
Iskolánk az egyik legrégebbi múltra visszatekintő műszaki
„autós” iskola Budapesten. Jogelődünknél 1921-ben indult a

képzés. Jelenlegi épületünkben nagy és jól felszerelt
műhelyekkel, valamint gondozott parkkal várjuk a tanulókat a

XVI. kerületben.
  Feladatunknak tekintjük, hogy diákjainknak érettségit,

szakmai vizsgát és technikus végzettséget adjunk.
  A nálunk tanuló diákok nappali és esti munkarend szerinti

oktatásban szerezhetnek európai szintű szakképesítést.
  A műhelyek mellett informatikai és más szaktantermekkel is

rendelkezünk.
Fokozott figyelmet fordítunk a differenciált oktatásra.

 Ezt szolgálják a közösségi termek, a könyvtár és az otthonos
hangulatú fejlesztő szoba.

ISKOLÁNKRÓL

 
 

    Érettségi utáni 3 vagy 2 éves technikusképzés. Első félév
végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. 

Választható szakmairány: 
Motorkerékpár- és versenymotor szerviz, gyártás.

 
   A szakképző iskola 2 éves, szakmai vizsgával zárul. Első

félév végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók.
Választható szakmairány:

Motorkerékpár- és versenymotor szerviz, gyártás.

Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két
iskolatípus szerepel:

Technikum Szakképző iskola

SZAKKÉPZÉSEINKRŐL

AMIT KÍNÁLUNK

- Felszerelt műhelyek
- Képzett oktatók
- Külső gyakorlati lehetőség
- Állami ösztöndíj
- Munkaszerződés esetén további juttatás

ELÉRHETŐSÉGEINK

Megközelíthető
az Örs vezér térről a   244-es és a 44-es

autóbuszokkal, illetve a HÉV-vel.
Kertvárosi környezet, tiszta levegő.

 
 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
 Csonka János Technikum és Szakképző

Iskola
 

1165 Budapest, Arany János u. 55.
 

+36-1-403-2677
+36-1-403-5532
+36-30-831-1355

 
e-mail: infocsonka@csonkabp.sulinet.hu

Web: http://csonkabp.sulinet.hu



Várunk autójavítással, karbantartással
kapcsolatos szakképzéseinkre!

  
A nálunk oktatott szakmák jó választás

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 és akik európai
szintű oktatásban szeretnének részt venni.

BGSZC 
CSONKA JÁNOS

TECHNIKUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Közismereti tartalom nélküli képzések
Érettségi illetve szakma utáni szakmák szerzése

INDULÓ KÉPZÉSEINK

A jelentkezés online módon,
az iskola honlapján keresztül

lehetséges!
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