
Vegy(i)érték pályázat 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Tisztelt Bizottság! 

Rövid bemutatkozás:  

Domonkos Milán, 19 éves, mechatronika szakos tanuló vagyok a Veszprémi Szakképzési 

Centrum Ipari Technikumában, ahol jelenleg a 13. évfolyamot teljesítettem. Szorgalmas 

diáknak tartom magam, melyet főleg az idei év eredményei tudnak alátámasztani, amit 

legfőképp a szorgalmi- és járványidőszakban bizonyítottam. Társaimmal, tanáraimmal 

közvetlen vagyok, amit az iskolán kívüli programok és a szünetekben szervezett 

csocsómérkőzések, közös kávézások is bizonyítanak. 

Motivációm a tanulásban, hogy egy hozzám illő állást szerezhessek, amiben tervezéssel 

vagy automatizálással foglalkozhatok, valamint a család első diplomása szeretnék lenni. 

Az Iparihoz vezető út: 

Az általános iskola elvégzésekor fontos szempont volt számomra, hogy olyan 

középiskolába járhassak, amely szakmát és érettségit is ad, mivel érdekelt a műszaki pálya, 

ugyanakkor az egyetem gondolata is lázba hozott. Mindenképpen olyan szakmát szerettem 

volna választani, ami műszaki dolgokkal foglalkozik, mert megláttam a bennük rejlő 

kihívásokat és izgalmakat. Rövid keresgélés után rátaláltam az Iparira. Ezután 

meglátogattam az iskolát a szervezett nyíltnapon, mely pillanattól kezdve biztos voltam 

abban, hogy Iparis szeretnék lenni. Az iskola és a diákok, tanárok hangulata, összefogása és 

maga az iskola légköre egyaránt megragadott. Első belépés alkalmával elkapott egy 

családias érzés, amelyet máig minden alkalommal éreztem. Mertem közvetlen és beszédes 

lenni az iskola falai között, ami korábban nem volt gyakori. 

 Első élményem az épületben egy eltévedés volt a gépész-folyosón. Igaz, hogy ez volt az 

első ilyen, azonban az évek alatt közel sem az utolsó. Egy darabig az Iparit Édesanyámmal 

csak Harry Potter iskolának neveztük a központi „lépcsőház” miatt. 

 Életem egyik legszebb két napja volt az elsősavató, ugyan a szervező osztály azt az 

éjszakát kevésbé értékelte, de mi elmondhatatlanul élveztük. Ott ismertem meg társaim és 

kirajzolódtak új barátságok is. 

Az iskola melletti döntésemet azóta sem bántam meg, büszke vagyok arra, hogy Iparis 

lehettem. Rengeteg szép percet és tudást köszönhetek az iskolának, tanáraimnak. 

Családi, szociális körülmények:  

Jelenleg Halimbán, egy nyugodt kis faluban élek családommal, melynek tagjai 

édesanyám, édesapám, húgom, továbbá két kutyát tartunk háziállatként. 

Édesanyám porcelánfestőként dolgozik, édesapám pedig áru- és alapanyagszállítással 

foglalkozik egy környékbeli cégnél. Eddigi tanulmányi éveim alatt szüleim segítették 

fejlődésem, ami a lelki és anyagi, illetve műszaki rajz, kézi forgácsolás segítségében 

nyilvánult meg. Az Iparinak köszönhetően Édesapámmal gyakorta tudtunk szakmai 

kérdésekről is beszélgetni. 

Szabadidős óráimat a kedvenc elfoglaltságaimmal töltöm. Fő hobbim a dobolás, 

zenekarban zenélés, emellett szívesen rajzolok, vagy kirándulok a természetben.  



Gyakran segítek barátaimnak és a hozzám közel állóknak, bármikor is legyen szükségük rá. 

Mikor időm lehetővé teszi, akkor horgászni, biliárdozni, asztali teniszezni, csocsózni 

szoktam, koncertekre járok barátaimmal. Kedvelt elfoglaltságaim közé tartozik a sütés is, 

sokszor besegítek Édesanyámnak ezekben a feladatokban. Mindezek mellett rengeteget 

hallgatom kedvenc zenekaraim albumait, zenéit.  

Tanulmányi eredményeim: 

Általános iskolából jó tanulmányi eredményekkel érkeztem az Ipariba, azonban a tanulás 

számomra sokkal érdekesebbnek bizonyult középiskolában. Úgy gondolom, hogy 

középiskolai tanulmányaim az évek során értek be annyira, hogy a szakmai és egyéb 

ismeretek segítségével a technikusi évet kitűnő bizonyítvánnyal végeztem. 

