmentést kaphat az értékelési rendszer egy része alól.  

  



Technikusképzés esetén:  

Felvételi eredmények beszámítási rendje TECHNIKUM 
Központi írásbeli vizsga  

matematika 25% 

magyar nyelv és irodalom 25% 

Általános iskolából hozott eredmények 
(7. osztály év vége, 8. osztály félév) 

35% 

matematika  

magyar nyelv és irodalom  

történelem  

fizika  

idegen nyelv  

Szóbeli felvételi 15 % 

olvasási készség, általános műveltség és tájékozottság alapján  
 

Szakképző iskolai képzés esetén:  

Felvételi eredmények beszámítási rendje  
SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Általános iskolából hozott eredmények 
(7. osztály év vége, 8. osztály félév) 100 % 

matematika   

magyar nyelv és irodalom   

történelem   

fizika   

idegen nyelv   

 

Kiegészítő információk: 
-  az iskolai könyvtár gazdag szépirodalmi és szakirodalmi állománya segítséget nyújt a tanórán kívüli 
információszerzéshez. 

- korrepetálás, szakkör és sportkör segíti a tanulás eredményességét, illetve járul hozzá a tehetség 
kibontakozásához. 

- a tanórákon kívüli szabad idő hasznos eltöltéséhez (kiállítások, múzeumok, színházi előadások, 
konditerem, kirándulások stb.) nyújtunk segítséget.   



-         iskolai büfében lehetőség van szendvicsek, üdítőitalok, stb. vásárlására. 

 

Oktatási képzési kínálatunk a 2022-2023.-as tanévre 
 

OKJ 
azonosító Nappali munkarendű képzéseink Képzé

si idő Tagozat kód 

  TECHNIKUM   

5 0716 19 04 

Gépjármű mechatronikai technikus 

5 éves technikumi Specializált gép- és 
járműgyártás ágazati képzés (régi autószerelő, 
autóelektronikai műszerész, autó technikus) 8. 
általános évfolyam után 

+1,5 éves Alternatív járműhajtási technikus 

5 év 0060 

5 0716 19 04 

Gépjármű mechatronikai technikus 

5 éves technikumi Specializált gép- és 
járműgyártás ágazati képzés (régi autószerelő, 
autóelektronikai műszerész, autó technikus) 8. 
általános évfolyam után 

 HONVÉD KADÉT PROGRAMMAL 

5 év 0068 

5 0716 19 04 

Gépjármű mechatronikai technikus 

5 éves technikumi Specializált gép- és 
járműgyártás ágazati képzés (régi autószerelő, 
autóelektronikai műszerész, autó technikus) 8. 
általános évfolyam után 

 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL 

6 év 0069 

 SZAKKÉPZŐ ISKOLA   

4 0716 19 11 

Karosszérialakatos  

8. általános évfolyam után 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 

3 év 0070 

4 0715 10 02 

Építő, szállító, és munkagép-szerelő  

8. általános évfolyam után 

Ágazat: Gépészet 

3 év 0071 

4 0716 19 05 

Gépjármű mechatronikus  

8. általános évfolyam után 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 

3 év 0072 

4 0716 19 08 
Járműfényező  3 év 0075 



8. általános évfolyam után 

Ágazat: Specializált gép- és járműgyártás ágazat 

 

 

Szerezz szakmát nálunk! 


