
Vegy(i)érték pályázat 

Dul Dávid 

 

Az Ipari Szakközépiskola 12. évfolyamos tanulója vagyok, a mechatronika szakra járok. Herenden élek 

szüleimmel és 12 éves testvéremmel. 

Amikor elérkezett a pályaválasztás ideje, nem volt kérdés számomra, hogy az Ipari Szakközépiskola 

falai között szeretném folytatni tanulmányaimat, ráadásul pont azon évben indította az iskola az első 

mechatronika évfolyamot. Ez a terület mindig is érdekelt, a későbbiekben is ezen területen szeretnék 

elhelyezkedni.  Amikor értesítettek róla, hogy felvételt nyertem, úgy éreztem elértem mindent amit 

szerettem volna, boldogan és elégedetten kezdtem bele az itteni tanulmányaimba. 

Érdeklődésem a szakma iránt kielégíthetetlen volt, ezért elkezdtem figyelemmel követni a tanulmányi 

versenyeket, amelyekre előszeretettel készítették fel tanáraink a felsőbb évfolyamok tanulóit, nem 

kevés sikerrel.  Úgy éreztem, nekem is köztük van a helyem. Diáktársaimmal összefogva, közös 

érdeklődésünk és ambícióink révén egy együttműködő, fáradhatatlan és elszánt csapatot sikerült 

alkotnunk, innentől pedig a dobogós helyezésekig nem volt megállás. 

Az első versenyeredményem a Miskolci Egyetem által kiírt Országos Anyagtudományi Versenyen elért 

első helyezés volt, melynek során egy megújuló energiával működő, innovatív járművet kellett 

terveznünk és megépítenünk. 

Ezután következett az Audi Hungaria által meghirdetett Audi Kreaktivity verseny, feladatunk egy 

egyenes pálya teljesítése volt minél rövidebb idő alatt,  egy lendkerekes-elektromos  hajtású hibrid 

kisautót terveztünk, gyártottuk le az alkatrészeit és raktuk össze, mellyen szintén a dobogó legfelső 

fokára léphettünk fel. 

Az ezt követő megmérettetés a következő évi Anyagtudományi Verseny volt Miskolcon, a feladat 

amit teljesítenünk kellett, a megújuló energiaforrások kreatív és hasznos  felhasználása volt. A 

napenergiát választottuk, egy hordozható naperőművet készítettünk, amely a zöld energia 

fontosságára és a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet, ezen kívül pedig hasznos, praktikus, 

mindennapokban alkalmazható szerkezet. 

 

A versenyre készített naperőmű 



 

Ezen sikereinken felbuzdulva egyértelmű  volt, hogy az azon évi Audi Kreaktivity-t sem hagyjuk ki, 

ennek során a második helyezést értük el. 

Idén részt vettem a Szakmák Éjszakáján is, amelyet az Ipariban is megtartottak, és az érkező 

fiataloknak, szülőknek, érdeklődőknek, leendő diákoknak mutattam be a szakmát és a tárgyakat, 

amelyekkel a versenyeken szerepeltünk, az iskolában szerzett élményeimről, tapasztalataimról 

beszéltem nekik. Számomra fontos, hogy a fiatalabb korosztályok érdeklődését is kiváltsam ezen 

szakma iránt. 

Ezekről a versenyekről rengeteg szép emlékkel, sok új baráttal és felbecsülhetetlen értékű szakmai 

tapasztalatokkal érkeztem vissza.  

Megtiszteltetés volt számomra, hogy a versenyeken az iskolánkat képviselhetem és a megszerzett 

eredményekkel hírnevét öregbíthetem. Mindez nem sikerült volna tanáraink segítsége nélkül, akik 

végig mellettünk álltak és mindenben támogattak bennünket. 

Idén érettségizem, de jövőre is maradok az ötödik technikumi évfolyamban, hogy a szakmát még 

inkább elsajátítsam, és egyetemre is mindenképp ezen szakmai vonalat követve szeretnék menni, 

valamint a későbbiekben is ezzel szeretnék foglalkozni. Hosszútávú céljaim közé tartozik, hogy egy 

olyan vállalkozást hozzak létre, ami ezen a területen belül kiemelkedik környezetbarát technológia 

alkalmazása révén. 

Szabadidőmben sokat sportolok, olvasok, festek és rajzolok. Immáron 7 éve vagyok aktív tagja a 

Magyar Cserkésszövetségnek, melynek keretein belül sok karitatív munkát végeztem, segítve a 

rászorulóknak, ezenkívül több szemétszedési és figyelemfelhívási rendezvényen való szereplésért 

sokat tettem a környezetvédelem érdekében is, ezért úgy gondolom, a társadalom fontos tagja 

vagyok. Szívesen járok a Veszprémi Állatvédő Egyesület menhelyére önkéntes munkát végezni, 

azután is, hogy teljesítettem a kötelező közmunka-óraszámot, hogy segítsek az ott élő nehézsorsú 

állatokon. Foglalkozom velük, tápot viszek nekik, a kutyákat pedig rendszeresen sétáltatom. 

