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1984-ben itt épült az iskolánk !
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• A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS 
MEGÚJÍTÁSÁNAK KÖZÉPTÁVÚ 
SZAKMAPOLITIKAI STRATÉGIÁJA

• Vonzó környezet (minőségű épületeket, 
oktatótermeket, tanműhelyeket, sport- és 
szabadidős terek)

• A karrier lehetősége (biztos egzisztencia,  
magas jövedelem, egyenes út vezet a 
szakirányú felsőoktatásba) 

• Naprakész tudású oktatók (az elméleti és 
gyakorlati szakmai oktatók tudása 
naprakész)

• Versenyképességének egyik kulcsa a 
minőségi szakemberképzés!
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• A szakképzés új rendszere

• Cél: széles ágazati szakmai alaptudást és a 
foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon.

• Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben 

• két iskolatípus van: 

• Technikum

• Szakképző iskola
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• Szakgimnázium               Technikum

• A technikusképzés 5 - 6 éves. 

• Az első két év ágazati ismereteket 
adó képzés (9. és 10. évfolyam), 
további évfolyamokon duális képzés 
folyik. 

• 10. évfolyam után ágazati 
alapvizsgát fog tenni a tanuló. 

• 11. 12. 13. évfolyamon nem 
tanulószerződés, hanem 
munkaszerződés lesz. 
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• A négy kötelező közismereti 
tárgyból tesznek érettségit a diákok, 
a technikusi szakképesítés szakmai 
vizsgája lesz egyben az ötödik 
érettségi tárgy. 

• 13. év végi sikeres vizsga után két 
végzettséget igazoló bizonyítványt 
kapnak. (érettségi bizonyítvány, 
technikusi végzettségét igazoló 
oklevél)

• A jó eredménnyel végzettek 
továbbtanulhatnak felsőoktatásban 
azonos ágazaton belül. 
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Gépjármű-mechatronikai technikus

Kód: 0060

• Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 

éves képzése

• érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul

Választható szakmairányok: Szerviz , Gyártás

Mit csinál? 

• A gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvétele.

• Műszeres vizsgálatok, az előforduló hibák 

megjavítása, 

• Előkészíti a gépjárművet értékesítésre.

Kiket várunk? 

Erős műszaki érzékű, kézügyességű, informatikai 

ismeretekkel rendelkező, szakszerűen 

kommunikáló, minőségszemléletű, csapatmunkát 

kedvelő tanulókat.



Gépjármű-mechatronikai technikus                                Kód: 0060

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végez, majd ellenőrzi a 
gyártósorról lekerülő gépjárművek minőségét;

• a gépjárművek ellenőrzését végzi; 

• megállapítja a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és 
vizsgáló rendszereket, programokat használ;

• kezeli a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezi a 
járműveket;

• 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.
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Gépjármű-mechatronikai technikus                                
Kód: 0060

• Specializált gép- és járműgyártás 
ágazat

Ajánlott minden fiatal számára, 

• aki szereti a gépjárműveket, 

• új gépjárművek előállítását, 

• szereti a látványos eredményeket és 

• érdeklődik az alternatív hajtású 
járművek iránt.

• +1,5 év továbbtanulás: 

Alternatív járműhajtási technikus
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Gépjármű-mechatronikai technikus HONVÉD 
KADÉT PROGRAMMAL 
Kód: 0068
• Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves 

képzése
• érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul
Választható szakmairányok: Szerviz , Gyártás
Mit csinál? 
• A gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvétele.
• Műszeres vizsgálatok, az előforduló hibák megjavítása, 
• Előkészíti a gépjárművet értékesítésre.
Kiket várunk? 
Erős műszaki érzékű, kézügyességű, informatikai 
ismeretekkel rendelkező, szakszerűen kommunikáló, 
minőségszemléletű, csapatmunkát kedvelő tanulókat.
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Gépjármű-mechatronikai technikus HONVÉD KADÉT 

PROGRAMMAL 

Kód: 0068

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 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

Specializált gép- és járműgyártás ágazat
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Gépjármű-mechatronikai technikus 
HONVÉD KADÉT PROGRAMMAL 
Kód: 0068
Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Ajánlott minden fiatal számára, 

• aki szereti a gépjárműveket, 

• új gépjárművek előállítását, 

• szereti a látványos eredményeket és 

• érdeklődik az alternatív hajtású járművek 
iránt.