A korábbi évek osztályzatairól azt állapíthatjuk meg, hogy amint elkezdtük mélyebben 

beleásni magunkat a szakmai, automatizálási ismeretekbe, úgy az év végi eredményeim 

javulásnak indultak. Átlagaim alakulása az évek során: 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Átlag 3,6 3,63 4,13 4,38 5 

Szakmai 

tantárgyak 
4,25 3,5 3,7 4 5 

Az idei tanévben félévkor 4,86-os átlaggal, év végén pedig kitűnő eredménnyel 

büszkélkedhettem, melyben 3 tantárgyból is dicséretet szereztem.  

A 2020-as májusi érettségi időszakban középszinten érettségiztem, melynek eredményei 

a következők lettek: 

Tantárgy 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Matematika Angol nyelv Történelem 
Mechatronikai 

alapismeretek 

Eredmény 5 5 5 4 4 

A 2021-es májusi érettségi időszak alatt szintemelő vizsgát tettem matematikából és 

mechatronikai ismeretek tantárgyakból. E hónap folyamán mechatronikai technikusi vizsgát 

tettem, ennek eredményével büszkélkedhetek, ugyanis pontszámokban a legjobb írásbeli- és 

gyakorlati vizsga is az enyém lett, érdemjegye 5-ös lett. Mindemellett április folyamán 

sikeres középfokú angol nyelvvizsgát szereztem. 

Tanulmányi versenyek: 

Elsőként 10. osztályban vettem részt országos anyagtudományi versenyen, amely a 

Miskolci egyetemen került megrendezésre. Itt 2. helyezést értünk el csapatunkkal. 

Szintén 10. osztályban részt vettem a Zrínyi Ilona Matematikaverseny első fordulóján. 

12. osztályban ismét részt vettünk az anyagtudományi versenyen, ahol ismételten 2. 

helyezést sikerült elérnünk, emellett az ÁSZÉV versenyen is indultam. 

13. évfolyamban részt vettem a Csernyánszky Imre pneumatika versenyen, amelyen 

csapattársammal országos 3. helyezést értünk el, emellett az egyéni eredménnyel 11. helyen 

végeztem. Részt vettem továbbá az OSZTV versenyen is. Osztálytársammal jelentkeztünk 

az SMC által meghirdetett Simulation of Mechatronics Challenge névre hallgató 

automatizálási versenyére, melyben az országos döntőbe jutottunk. 

  



Közösségi élet: 

Az érettségihez szükséges 50 óra közösségi munka keretein belül az iskolában található 

automatika tanterem rendezésében szerepet vállaltam, emellett kisállat gondozással 

szereztem meg a hiányzó órákat. 

A szakmák éjszakája eseményen részt szerettem volna venni, azonban nem volt 

megoldható az iskola és a lakóhelyem közti távolság miatt. 

10. osztályban részt vettem az Alma Mater-en, ahol egy dobszólót adtam elő. Ekkor sok 

új embert ismertem meg, köztük a mostani egyik zenekarom tagjait is.  

Következő évben is részt szerettem volna venni az Alma Mater-en, azonban ez elmaradt 

a megfelelő tanári támogatottság hiánya okán. 

A 12.-ben megrendezett bankettünk főszervezője voltam, amellyel társaim és tanáraim 

meg voltak elégedve. Mindenképp részt szerettem volna venni az Alma Mater-en ismét, ahol 

a DÖK-kel közös zenés produkcióban szerepeltem volna, de a vírushelyzet miatt lemondásra 

került az esemény. 

13. évfolyamon lehetőségem nyílt az iparis pályaorientációs napon 3 előadást tartani a 

szakmámhoz kapcsolódóan, melyben elméleti és gyakorlati feladatokkal mutattam meg a 

mechatronika lényegét. Ebben az évben szerepelhettem az Alma Mater-en zenekarunkkal, 

ami a vírushelyzet miatt online formában zajlott. Ez egy új kihívást jelentett nekünk a 

hangszerek felvétele miatt, amit sikeresen megoldottunk, a hang eredményeivel elégedettek 

voltunk. 

Társaimat minden évben szívesen segítettem korrepetálásokkal, melyre legfőképp az 

utolsó évben volt szükség. Minden héten, gyakran hetente többször tartottam online, illetve 

személyes korrepetálást elméleti és gyakorlati témakörökből annak érdekében, hogy 

társaimat segítsem vele. A visszajelzések szerint ezek sikeresnek bizonyultak, emiatt 

büszkeséggel tölt el, hogy ilyen téren is sikeresnek mondhatom munkám. Társaim 

bizalommal fordultak hozzám, amely úgy gondolom meghozta eredményét. Volt 

szerencsém osztálytársakkal és tanárokkal baráti viszonyt kiépítenem, amit a jövőben tovább 

szeretnék ápolni. 

Tanulmányok folytatása, jövőbeli tervek: 

Tanulmányimat egyetemen szeretném folytatni, melyhez nagy segítséget nyújtana a 

pályázat nyereménye, mivel egyedül kellene költöznöm egy másik városba, megyébe. 

