
Vegy(i)érték pályázat 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Tisztelt Bizottság! 

Út az Ipari felé 

Kiss Ábel, mechatronika szakos tanuló vagyok. Az idei az utolsó évem itt az ipariban.   

Már általános iskolás korom óta érdekelnek a műszaki dolgok, a technika és a fizika. Ezt 

természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy amíg a többi gyerek focizott az udvaron én addig 

a kispadon a relativitáselméleten töprengtem. Nem… De imádtam barkácsolni, negyedik 

körül például építettem egy kisebb vízvezeték rendszert apám magányosan maradt KPE 

csöveiből, egy vödörből - ami tartályként - és vastagabb vascsőből -ami bojlerként szolgált 

(mert ez a rendszer meleg vizet is szolgáltatott). Nyolcadikban pedig sűrített levegős 

„puskákat” készítettem műanyag flakonokból, parafa dugó töltényekkel (amik tiszteletre 

méltó távolságokat voltak képesek repülni).  

A mechatronikáról nagyapám mesélt először. Gyorsan felkeltette az érdeklődésem ez az 

irány, elkezdtem utána járni a témának. Rövid keresgélés után rábukkantam az Iparira. A 

vélemények meggyőzők voltak az iskoláról. Olyannyira, hogy máshova nem is jelentkeztem, 

csak itt három szakra: mechatronikára, informatikára és gépészetre. A sikeres felvételi után, 

2016 szeptemberében megkezdhettem tanulmányaimat az (akkor még) Ipari 

Szakgimnáziumban. 

Család, szociális körülmények, hobbik 

Veszprémfajszon élek szüleimmel és két fiatalabb testvéremmel. A családomról: anyám egy 

arácsi óvodában dolgozik pedagógiai asszisztensként. Apám kertész, egyéni vállalkozó. Az 

öcsém, akárcsak én, az Ipari tanulója, ő vegyésztechnikus szakra jár. A húgom idén 

felvételizett sikeresen a Vetési Albert Gimnázium német tagozatára.  

Szabadidőmet sportolással, túrázással, zeneszerkesztéssel és a barátaimmal töltöm. A 

barátaimmal gyakran utazgatunk közösen, vagy szervezünk összejöveteleket, 

bográcsozásokat, házi bulikat. Sok barátomat az iskolában ismertem meg.  

Szeptemberben technikusival párhuzamosan elkezdtem Budapesten egy zenei producer 

képzést is, amit hétvégenként látogattam.  

Tanulmányok 



Az általános iskolából kitűnő bizonyítvánnyal érkeztem. Szorgalmamat igyekeztem az 

Ipariban is megőrizni, minden alkalommal 4 egész feletti átlaggal rendelkeztem, az utolsó 

évemben félévkor, valamint év végén is kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhettem. Év végi 

átlagaimat a következő táblázatban foglaltam össze:  

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Átlag 4,6 4,2 4,2 4,4 5 

2020 tavaszán tettem sikeres érettségi vizsgát, 4,7-es átlaggal. Emelt szinten informatika 

tantárgyból érettségiztem 80 %-os (5-ös) eredménnyel. Idén megszereztem a technikusi 

oklevelet, jeles minősítéssel. 

Tanulmányi versenyek 

Már általános iskolában rengeteg versenyben részt vettem. Voltam például matematika, 

nyelvtan és földrajz versenyeken is, de még diákolimpián is megfordultam. A versenyzést az 

Ipariban is szerettem volna folytatni.  

Az első években inkább házi versenyeken vettem részt. Komolyabb megmérettetésekre idén 

(a technikusi évben) vettem rá magam. Indultam az Országos Szakmai Tanulmányi 

Versenyen (OSZTV), ahol egy kicsivel csúsztam le, a technikusi vizsga írásbeli része alól 

való felmentésről (idén nem szervezték meg a döntőt a koronavírusra hivatkozva). 

Az OSZTV mellett indultam még a Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika 

Versenyen is. Az irányítástechnikai rendszerek mindig is érdekeltek, ezért adta magát a 

nevezés. Csapattársammal az országos döntőig jutottunk el, ahol csapat összetettben a 3. 

helyet szereztük meg, egyéni összetettben pedig az 1. helyen végeztem. 

Közösségi élet 

Az első 3 évemben aktívan segítettem a diákönkormányzat munkáját, segédkeztem például a 

Nonstop focik, Sulinapok feladatainál, elsős avatók szervezésében és részt vettem az iskola 70 

éves jubileumi rendezvénysorozatának tervezésében és lebonyolításában is. 

Az osztályon belül is aktív tagja voltam a közösségnek. Minden évben tagja voltam például 

az iskola házibajnokságán és a nonstop focin is a csapatunknak. Ha osztálytársaim kérdéssel 

fordultak hozzám szívesen segítettem. Néhány nagyobb dolgozat előtt még kisebb „tanuló 

köröket” is alkottunk, hogy közösen készüljünk fel a számonkérésre (és essünk kétségbe).  