• +1,5 év továbbtanulás: 

Alternatív járműhajtási technikus
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Gépjármű-mechatronikai technikus 
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL
Kód: 0069
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
1+5 éves

Ajánlott minden fiatal számára, 

• aki szereti a gépjárműveket, 

• új gépjárművek előállítását, 

• szereti a látványos eredményeket és 

• érdeklődik az alternatív hajtású járművek 
iránt.

• +1,5 év továbbtanulás: 

Alternatív járműhajtási technikus
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Gépjármű-mechatronikai technikus 
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL
Kód: 0069
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
1+5 éves

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

•A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés (NYEK) 
célja, hogy intenzív nyelvtanulás formájában a 
tanuló rövid idő alatt jelentős előrehaladásra 
tegyen szert nyelvtudásában, és ez 
megalapozza a további évek nyelvtanulását.

•A tanuló a nyelvi előkészítő 9. évfolyam 
végére eléri legalább a KER szerinti B1 szintet.

•A tanuló az adott tématartományban megért 
összetettebb célnyelvi szöveget.
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Gépjármű-mechatronikai technikus NYELVI 
ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL
Kód: 0069
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
1+5 éves

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

•A nyelvi előkészítő évfolyamon a rendelkezésre álló 
heti órakeret legalább 60 százalékát, azaz 18 órát kell 
idegennyelv-oktatásra fordítani.  

•A szakmai alapozás a következő évtől kezdődik.

•A képzés ebben a típusú összesen osztályban 6 évig 
tart. 

•Az érettségi és a szakmai vizsga mellett cél a B2 
típusú középfokú nyelvvizsga.
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Azonosító Nappali munkarendű képzéseink

2021/2022 TANÉV

Képzési idő Tagozat kód

5 0716 19 04 Gépjármű mechatronikai technikus 

(régi autószerelő)

5 éves  technikum    

Specializált gép- és járműgyártás ágazati képzés 

8. általános évfolyam után

5 év 0060

5 0716 19 04 Gépjármű mechatronikai technikus 

(régi autószerelő)

HONVÉD KADÉT PROGRAMMAL

5 éves  Technikum                 Specializált gép- és 

járműgyártás ágazati képzés 

8. általános évfolyam után

5 év 0068

5 0716 19 04 Gépjármű mechatronikai technikus 

(régi autószerelő)

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL

5 éves  technikum                    Specializált gép- és 

járműgyártás ágazati képzés 

8. általános évfolyam után

1+5 év 0069

A Budapesti Gépészeti Szakképzési 
Centrum 

Csonka János Technikum és 

Szakképző Iskola

Technikus képzési kínálata 

(Technikum)
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Szakközépiskola    Szakképző iskola

• A szakképző iskola 3 éves.

• Az első év ágazati ismereteket adó 
képzés, az azt követő két évben duális 
képzés folyik, elsősorban 
munkaszerződés keretén belül. 

• Az ágazati alapképzés ágazati 
alapvizsgával zárul. 

• A végzés után itt is nyitott a lehetőség 
az érettségi vagy akár a technikusi 
képzettség megszerzésére. Erre szolgál 
a technikum 2 éves képzése. 
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Azonosító Szakma megnevezése Képzési idő Tagozat kód

4 0716 19 11 Karosszérialakatos

Specializált gép- és járműgyártás 

ágazati képzés 

8. általános évfolyam után

3 év 0070

4 0715 10 02 Építő, szállító, és munkagép-

szerelő

Gépészet ágazat

8. általános évfolyam után

3 év 0071

4 0716 19 05 Gépjármű mechatronikus

Specializált gép- és járműgyártás 

ágazati képzés 

8. általános évfolyam után

3 év 0072

4 0716 19 08 Elektronikai műszerész 

Elektronika és elektrotechnika ágazat

8. általános évfolyam után

3 év 0075

A Budapesti Gépészeti Szakképzési 
Centrum 

Csonka János Technikum és 

Szakképző Iskola 

Szakképző képzési kínálata 

(Szakképző iskola)
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Karosszérialakatos Kód: 0070
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves 

képzése

Szakképzettség megszerzésével zárul

Mit csinál? 

gépjármű felépítmények javítása, 

részegységek összeépítése, 

gépjárművek külső szereléseit végzi

Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató 

padon történő javítása

Kiket várunk? 