Elsősorban az építészmérnök szakma érdekelne, amelyre a jelentkezésemet 2 intézménybe 

is benyújtottam. Jelenleg folyamatos gyakorlással készülök az intézmények által 

megszervezett alkalmassági vizsgákra. Az egyetemi felvételi 3. helyére a Pannon Egyetem 

mechatronikai mérnök szakot jelöltem meg, annak érdekében, hogy tovább mélyíthessem 

tudásom a szakmában. 

Célom továbbá a közeljövőben a B kategóriás jogosítvány megszerzése, amihez szintén 

nagyban hozzájárulna a vegyiérték pályázat. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Halimba, 2021.05.28. 

Domonkos Milán 

13.E 



Osztályfőnöki ajánlás Domonkos Milán 13. E osztályos tanuló számára 

Domonkos Milán13. E osztályos tanuló a diákoknak abba a csoportjába tartozik, akiket 

későn érőknek nevezhetünk. Amikor 2016-ban megismertem, már akkor is kedves, 

szeretetre méltó, igyekvő tanuló volt, de még nem tartozott az osztály legjobb tanulói 

közé. Azonban ahogy telt az idő, úgy lett egyre jobb Milán átlaga, és ami talán még 

ennél is fontosabb: úgy nyílt ki a világra, úgy lett egyre érdeklődőbb, egyre inkább 

„mindenevő”, akit minden érdekel. A diákoknak abba a csoportjába tartozik, akikről 

az ember egy bizonyos idő után biztosan tudhatta, hogy egyenletesen jó teljesítményt 

nyújtanak, bármilyen tantárgyról is legyen szó. Ő volt az, akiről minden kolléga 

egyöntetűen csak jókat mondott, akivel sosem volt gond, aki mindig udvarias volt. 

A szakma iránt mindig érdeklődő volt, és már tizedik és tizenkettedikben osztályban 

is részese volt az iskola anyagtudományi csapatának, amely országos második 

helyezést ért el. Szakmai sikerei az idei évben csúcsosodtak ki: a Csernyánszky Imre 

pneumatika versenyen csapatban országos 3. helyezést ért el, egyéniben  a 11. helyen 

végzett. Részt vett az OSZTV versenyen, és egyik osztálytársával elindult az SMC által 

meghirdetett Simulation of Mechatronics Challenge automatizálási versenyen, 

melyben az országos döntőbe jutottak. 

Emellett volt ideje és energiája megszerezni az angol középfokú nyelvvizsgát, és 

mindig fordított időt a barátaira is. 

Kezdetektől erős segítőkészség lakozott benne. Ez megnyilvánult például abban is, 

hogy bár számára az iskolába járás több órát igénybe vevő feladat volt, hiszen 

Halimbáról járt be nap mint nap az iskolába, mindig volt ideje arra, hogy segítsen 

azoknak, akiknek egy kis korrepetálásra, magyarázatra volt szüksége. Tette mindezt 

mindig önzetlenül, jókedvűen és nagyon eredményesen! 

Milán a nem könnyű osztály osztályközösségnek megbízható, jól terhelhető és 

oszlopos tagja volt. Ha karácsonyi műsort kellett készíteni, ha a szalagavatót kellett 

szervezni vagy az osztály bankettjét- Milán mindig készségesen segített. Jól tudta 

kezelni azokat a helyzeteket is, amikor a mindennel elégedetlen osztálytársakat kellett 

lecsillapítani. 

A dobolás iránti szenvedélye nem volt egyértelmű a kezdetektől. De amikor 

tizedikben az Alma Materen egy fergeteges dobszóló adott elő, világossá vált, hogy a 

kedves és örökké mosolygós Milánban olyan energiák lakoznak, amiket csak a zene 

képes felszabadítani benne. 

Ami számomra mindezek mellett még nagyon szerethető Milánban, hogy minden 

eredményénél fontosnak tartotta elmondani, hogy ezekben az eredményekben 

mennyire benne van az, hogy a szülei és családja segítik őt, és sosem felejtette el 

megemlíteni a kollégák lelkiismeretes felkészítő munkáját sem. 



Osztályfőnökként nagy öröm, ha egy diák felkér arra, hogy pályázatához írjak ajánlást. 

Azt gondolom, hogy Domonkos Milán méltó arra, hogy a Vegyiérték pályázat bíráló 

bizottsága komolyan foglalkozzon a pályázatával. 

 

Veszprém, 2021. május 25. 

 

Pribelszki Judit 

osztályfőnök 



Tanulói ajánlás 

Domonkos Milán 

13.E osztályos tanuló részére a 

Vegy(i)érték pályázathoz 

 

Milán 5 éve az osztálytársam, már az első napon a bemutatkozása alkalmával kitűnt 

határozottságával, őszinteségével és lelkesedésével. 