Osztálytársaim egy részével iskolán kívül is sokat találkoztunk. Közös programokat 

szerveztünk, eljártunk koncertekre, vagy épp együtt vállaltunk diákmunkát. 



Egyéb eredményeim  

2019 telén tettem le német nyelvből B2-es szinten a szóbeli, majd tavaszán az írásbeli 

vizsgát. Az egyetemi éveim alatt az angol nyelv elsajátítását tűztem ki célomnak.  

Idén februárban B kategóriás jogosítványt szereztem. 

Tanulmányok folytatása, motiváció 

Számomra mindig egy szakadék volt az iskolában tanult dolgok és a gyakorlat, a való élet 

között. De ahogy teltek az évek úgy kezdett elmosódni ez a határ, például amikor otthon 

lecsaptam a biztosítékot és már nem csak azt tudtam, hogy mit kell vissza kapcsolnom, hogy 

újra legyen áram, hanem azt is, hogy miért kapcsolt az a biztosíték, hogy mi történik ilyenkor. 

Elkezdett érdekelni, hogy miért úgy működnek a dolgok ahogy. Ez motivált a tanulásban és 

kezdett körvonalazódni előttem, hogy merre, hogyan szeretném folytatni. Egyre jobban 

kezdett érdekelni a robottechnika, és a tudomány fejlődése.  

Szeptembertől a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán folytatom pályámat, 

amely kezdéséhez a pályázat díja nagyban hozzásegítene. Itt szeretnék majd később egy 

tudományos diákkörhöz csatlakozni és megpályázni az Erasmus ösztöndíjat. 

A távolabbi jövőben robotok fejlesztésével, robottechnikai kutatásokkal szeretnék 

foglalkozni. 

Köszönet illeti tanáraimat, akik tudásuk átadásán kívül számos szép emlékkel tették 

gazdagabbá diákéveimet.  

Tisztelettel: 

Kiss Ábel 

13.E 

Veszprémfajsz, 2021.05.17. 

 

  



Osztályfőnöki ajánlás Kiss Ábel 13. E osztályos tanuló Vegyiérték 

pályázatához 

Kiss Ábel középiskolás éveiben végig jó tanuló, szorgalmas diák volt. Tanulmányi 

eredményével mindig az osztály legjobb tanulói közé tartozott. Év végi eredményei 

hol jelesek, hogy jók voltak, és a technikusi év mindkét félévében kitűnő eredményt 

ért el. 11-es korában megszerezte a német középfokú nyelvvizsgát is. Jeles 

eredménnyel érettségizett, és informatika tantárgyból emelt szintű érettségit tett. 

Kilencedikes korától egyik oszlopos tagja volt az iskolai diákönkormányzatnak. A 

közösségben és közösségért végzett munka mindig fontos volt számára. Egyik fő 

szervezője volt az iskola 70 éves jubileumi rendezvénysorozatának. 

A szakma iránti elkötelezettsége is hamar egyértelművé vált. Mindig jó jegyeket 

szerzett a szakmai tárgyakból, de igazán az idei évben érett be a gyümölcse a korábbi 

évek szorgalmas munkájának. Az idei év nehezített körülményei között is kiváló 

eredményeket ért el. Domonkos Milánnal csapatban 3. helyezést, egyéni versenyen 

országos 1. helyezést ért el az Országos Középiskolai Pneumatika Verseny döntőjében.  

A következő tanévben megkezdi egyetemi tanulmányait. 

Ábel mindig udvarias, halk szavú, a véleményét vállaló, mosolygós, jó kedvű diák 

volt. Olyan, akire mindig lehetett számítani, aki mindig lojális volt tanáraihoz, de 

sosem volt „stréber”. 

Mindezek alapján támogatom Kiss Ábel pályázatát. 

Veszprém, 2021. május 20. 

 

Pribelszki Judit  

osztályfőnök 

  



Szaktanári ajánlás Kiss Ábel 13.E osztályos tanuló pályázatához 

Ábel az osztályban türelmes és példamutató viselkedésű. A különböző feladatokat igyekszik jól 

megoldani, határidőre elkészíteni. Amennyiben később talál rá jobb megoldást, visszatér hozzá. 

Érdeklődik választott szakmája iránt, melynek részei a hobbiját is alkotják. A felmerülő kérdésekre 

igyekszik jó válaszokat keresni, még ha az adott pillanatban nem is érhető el- így további kutatás és 

keresés vezeti el oda. Társait támogatja a tanulásban, segíti a közös gondolkodást, hogy az adott 

feladat megoldása a megfelelő legyen.   

Sokféle téma területe érdekli, legyen az szakmai, kulturális vagy sporthoz kapcsolódó 

tevékenység. A sport és a közösségi élet aktív résztvevőjeként fontosnak tartja az emberi 

kapcsolatokat, így osztályában és más, hasonló érdeklődésű diáktársaival is jó kapcsolatot tart, még a 

korlátozások ellenére is megtalálják az együtt működés lehetőségeit.  