Jó térlátású, fizikumú, kézügyességű, 

számítógépes ismeretekkel rendelkező, 

minőségszemléletű, szakszerű kommunikáló 

tanulókat. 
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Karosszérialakatos Kód: 0070
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

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; 

gépjárművön külső szereléseket, a belső térben egyszerű 

szereléseket is végrehajt;

egyszerűbb elektromos szereléseket, műanyag elemek javítását 

végzi; 

az elektromos rendszerben beállításokat végez; 

motortérben, futóművön, kipufogó rendszeren egyszerűbb 

szereléseket, javításokat végez; 

műszaki rajz alapján egyszerűbb lemezalkatrészeket átalakít, vagy 

újra elkészít. 
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Karosszérialakatos Kód: 0070

Ajánlott minden fiatal számára, aki 

szereti a gépjárműveket, 

a gépjárművek javítását, 

szereti a látványos eredményeket és 

szívesen részt vesz a végső formák 

kialakításának folyamatában.

Specializált gép- és járműgyártás ágazat
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Építő, szállító, és munkagép-szerelő

Kód: 0071
Gépészet ágazat 3 éves képzése

Szakképzettség megszerzésével zárul

Mit csinál? 
Összetett szerelési feladatok önállóan, illetve a 

munkatársaival

együttműködik a szerelési és javítási technológia egyéb 

területein dolgozó munkatársaival

biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt 

működését

Kiket várunk? 

Önálló, felelősségtudatú, csapatban való együttműködő, 

precíz, problémamegoldó képességű tanulókat. 
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Építő, szállító, és munkagép-szerelő

Kód: 0071

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

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. 
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Építő, szállító, és munkagép-szerelő

Kód: 0071

Ajánlott minden fiatal számára, akit 

vonzanak az építőiparban, 

mezőgazdaságban használt nagygépek,

érdekli ezeknek a javítása és 

karbantartása.

Gépészet ágazat
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Gépjármű mechatronikus Kód: 0072

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves 

képzése

Szakképzettség megszerzésével zárul

Választható szakmairányok: Szerviz, Gyártás

Mit csinál? 

a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél 

végzi feladatait vagy 

szervizekben dolgozik

a gépjármű mechanikus és elektronikus rendszerek 

minőségét ellenőrzi, 

kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat, 

előkészíti a gépjárművet értékesítésre.
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Gépjármű mechatronikus Kód: 0072

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• 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; 

• kezeli a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezi a járműveket; 

• mechanikus és elektromos alkatrészeket össze- és szétszerel, valamint 
ellenőriz; 

• járműveket és rendszereket karbantart, javít és beállít; 

• hibákat és zavarokat keres, mérési eredményeket értékel; 

• munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmaz;

• minőségi, valamint a munkavégzéshez szükséges utasításokat értelmez. 
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Gépjármű mechatronikus Kód: 0072

Kiket várunk? 

Jó fizikumú, kézügyességű, szakszerűen 

kommunikáló, csapatmunkára képes, 

felelősségtudatú, vevő központú tanulókat. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki 

szereti a gépjárműveket, 

új gépjárművek előállítását, 

szereti a látványos eredményeket és 

érdeklődik az alternatív hajtású járművek 

iránt. 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat
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Járműfényező Kód: 0075

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

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
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Járműfényező Kód: 0075

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• 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

Specializált gép- és járműgyártás ágazat
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Járműfényező Kód: 0075

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

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. 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat



Fontos:

Van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül.
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A duális képzés megerősítése az új 
képzési rendszerben

• A tanulószerződést felváltja a tanulói 
munkaszerződés mindkét iskolatípusban 
a duális képzésben.

• (A tanulói juttatásokat erősebben kell 
kötni a tanulói teljesítményekhez.)