Az osztály közösségi életében központi szerepet játszott. Milán az osztályban a legjobb 

tanulók közé tartozott. Minden évben egyenletesen jól teljesített. Fontosnak tartom 

megemlíteni jó kommunikációs készségét, gyakran és szívesen kezdeményezett 

beszélgetést az őt érdeklő témákban és nem félt a véleményét sem kifejteni. A 

felnőttekkel és tanáraival szemben tisztelettudó. 

A jelenléti és az online oktatás során segítőkészsége megmutatkozott, mind nálam, 

mind az osztálytársaival szemben. Szabadidejét nem sajnálva támogatott bennünket a 

technikusi vizsgához való készülésben. Lelkesedése, kitartása ösztönző volt számomra. 

Szakmai tudása az osztályban kiemelkedő, ezt az is bizonyítja, hogy a versenyeken 

kiváló teljesítményt nyújtott. Ehhez az is hozzájárult, hogy több délutánt bent töltött 

az iskolában és készült a megmérettetésekre. 

Véleményem szerint Milán az évek során olyan szakmai tapasztalatra tett szert, amely 

a továbbiakban egy magasabb iskolai végzettség megszerzéséhez is elegendő lenne. 

Kívánom Milánnak céljai elérését és a munkájában való sikereket. 

Domonkos Milánt eredményei és mások iránt mutatott őszinte személyisége miatt 

ajánlom a pályázat fődíjára. 

Kiss Dominik 

Litér, 2021.05.28. 

  



Osztálytársi ajánlás 

 

Domonkos Milán 

13.E osztályos tanuló részére a Vegy(i)érték pályázathoz 

 

Milánt elsőnek kilencedikben ismertem meg, eleinte nem sokat szólt senkihez, magának való volt, majd 

félévkor el kezdett egyre jobban megnyílni. Év végére már mindenki tudta róla, hogy nagyszerűen 

dobol, jó tanuló és jó barát.  

Az évek során esélyem volt megismerni jobban és többször mikor bizonytalan voltam ő hozzá tudtam 

fordulni, segítséget kérni, ha éppen problémám volt a tananyaggal vagy a saját problémáimmal kellett 

szembenéznem. 

 

Milán mindig fontos eleme volt az osztálynak, sok ötlete volt a közösség fejlesztésre, újító ötletei 

versenyeken. Az utóbbi egy évben ha verseny volt meghirdetve ő volt az első aki gyarapítani akarta az 

iskola hírnevét, de nem csak idén hanem az elmúlt években is, ha lehetősége nyílt részt venni 

versenyeken, ő ott volt. 

 

A technikusi vizsga előtt nagy segítség volt számomra Orgoványi Csaba tanár úrral egyetemben, mert 

amikor felkészülni jártunk be az iskolába nem mindig értettem, hogy miről is van szó. Milánnak 

köszönhetően (na meg persze a Tanár Úrnak) sikerült letennem a technikusi vizsgát, de nem csak 

nekem segített hanem több másik osztálytársunknak is, akik szintén nehezen értették meg a 

feladatokat, de a segítségével ők is át tudtak menni.  

 

Szerintem a pályázat megnyerésére jobb embert nem is lehet találni, csak dicsérni lehet az 

eredményeit és a munkásságát, ezért is ajánlom őt a pályázat fődíjára.  

 

Németh Ákos 

Nemesvámos, 2021. 05. 28. 

  



Vegyiérték pályázat 

Tanulói ajánlás Domonkos Milán részére 

 

Milánt 5 éve ismerem, ami elsőként eszembe jut vele kapcsolatban, hogy emberként nagyon alázatos. 

Társaimmal közösségi embernek ismerhetjük, aki nagyon sokat tett az osztályközösségért.  

A szakma iránt érdeklődő és elhivatott személy, aki szereti a különféle kihívásokat. Sok alkalommal 

fordult elő hogy ide-oda hívtuk, de neki tanulnia kellett, vagy éppen tanulmányi versenyre készült.  

Gyakran előfordult, hogy személyesen én is segítségre szorultam, mert nem értettem meg az anyagot. 

Milán mindig készségesen segített, sok esetben előfordult olyan, hogy három-négy órát is korrepetált 

egy nap. Minden szakmai tárgyban toppon volt és naprakész volt minden feladata, bármikor 

fordulhattunk hozzá.  

Az iskolában mindig kiemelkedően teljesített és kiváló eredményeket ért el, ennek fényében a tanárok 

és a diákok egyaránt nagyon büszkék lehetnek rá.  

Szerintem Milán szorgalmával és tehetségével nagyon megérdemelné a fődíjat. 

Sógorka Dorottya 

Dudar, 2021.05.28. 

