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2019. november 8. sokak számára úgy válik meghatározó dátummá, hogy igazán még maguk 

sem tudnak róla. Azokról a végzős általános iskolásokról van szó, akik – vagy szüleikkel 

együtt, vagy nélkülük, csoportba verődve, illetve egyfajta „előőrsbe” küldve a szülőket-

nagyszülőket – a 2020-2021-es tanévben már a most először látott intézmény termeiben 

kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. 

 

A hagyományokhoz híven iskolánk, a BGSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 2019-ben is alaposan felkészült az érdeklődők fogadására: a gördülékeny 

regisztrációt követően rögtön első kézből is megismerkedhettek a látogatók a tanulmányok 

befejeztével lehetséges jövőképpel. Az épület aulájában ugyanis pultjaikkal impozáns kört 

alkottak a majdani munkáltatók képviselői, a szakemberek minden felmerülő kérdésre azonnal 

válaszoltak, és a vállalatukat bemutató írásos anyagokkal is bőségesen készültek. Így 

találkozhattak az érdeklődők a BKV, a Pásztor Csoport, a Kubota traktorokat képviselő 

Megfosz-MKB duett, a Pappas, a Ford Petrányi, Szabó Autójavító Kft. valamint a Magyar 

Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárjának bemutatójával is (igen: a szükséges 

előképzettség megszerzését követően a hivatásos katonai pálya is vonzó lehet sokak számára). 

A duális mechatronikai technikusi szakképzés területén jeleskedő Festo-AM Kft. ugyanakkor 

nem a cégét „hozta el” az iskolába, hanem a már a Csonkában tanulmányaikat folytató 

fiatalokat ültette autóba, és vitte őket a gyárba, hogy közvetlenül is megismerjék, mit jelent a 

gyakorlatban a gépészet, az elektronika, az elektrotechnika, az informatika és a robotika 

egyesítése. 

 

A távolabbi szakmai jövő mellett arról is szerezhettek ismereteket a leendő tanulók – 

képviselői -, hogy hol és miként zajlik az elméleti és gyakorlati oktatás, akár a 

szakgimnáziumi autószerelői, autóelektronikai műszerész, akár a szakközépiskolai 

karosszérialakatosi, járműfényezői, gépjármű mechatronikusi, hegesztői, építő-, szállító-, 

munkagépszerelő, elektronikai műszerész vagy gépi forgácsolói szakmára esik majd a 

választásuk. 

 

Magával az autószerelői szakmával kapcsolatban a hivatalos szakportál - 

https://palyaorientacio.munka.hu/ - általánosságban így fogalmaz: 

„Az autószerelő a forgalomban levő gépjárművek – és azok motorja, futóműve, egyéb 

berendezései, alkatrészei – karbantartásával, javításával foglalkozik. Az esetleges hibákat – 

pl. sérült, töredezett elektromos vezetékek – feltárás után elhárítja, a gépjárművet az 

előírásoknak megfelelően beállítja. Ehhez használhat kéziszerszámokat vagy számítógép-

vezérelt műszereket is. Elvégzi a szükséges, rendszeres felülvizsgálatokat, műszaki 



vizsgáztatást, eredetiség- és környezetvédelmi vizsgálatot is. Dolgozhat alkalmazottként egy 

autószervizben, vagy vezetheti saját autószerelő műhelyét.” 

 

A rövid bemutató mellett ugyanakkor egy figyelmeztetés is megfogalmazódik: „Jó, ha 

szereted az olyan munkát, aminek elvégzéséhez figyelemre, pontosságra és a szabályok 

betartására van szükség, valamint van felelősségtudatod, hiszen a járművek javításánál egy kis 

hiba is komoly személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.” 

 

Többek között ilyen összefüggésekre hívta fel a figyelmet a pályaorientációs szülői 

tájékoztatón az intézményt vezető Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi, illetve helyettese, 

Komáromyné Várady Ágnes is. 

 

A 2019-es Pályaorientációs Nap sikerét a számok tanúsítják: az esemény négyórás tartama 

alatt összesen 68-an regisztráltak, de a megjelentek száma 150 fő körüli.  