• Az új rendszerben ösztöndíj vagy 
munkaszerződés van. 

• Minden diák kap 9. évfolyamtól 
egységes szakképzési ösztöndíjat a 
szakképző iskolában. 

Szakképző iskola
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• A tanulmányok alatt már 
jövedelemhez jut a fiatal.

• A munkaszerződés bevezetésének a 

lehetőségével a tanulási évek egy 

része beszámítható a nyugdíjra 
jogosító évekbe.

• Vonzó környezet

• Az ösztöndíjrendszer megteremti a 

lehetőségét a pályakezdés 

támogatásának. 

• 9.évfolyam: 8 050Ft Technikum első 
két évében

Összefoglalva mit nyújt a szakképzés?

• Szakmai karrier, egyre magasabb 
fizetések, biztos egzisztencia.

• Felvételi helyett számítógépen 
végzett kompetenciamérés 
(2020/2021. tanévtől).

• A technikumban a szakmai vizsga 
egyben érettségi tárgy.

• Jó eredménnyel letett technikusi 
vizsga egyenes út a szakirányú 
felsőoktatásba.
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• A hatékony (szakmai) idegennyelv-
tanítás/tanulás feltételei adottak

• Ösztöndíj

Mit nyújt még az iskola?

• Digitális tananyagok használata

• A szakmai ismeretek oktatásához 
szükséges speciális szoftverek

• Szélessávú internetelérés oktatási 
célra diákok és pedagógusok 
részére

• Egységes iskolai adminisztrációs 
rendszer és digitális napló
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• Az ösztöndíj a tanulmányok előre 
haladásával és a teljesítménnyel 
arányosan változó mértékű. 

• Az ösztöndíj meghatározott részét 
eredményes szakmai vizsga után 
egyösszegű juttatásban, 
pályakezdő támogatásként kapja 
meg a diák. 

• 9. évfolyam: 16 740 FT Szakképző 
Iskola

ÖSZTÖNDÍJ

ÁLLAM: 

• Az Apáczai program a tehetséges, 
hátrányos helyzetű fiatalok 
technikumi tanulását támogatja. 

• Minden szakképző iskolai 
képzésben egységes a szakképzési 
ösztöndíj.
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• A tanév során ennek 50%-át kapják 
meg a tanulók, a másik 50%-a 
pályakezdési támogatásként a 
számlájukra kerül, eredményes 
vizsga után.

• A juttatások összege a mindenkori 
minimálbérhez igazodik.

• Lényegesen magasabb a duális 
képzésben munkaszerződéssel 
elérhető összeg, mint az általános 
szakképzési ösztöndíj.

ÖSZTÖNDÍJ

A gyakorlati képzőhely által biztosított 
juttatás: 

• A tanulói munkaszerződés keretében 
munkabér. Kb. 96 000FT/hó

• PL: A szakképzési ösztöndíj a tanulmányi 
eredmény függvényében 40.000 Ft-ra 
növekedhet, illetve 5000 Ft-ra 
csökkenhet, 

• 6 órát meghaladó igazolatlan hiányzás 
után megszűnik.

BGÉSZC CSONKA JÁNOS TECHNIKUM

ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

1165 BUDAPEST ARANY JÁNOS U. 55.



• 9:00 órai kezdettel, amely 
regisztrációhoz kötött: 

• 2021. 10. 05-06-07.

• 2021. 10. 20-21. 

• 2021. 11. 04-05.

• 2021. 11. 16-17-18.

• 2021 .12. 02-03.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP: 

2021. 11. 05.  

Nyílt napok
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BGÉSZC CSONKA JÁNOS

Technikum és Szakképző Iskola

OM kód:  203031 /005

1165 Budapest,  Arany János utca 55.

Igazgató: Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi

Tel:    06 1 403 2677 vagy +36 70 331 28 36

e-mail: igazgato@csonkabp.edu.hu

honlap: www.csonka.gszc.hu

BGÉSZC CSONKA JÁNOS TECHNIKUM

ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

1165 BUDAPEST ARANY JÁNOS U. 55.

mailto:igazgato@csonkabp.edu.hu


Köszönjük a figyelmet,

várunk iskolánkban!
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