 

  



Szaktanári ajánlás 

Domonkos Milán 
13.E osztályos tanuló részére a Vegy(i)érték pályázathoz 

 

Milánt a 13. évfolyamon 3 tantárgyból tanítottam (Mechatronikai szerkezetek építőelemei, 

Villamos feladatok gyakorlat és Gépészeti feladatok gyakorlat).  

Milánt érdeklődő, őszinte embernek ismertem meg, aki határozottan vállalja a véleményét. 

Az órákon mindig kiemelkedően teljesített, szakmához kötődő kérdései alapján jóval 

nagyobb ismeretkörrel rendelkezik, mint a többiek. Elszántságát, céltudatosságát az is 

bizonyítja, hogy a hibrid oktatás alatt és a konzultációs gyakorlatokon a kockázat ellenére 

is mindig részt vett (a részvétel nem volt kötelező) és aktívan kérdezett, minél nagyobb, 

széleskörűbb tudásra akart szert tenni. Természetesen az online oktatás alatt is 

precízen végezte a munkáját, minden feladatot mindig határidőre, hibátlanul 

leadott, csak jeles osztályzatot szerzett a tanévben mindhárom tárgyból. 

Milán rendszeresen segített többi osztálytársának is a technikusi vizsgára való 

felkészülésben. Ez megmutatkozott a vizsgák javítása során, több „tanítványa” sikeres 

eredményt ért el neki köszönhetően. Külön kiemelendő, hogy Milán írta a legjobb 

technikusi írásbeli és gyakorlati vizsgát az osztályban, előbbin 73 pontot szerzett, 7 

ponttal megelőzve a „2. helyezettet”, utóbbin 94 pontot ért el, ami a vizsgák eredményeit 

tekintve kiemelkedőnek számít. 

Milán a tanulmányi versenyeken is kitűnő eredményeket ért el. Indult az OKPV (Országos 

Középiskolai Pneumatika Versenyen) is, ahol csapatban harmadik helyezést értek 

el.  Kiemelendő, hogy ezen a versenyen iparis diák még nem ért el ilyen szép eredményt.  

Pályázatot adott be osztálytársával az SMC Simulation of Mechatronics Challenge 

automatizálási versenyére, amivel döntőbe jutottak. Felkészítő oktatóként biztosan 

állíthatom, hogy a pályázat méltó akár az első helyre is (eredményhirdetés még 

folyamatban). Milán kitartóan, időt nem kímélve készült a megmérettetésre, iskolában is 

rendszeresen délutánonként bent maradt a pályamunkát készíteni. A dolgozatban leírtak 

alapján Milán olyan tudással rendelkezik ipari automatizálás terén, amelyet az iparban 

dolgozó szakemberek is megirigyelhetnek. 

Domonkos Milánt eredményei és megbízható, nyílt személyisége miatt őszintén és tiszta 

szívvel ajánlom a pályázat fődíjára, ha valaki, akkor ő igazán megérdemelné. 

Orgoványi Csaba 

Veszprém, 2021.05.23. 



Vegy(i)érték” Pályázat 

Tanári ajánlás Domonkos Milán részére 

Domonkos Milánt a 2018. /2019-es tanévtől két évig heti négy órában tanítottam angol nyelvre. A 

csoporthoz csatlakozó új diákként az elején kitúnt kiegyensúlyozott, nyugodt természetével. 

Hamarosan meggyózódhettem segítókészségéról is, mindig elsőként jelentkezett a felmerüló 

problémák megoldására. Társaihoz könnyen alkalmazkodott, rugalmas, szerethető személyisége miatt 

társai hamar megkedvelték a csoportban. 

Nyelvi intelligenciájáról tett tanúbizonyságot jó kommunikációs készségével és humorérzékével is, 

amely sohasem volt bántó vagy másokat kritizáló. Kedves személyiségével mindig hozzájárult az angol 

órák kellemes hangulatához. A tantárgy jellegéből adódóan sok mindenről esett szó a nyelvi órákon; 

véleményét érthetően fejtette ki, társaival jól tudott együttműködni. Kritikai gondolkodása fejlett, 

határozott véleménye van a világ dolgairól, emellett kiemelném fejlett érzelmi intelligenciáját. Az előbb 

említett „soft skill-ek” alkalmassá teszik ót arra, hogy felsófokú tanulmányai során és leendő 

munkahelyén is könnyen megtalálja a hangot másokkal és öregbítse az Ipari hírnevét. 

Hamar meggyózódhettem kiváló képességeiről az idegen nyelv területén is. Feladatait precízen adta 

be, folyamatosan készült az órákra és mindig kitúnó eredményt ért el angol nyelvből. Már 

11. évfolyam végén javasoltam, hogy menjen el nyelvvizsgára, de szerénysége miatt ezt későbbre 

halasztotta, hogy még alaposabban felkészüljön. 