 

Önkéntesmunka a menhelyen, 2017 telén 



 

A következőkben a tanulmányi- és versenyeredményeimet szeretném bemutatni: 

-összes tantárgy átlaga: 4.30 

9. évfolyam: Miskolci Egyetem, Országos Anyagtudományi verseny - 1. helyezés 

10. évfolyam: Audi Kreaktivity – 1. helyezés 

11. évfolyam: Audi Kreaktivity – 2. helyezés, Országos Anyagtudományi verseny - 1. helyezés 

12. évfolyam: Szakmák Éjszakája, előadás az iskoláról és a tanulmányi versenyekről 

 

Herend, 2017. április 22. 

Dul Dávid 



Ajánlás Dul Dávid 12. E osztályos tanuló részére a 

„Vegy(i)érték pályázathoz 

Dul Dávid, az Ipari Szakközépiskola által először indított mechatronika szakos, 12.E osztály 

tanulója.  

Tanulmányi eredménye jó, az évek során folyamatos javulást mutat. 

Szakmai tantárgyaihoz kötődő csapatversenyeken kiváló eredményeket ért el. 

Már a kezdetektől látszott, hogy igazi közösségi ember. Diáktársaival, és egy felsőbb éves 

segítőtársával együtt az AUDI KREATIVITY versenyre olyan hibrid autót (elektromos-

lendkerekes) építettek, mely a jövő technikai újdonságait jelenítette meg. Nyereményük sem 

mindennapi, 3 napos tanulmányút az AUDI ingolstadti központjába. Eddig két alkalommal 

vett részt társaival ezen a versenyen, ahol egyszer bajnokként távoztak, illetve 2. 

helyezettként végzett. 

Az Országos Anyagtudományi versenyen két alkalommal is győzedelmeskedett, valamint a 

„Legjobb eszköz” különdíjat is elnyerte. 

Szakmai elhivatottságát mutatja, hogy számára lényeges az iskola további sorsa is. Előadást  

tartott a „Szakmák éjszakája” rendezvényen, ahol az általános iskolások pályaválasztását 

befolyásolhatta. 

 

Osztályunk közösségi életének fontos résztvevője. Az Elsős Avató szervezői és lebonyolító 

csapatának aktív tagja volt. Tevékenységévvel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a díjazott 1-

3. helyezett csapatokon kívül, igazgatói javaslat alapján, abban az évben először a 

szervezők is tortát nyertek. 

Az osztálydekorációs versenyen bizonyította kreativitását, mely ezúttal nem szakmai jellegű 

volt.  

Magatartása példás. Segítőkész, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó. 



Mindig lehet számítani munkájára, ha tervezői és rajzoló feladatokat kap. 

Dul Dávid tanulmányi eredménye jó, szakmai munkája kiváló, a közösségi élet aktív 

résztvevője, jó sportoló, tehát sokoldalú, tehetséges tanuló. Ezek alapján ajánlom a 

Vegy(i)érték pályázat elnyerésére. 

Veszprém, 2017. április 28. 

      

       Somogyi Zsuzsanna 

     osztályfőnök  

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Veey(i)érték pálvázat

szaktanári aiánlás

Tanuló neve: Dul Dávid

OsztáI:ra: 12.E

S zakmacsoport : Mechatronika

Történelem tantárgvbóI tanulmányai alatt mindvégig kimagasló
teljesítményt nyújtott, amiben minden tantárgyra kiterjedő szorgalma mellett
benne yan az is, hogy szlIérd szakmai elkötelezettsége mellett a történelemi

kérdések irányában is komoly érdeklődést mutat.

Tanórai szorgalma kiemelkedő, rendkívül megbízhatóan teljesít feleletei,

do\gozatai során. Felmerülő problémái esetén önállóan képes utánajámi az adott

témahátterének, részleteinek. Nem elégszik megaz őrai jegyzet megtanulásával,

ismereteit más forrásokból is _ könyvek, filmek - értően kiegészíti.

Különösen dicsérendőek szóbeli feleletei, amelyekkel nem csak
tartalmilag, hanem átgondoltságában, megfogalmazottságában, szőhasznáIatéhan

i s ki eme lkedik koro sztáIy ának átlagáb ő||

Alapos tudását és érdeklődését az isbizonyítla, hogy napjaink politikai és

társadalmi viszonyairól is nagyfokú tétlékozottságot mutat órai megnyilvánulásai
során. A nem tananyaggal, hanem a kiegészítő ismeretekkel kapcsolatos tanári
kérdésekrenáIabiztonlehetkonstruktívváIaszol<raszámítani.

Mindemellett kifejezetten érett személyiségről tesz tanúbizonyságot azza\,

hogy van véleménye a vitatott kérdésekről, és véleményét korrekten felépített

érvrendszerrel meg is tudja indokolni.

Veszprém, 2017 . április 27 .

t-z__--- \-_,,

Engi Imre



Ajánlás  

Dul Dávid 12. E osztályos tanuló részére a „Vegy(i)érték” pályázathoz 

 

Dul Dávid 12. E osztályos tanulót első osztálytól kezdve tanítom. Tanulmányi 

munkáját végig kellő szorgalommal végezte. Minden évben a jól tanuló diákok 

csoportjába tartozott. A félévi tanulmányi eredménye 4, 3 volt. 

