BGSZC FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Ha szereted az autókat és szeretsz barkácsolni, válassz olyan szakmát, ahol fizetnek is mindezért! Nálunk
autószerelő, autóelektronikai műszerész és autótechnikus végzettséget is szerezhetsz.
A ma autószerelője sokrétű munkát végez:






kommunikál az ügyféllel
legmodernebb eszközökkel hibafeltárást végez
bonyolult gépjárművek pontos diagnosztikájához sokszor idegen nyelvű adatbázisokat használ
karbantartja, vizsgáztatja a járműveket
a személygépjárművek mellett nehézgépjárműveket, buszokat, sőt munkagépeket, targoncákat is javít

Az autószerelő munkája soha nem unalmas, mindig találhatsz benne kihívást, sikerélményt.
A Toyota Motor Hungaryvel 1998-ban kötöttünk együttműködési megállapodást. Ennek
értelmében a Toyota évente különböző oktatási eszközökkel, alkatrészmetszetekkel,
diagnosztikai berendezésekkel járul hozzá a képzési színvonalunk emeléséhez. Nemrég
egy hibridhajtású Toyota Priusszal bővíthettük gépparkunkat. Tanulóink a Toyota saját
képzési rendszere (Toyota Technical Education Program) szerinti Step1 és Step2 vizsgát tehetnek, amely
oklevél birtokában a világ bármely Toyota márkaszervizében vállalhatnak munkát.

Az elmúlt években a felszerelésük, autó -parkunk olyan szintre fejlődött, hogy a világ bármely
országában megállná a helyét. Szívesen megmutatjuk minden ősszel, a nyitott héten.
Ha csatlakozol tanulóink sorához, akkor nem
fogsz unatkozni hétvégeken, szünetekben,
persze csak, ha Te is úgy akarod. Abban
bízva, hogy szívesen járod a természetet,
különféle túrákkal, kirándulásokkal próbáljuk
változatosabbá
tenni
a
tanévet.
Szeptemberben Fáy-triatlon. Télen egy-,
illetve többnapos sítúrák Szlovákiában és
Ausztriában. Tavasszal éjszakai gyalogtúra a
Börzsönyben. És nyáron vízitúra, 1983 óta…

Mit nyújtunk Neked?

Kinek ajánljuk a Fáyt?

2 év alatt szakmát (ha már van érettségid)
4 év alatt érettségit,
4+1 év alatt autószerelő* szakmát,
4+1+1 év alatt autótechnikusi végzettséget,
az autószerelő szakma legmodernebb diagnosztikai
eszközeit egy patinás épületben,
- országosan elismert műszaki tanárokat,
- túrákat, kirándulásokat az izmosodni vágyóknak,
- színházat, mozit, múzeumot a kultúra kedvelőinek

-

Mit várunk Tőled?

-

Azoknak, akik szeretnének a két kezük munkájával eredményt elérni.
Azoknak, akik érdeklődnek a műszaki tudományok iránt, netán mérnöki pálya felé
orientálódnak. Hiszen igazán jó mérnök csak az lehet, aki fizikai valójában is
megtapasztalja a gépeket.
Azoknak, akik szívesen vesznek részt közösségi programok szervezésében, legyen
az akár sport, tanulmányi kirándulás, túrázás vagy más kulturális program.

Az iskola külön felvételit nem tart, a felvételi sorrendet az 5-7. év végi és a 8. félévi
magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, történelem, idegen nyelv tantárgyak
osztályzatai alapján állítjuk össze. Megnézzük a magatartás, szorgalom jegyeket,
hiányzásokat. Egy beszélgetés keretében szeretnénk egy kicsit megismerni leendő
diákjainkat. Az időpontról a tanulókat levélben értesítjük.
Iskolánk OM azonosítója: 203031
A választható tanulmányi területek kódjai:

1095 BUDAPEST, MESTER UTCA 60-62.
www.fayamszki.hu

-

- tisztességes munkát,
- kulturált viselkedést,
- becsületes helytállást.
*Az autószerelő és autóelektronikai műszerész szakmák
első tanéve azonos, így a 9-12. évfolyamokon ugyanazt
tanulják.
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