Milánt a fentiek miatt érdemesnek találom a díjra, jelölését örömmel támogatom, mert személyében 

egy olyan diákhoz kerülne a megérdemelt jutalom, aki nem csak egy szúk területen a szakmájában, a 

mechatronikával kapcsolatos tantárgyakból, hanem a humán tárgyakban is nagyon jó eredményt ért 

el, példaképül szolgálhat diáktársainak. 

 

Veszprém, 2021. 05. 25. 

  

  



Szaktanári ajánlás Domonkos Milán 13.E osztályos tanuló pályázatához 

Milán dinamikus és szorgalmas diák. Széles érdeklődési körrel, és tapasztalati ismeretekkel rendelkezik 

sok területen. Az osztályban társai szívesen fordulnak hozzá segítségért, támogatásért, valamint 

szervezési feladatokban való részvételért. Ezen igényeknek igyekszik és meg is tud felelni. Sokrétű 

ismeretei eligazítják a különböző feladatok megoldásában.  

A szakmai érdeklődésének alapjai már korán megmutatkoztak. Elektronika és automatizálás témák 

iránti érdeklődése hamar hozzásegítette a kapcsolódó tárgyak és tématerületek tartalmainak 

elsajátításához. Egyre bővülő ismeretei rendszerezése által a különböző tantárgyakban is egyre jobb 

eredményeket ért el. Az iskolai pályaválasztási rendezvényeken szívesen tájékoztatta vagy épp 

működés bemutatóval várta a leendő Iparis diákokat. Mindezen elkötelezettség az elért 

eredményeiben is látszik, a Mechatronikai OSZTV verseny országos döntőjének előválogatóján 

csaknem megszerezte az írásbeli vizsga alóli mentességet, a gyakorlati vizsgán pedig kiváló 

eredménnyel szerepelt. A kitartását kedvenc hobbijának is köszönheti, hiszen épp a dobolás adja a 

zenei alapokat, a ritmust, ugyanakkor kísérnie is kell a szólóhangszereket, így sokfelé irányuló figyelem, 

és összetett kéz-láb koordináció is szükséges a megfelelő feladat ellátáshoz a zenekarban.  

Szabadidejében kikapcsolódás és munka megfér egymás mellett, mivel a család igényei és saját hobbi 

összeegyeztethető, mivel részben átfedik egymást. Fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat, így 

osztályában a szinte mindegyik diák szívesen fordult hozzá segítségért, magyarázatért, támogatásért. 

Társaival jó kapcsolatot tart fenn, sikeres az együttműködésük, legyen az közösségi vagy épp 

szórakozási terület.  

A digitális oktatás során alkalmazkodva az új kihívásokhoz, sikeresen oldotta meg ezen feladatokat is, 

melybe belefért a versenyekre való felkészülés, a már megszerezett tudás továbbadása, másik 

versenyfeladat megoldására való komplex felkészülés, a feladat elkészítése és beadása. Jelenleg az 

SMC Hungary Kft. által meghirdetett online gépszerkesztési és vezérléstechnikai verseny eredménye 

még nem ismert.  

Vegyiérték Pályázatát támogatom.  

Veszprém, 2021.05.28.  

  Fenyő Antal szaktanár  

 

  



Szaktanári ajánlás Domonkos Milán 13 E tanuló részére 

2021-es tanévben ismertem meg Milánt. A kapcsolat nem volt mindennapi, hiszen épp a legnagyobb 

Covid járvány dúlt, így kizárólag online módon tudtunk kommunikálni. A tantárgy a mechatronika 

egyik fontos része a programozható logikai vezérlők (PLC) programozásáról, illetve azok 

szimulációjával foglalkozik. A tantárgy része a telepítés, illetve a problémák megoldását célzó 

kapcsolási rajzok elkészítése. 

A tanulók többsége folyamatos kifogást keresett arra, hogy a feladatokat ne kelljen elvégezni. Milán 

azon kevesek közé tartozott, aki sosem bújt ki a kiadott munka alól. Ó volt, aki mindig mindent 

elvégzett, hibátlanul oldotta meg a gyakorlati feladatokat. Arra is volt ereje, hogy felhívja tanára 

figyelmét a legújabb, a témához kapcsolódó szoftverek megjelenésére. Így sikerült az elérhető legjobb 

szimulációs szoftverrel dolgoznunk. 

A Covid jellemzően inaktívvá, érdektelenné tett sok diákot, Milán ellenben mindig érdeklődő, kreatív 

volt. Ez az időszak megviselt diákot, tanárt egyaránt. Az, hogy ilyen tanuló is volt a csapatban, jó 

érzéssel töltött el. Hitet adott a tanárnak, hogy érdemes a sok munkát befektetni az online oktatásba. 