Magatartása példás, a négy év során semmilyen fegyelmi probléma nem fordult 

elő vele kapcsolatban. Többször kapott osztályfőnöki és igazgatói dicséretet. 

Tanáraival szemben udvarias és tisztelettudó. 

Dul Dávid az iskolai tanulmányai során több műszaki jellegű országos versenyen 

is indult, ahol nagyon szép eredményeket ért el. 2013-ban és 2015-ben 

csapattársaival együtt megnyerték az Országos Anyagtudományi versenyt, az 

Audi Kreaktivity versenyen pedig 2014-ben első, a következő évben pedig 

másodi helyezést szereztek. 

Ebben az évben iskola szintű feladatok megoldásában is részt vállalt. A Szakmák 

Éjszakája rendezvényen, a versenyeken nyertes eszközök bemutatásával 

népszerűsítette iskolánkat. 

Dul Dávid tanulmányi munkája és a versenyeken elért eredményei alapján 

sikeres tanulója az osztálynak, ennek ellenére kitűnik szerénységével. Igazi 

„csapatember”. Csapatban szeret dolgozni, a versenyeredményeket is 

csapatban érte el. 

Véleményem szerint alkalmas a „Vegy(i)érték”díj elnyerésére. 

 

Veszprém, 2017. április 27. 

         

         László Lajos 

         



 

 

Ajánlás 

 

 

 

Dul Dávid 12. E osztályos tanulót 11. és 12. osztályban tanítottam/tanítom 

matematikából heti 3 órában. Dávid az órákon is és otthon is lelkiismeretesen készül az 

érettségi vizsgára, ő írta a csoportban a legjobb próba érettségi dolgozatot. Dávid mindig 

igyekszik jól teljesíteni. Dávid szerény, viselkedése tisztelettudó, udvarias a tanáraival és a 

társaival szemben. 

Dávid cserkész, 2015-ben részt vett a 4 évente megrendezésre kerülő Cserkész 

Világtalálkozón Japánban. Erre a találkozóra sok száz jelentkezőből válogatták a ki a magyar 

küldöttség tagjait, köztük Dávidot is. Ő képviselte Veszprém megyét és egyben csapatunkat a 

Hirosimában megrendezett Világbéke Konferencián. Nagyon büszke rá a csapatunk, a IV 

Károly Cserkészcsapat. 

Dávidot segítőkész, törekvő fiúnak tartom, példaként állítható a többi tanuló elé, ezért 

szívesen támogatom a pályázatát. 

 

 

 

Veszprém, 2017. április 

 

 

Tulipánné Takács Zita 

 

 

 



Ajánlás Dul Dávid részére 

 

 Dávidot 9.-esként ismertem meg, mikor az első közös tanulmányi versenyünkön 

indultunk. Egyből feltűnt lelkesedése és érdeklődése a mechatronika és a gépészet iránt. Azóta 

4 szakmai tanulmányi versenyen vettünk részt közösen, melyből 3 versenyen 1. helyezést 

értünk el. 

A versenyekre való felkészülésben Dávid lelkesen és szabadidejét feláldozva örömmel vett 

részt. Ezen kívül Dávid szívesen vállal minden feladatot, ami az iskolához vagy az 

osztályközösséghez kötődik. 

 Ezt bizonyítja, hogy részt vett a 2015-ös iparis nyílt napon és  a 2017-es Szakmák 

éjszakájára is önként jelentkezve jött el, előadást tartott a pályaválasztás előtt álló általános 

iskolásoknak a versenyekről, illetve, hogy milyen nagyszerű lehetőségeik vannak az 

Iparisoknak. Kiváló előadásaival jelentősen hozzájárult Iskolánk népszerűsítéséhez, jó 

hírnevének és hagyományainak ápolásához. 

 Dávid személyisége őszinte és nyílt, nyugodtan lehet hozzá fordulni mindennel. Mindig 

igyekszik segíteni ahol csak tud. 

Többek között a kötelező közösségi szolgálatát is a Veszprémi Állatmenhelyen végezte 

el. A menhelyre a kötelező közmunkán túl is rendszeresen jár szabadidejében, szívesen segít 

például az elhagyatott sorsú kutyák sétáltatásában. Úgy gondolom, hogy ez minden iparis diák 

számára példamutató lehet, nagyon kevesen vállalnak önként ilyen jellegű pluszfeladatokat, 

sajnos.  

Én is nagyon sok segítséget köszönhetek már neki, mindig  mindenben számíthattam 

Dávidra, bármiről is legyen szó és legjobb barátomnak gondolom őt. 

 Példamutató magatartásával, jó tanulmányi eredményeivel, versenyeken elért 

helyezéseivel követendő példa lehet minden diák számára. 

 Nyugodt lelkiismerettel és tiszta szívvel ajánlom Dávidot az önök által kiírt Vegy(i)érték 

pályázat elnyerésére, méltó lenne rá. 

 

Veszprém, 2017. 04. 24. 