A megváltozott körülmények ellenére is élt a lehetőséggel és képezte magát, miközben társai 

többségére nem ezt volt jellemző. Feladatait pontosan, kiváló minőségben, mindig határidőre 

készítette el. 

A hozzáállása ebben a rendkívül nehéz időkben példaértékű. 

Jó szívvel javaslom a Vegyiérték Pályázat elnyeréséhez! 

 

Sas Tibor 

Veszprém, 2021. 05. 26. 
  



Ajánlás Domonkos Milán 13.E osztályos tanuló Vegy(i)érték pályázatához 

 

 

Domonkos Milánt a 12. évfolyamon tanítottam etika tantárgyból és a 13. 

évfolyamon angol nyelvből. 

Milánt végtelenül tisztelettudó és udvarias embernek ismertem meg, aki mindig 

odafigyel a körülötte levő emberekre, legyenek azok tanárai vagy osztálytársai. 

Munkáját lelkiismeretesen végezte, feladatait gondosan, pontosan, időben, 

legjobb tudása szerint teljesítette. Az órák aktív résztvevője volt, társait 

meghallgatta, és maga is megfogalmazta véleményét a különböző etikai 

kérdésekkel kapcsolatban. Ezekből kiderült, hogy nyitott, elfogadó személyiség, 

aki felelősségteljesen gondolkodik az élet nagy kérdéseiről. 

Angol nyelvből a távoktatás körülményei között is szorgalmasan képezte magát, 

a kötelező feladatokon túl is. Itt szintén megmutatkozott társai iránti felelőssége, 

egy másik osztálytársát is rávette a tanulásra, és ennek eredményeként 

mindketten sikeres középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát tettek. 

Szabadidejében dobol, ebben is nagy elszántsággal fejleszti tudását, készségét. 

Dobosként többször is fellépett iskolai rendezvényeken. 

Szakmája iránt elkötelezett. 

Mindezek alapján megítélésem szerint Milán tevékenységével hozzájárult közös 

Alma Materünk hagyományainak, közösségének, hírnevének ápolásához. 

Méltó az ösztöndíjra. 

 

Veszprém, 2021. május 26. 

 

 

Horváth Mónika 

a VSZC Ipari Technikum tanára 

  



Szakmai oktatói ajánlás Domonkos Milán 13. E osztályos tanuló 

Vegyiérték pályázatához 

 

Domonkos Milánt Mechatronika villamos ismeretek gyakorlatán és a villamos ismeretek 

elmélet elektronika-PLC ismeretek témakörét felölelő órákon tanítottam. 

Szorgalmas, céltudatos, kiváló gyakorlati orientációjú diákként ismertem meg, aki keresi a 

helyét a világban. Az utakat, a boldogulás, az első generációs értelmiségi lét felé!  

Az elektrotechnika-elektronika nem volt a kedvenc tárgyak listáján, mégis kitartóan, alaposan 

készült, tanult, kérdezett. A tanév végére meg lett az eredménye. A sikeres vizsga, a 

versenyeken elért eredmények OSZTV, OPTV és SMC verseny! 

 

A fentiekkel szeretném támogatni a pályázatát! 

 

 

Endes Ildikó 

Bakonyszentlászló, 2021.05.26 



Ajánlás 

 Szeretném jelölni Domonkos Milánt (13.E) a  Vegyiérték pályázatra. Bár Milánt csak a 

13. évfolyamon tanítottam, az első perctől kezdve lelkiismeretes, motivált tanulóként ismertem 

meg. Mechatronikai szaknyelvet tanítottam az osztályban, amit nem lehet könnyűszerrel 

elsajátítani. Rengeteg szakszót és a munka világához tartozó kifejezést kell idegen nyelven 

megtanulnia a diákoknak, illetve a megszerzett tudást mobilizálni, alkalmazni a gyakorlati 

feladatokban.  

Domonkos Milán mindezt kiválóan teljesítette, dicséretes ötössel tudtam minősíteni az 

éves munkáját, ami figyelemreméltó. Az önállóan végzett munkái egytől egyig alaposak és 

kreatívak voltak, míg a csoportmunkák során remekül együtt tudott működni a társaival, 

támogatta őket és örömmel meghallgatta a sajátjaitól eltérő ötleteket is. Milán a tanáraival 

szemben mindig udvarias és segítőkész. 

Az órai tevékenységén kívül is sokszor lehetett az iskola falai és online falai között is 

hallani Milán nevét, hiszen tanulmányi versenyeken is szerepelt, ahol szintén kiemelkedő 

eredményeket ért el. Jó példa erre a legutóbbi verseny, az Országos Középiskolai Pneumatika 

Verseny döntőjében megszerzett 3. helyezés. 

Úgy vélem, hogy mindezek alapján Domonkos Milán megfelelő jelölt a pályázatra, 

hiszen képviseli mindazon értékeket, amelyek az Ipari szellemiségét fémjelzik. 

 

Veszprém, 2020.05.24.      

Tóth Tímea Viktória 

angoltanár 

  



Domonkos Milán 13.E osztályos tanuló pályázatához, 

Milán rendes és szorgalmas diák. A számára kitűzött feladatokat pontosan, precízen elkészíti. 
Feladatai elvégzése során mindig törekszik a kiváló minőség elérésére. Az óráimon, műszaki rajzon 
szép és igényes rajzokat készített, műszaki dokumentáción alapos munkát végzett. 

Milán aktív részvevője volt az óráimnak, kitartóan dolgozott és társait is erre buzdította. Feladatai 
elvégzése közben fegyelmezett, aprólékos, dinamikus. Milán elsők között volt, aki segített az elakadt 
társainak. Nem csak a tanulmányaikban, de a versenyekre való felkészülésben is segítette őket. 

Milán tanulmányi eredményei figyelemre méltóak, az évek során láthatóvá vált a szakmája iránti 
odaadása, fejlődése. Folyamatosan fejlesztette magát, aminek köszönhetően évről évre jobb 
átlagokat tudott produkálni. 

Nem csak az iskolapadban tudott eredményeket elérni, hanem a versenyeken is megmutatta a 
tudását. Részt vett több szakmai és szakmához kapcsolódó versenyen is ahol döntően előkelő 
helyezést ért el. 

A szakma iránt már fiatal kora óta érdeklődést nyújt. A műszaki pálya fontos szerepet tölt be az 
életében, ezért is választotta az Iparit. Az Ipari számára tökéletes hely volt a tehetsége gondozására 
és személyének fejlesztésére. Milán ambiciózus személy, teli van tervekkel és hiszem, hogy ezzel a 
magatartásával öregbíteni fogja az iskolánk hírnevét. 

Milán a szabadidejében is szívesen foglalkozik a szakmájával. Szívesen segíti társait, bármikor is van 
szükségük rá. Egyszóval szabad idejét is hasznosan, produktívan tölti. 

A digitális oktatás sokunk számára nehézkes volt, ennek ellenére Milán képes volt megtalálni magát 
és a javára fordítani a digitális oktatás adta lehetőségeket.  

Mindezeket összefoglalva a Vegyiérték Pályázatát támogatom. 

Veszprém, 2021.05.29. 

 Deák Csaba szaktanár 

 

  



VESZPRÉMI SZC IPARI TECHNIKUM 

NYAKAS ISTVÁN nyakas.istvan@ipariszakkozep.hu 

2021.május 25. 

AJÁNLÓ 

Tisztelt Irányi László Igazgató Úr! Tisztelt Bizottság! 

Az alábbi ajánlást Domonkos Milán 13.E kérésére írom, aki a Vegy(i)érték pályázaton indul  

Milánnak a 2020/2021-es tanévben tanítottam az „lpari gyártórendszerek” tantárgyat. 

Az osztályban Milán teljesített a legjobban, félévkor és évvégén is 5-ösre értékeltem. 

Minden kiadott feladatát határidőre és jelesre teljesítette. 

A Milán által a tantárgyamban nyújtott teljesítményt az érdemjegyei, az óralátogatása és az órai 

munkában való részvétele alapján kimagaslónak értékelem. 

Ha a tanóráimon nyújtott teljesítménye valamennyire jelzi, hogy miképpen fog teljesíteni a további 

pályafutásában, úgy nagyon pozitívan fog hozzájárulni egyetemi közössége és társadalmunk 

építéséhez. 

Ha további információkra kíváncsi, kérem, forduljon hozzám telefonon a 30/633-4077 telefonszámon, 

vagy e-mailben. 

Üdvözlettel: Nyakas István gépész oktató  

 

 

 

 

 

  



Ajánlás Vegyiérték pályázathoz 

 

Domonkos Milánt több éven tanítottam és a szakmája iránt érdeklődő, vidám diákot ismertem meg 

benne, aki pozitív hozzáállásával sokszor tartotta, tananyag iránt kevésbé érdeklődő diáktársaiban, a 

lelket, a szakmai órákon. 

Milán többször is sikeresen szerepelt a szakmai versenyeken. 

Értékeltem, hogy nem csak a szakma, hanem a közélet problémái és művészet iránt is érdeklődik. 

Kiemelkedő zenei érdeklődését és dobtudását iskolai rendezvényünkön is megcsodálhattuk és 

irigyelhettük. 

Fentiek alapján javaslom Milán pályázatát elfogadásra, mert úgy látom, hogy a díjazással egy 

reneszánsz személyiség kibontakozását segítik elő.  

 

Veszprém, 2021. 05. 26.                                                                                    Arany Ferenc 

                                                                                                                                mérnöktanár 

 