Szakmai téren ebben a tanévben a Mechatronikai OSZTV verseny országos döntőjébe kerülés 

szintjét épp nem érte el, a döntőt végül is nem szervezték meg. A Csernyánszky OKPV versenyen a 

döntőben csapatban a 3., egyéni összetettben pedig az első helyet szerezte meg.   

A képesítő vizsga írásbeli és gyakorlati részén is nagyon jó eredménnyel szerepelt, 

megoldásaiban a korábbi gyakorlatok és ismeretek alkalmazása jó egyensúlyban jelent meg.  

A továbbiakban ismeretei bővítését, az addig megszerzett tudás alapok alkalmazását tervezi.   

Vegyiérték Pályázatát támogatom.  

Veszprém, 2021.05.27.  

   Fenyő Antal szaktanár  

  



Szakmai oktatói ajánlás Kiss Ábel 13. E osztályos tanuló Vegyiérték 

pályázatához 

 
 
Ebben a tanévben kezdtem az Ipariban az oktatói munkámat, így közel 8 hónapja ismerem és tanítom 
Ábelt! 
Az első két hónap az ismerkedéssel telt-utána online oktatás. Sajnos személyes –jelenléti 
kapcsolatom nem lehetett velük. 
Digitális elektronika és PLC elméletet tanítottam neki. 
A beadott prezentációi és projektfeladatai hamar kiemelkedtek mind tartalomban, mind 
kivitelezésben a többi feladat közül. 
Alaposan átgondolt, precízen elvégzett számítások, hiánytalan dokumentációk jellemezték a 
munkáját. 
Kontakt órákon céltudatosan megfogalmazott, lényegre törő kérdéseivel segítette a munkámat és 
ezzel bővítette a saját és társai ismereteit. 
Örömmel láttam, hogy mennyire érdekli az elektronika és a PLC programozás. Csatlakozott a hétfői 
mechatronika villamos gyakorlatok kurzusomhoz is, hogy az OSZTV-re és a szakmai írásbeli vizsgára 
sikeresen fel tudjon készülni.  
Egy-egy témakört szisztematikusan épített fel egészen az alapoktól kezdve. Törekedett arra, hogy a 
gyakorlatban (vagy legalább szimulációs környezetben) is kipróbálja az ismereteit.  
Hihetetlenül motivált, szorgalmas, az új ismeretekre, tudományterületekre nyitott diákot ismertem 
meg benne. Minden adottság meg van benne, hogy kiváló kutató vagy tervező mérnök váljon belőle!  
 
Ebben a rövid időszakban, amíg a diákom volt elektrotechnikából, analóg és digitális technikából 
olyan magas szintű tudást ért el, hogy az elektronikai és az automatizálási technikusok legjobbjai 
között is megállná a helyét. 
Öröm volt vele együtt dolgozni! 

Komoly tervekkel néz az eljövendő tanulmányai felé – TDK, Erasmus ösztöndíj és szeretne a 2. 

szemesztertől valamelyik, egyetemi szakkollégiumhoz csatlakozni és ott tudományos, munkát 

végezni, egy kiváló szakmai közösség aktív tagja lenni! 

A céljai eléréséhez, a budapesti egyetemi tanulmányaihoz nagy segítség lenne számára a pályázaton 

kitűzött díj. 

 

Ezek alapján Kiss Ábel 13E pályázatát támogatom! 

 

Bakonyszentlászló 2021.05.25 

        Endes Ildikó 

                villamosmérnök, műszaki oktató 

  



Szaktanári ajánlás 

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

 

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

Villamos feladatok gyakorlat és Gépészeti feladatok gyakorlat).  

Pontos, megbízható, érdeklődő embernek ismertem meg. Az órákon mindig aktívan 

részt vett, ezt bizonyítja, hogy az online oktatás alatt is kiemelkedően teljesített, 

a feladatokat határidőre beadta, amennyiben kérdése volt mindig érdeklődött. Nálam 

csak jeles osztályzatot szerzett a tanévben. A hibrid oktatásban és a konzultációs 

gyakorlatokon is rendszeresen részt vett, tudatosan bővítette a szakmai ismeretköreit. Ha 

valamely témakörben kérdése volt, akkor annak utánajárt, kérdezett, „nem adta fel”. 

Érdeklődése és nagy szakmai tudása megmutatkozott az írásbeli technikusi vizsga 

eredményében is, ő írta az egyik legjobb vizsgadolgozatot az osztályban. 

Ábel az osztálytársaival is jó viszonyban van, rendszeresen segített nekik a vizsgára való 

felkészülésben. Kiemelkedő tudását jól bizonyítja, hogy a tanulmányi versenyeken is 

nagyon szép eredményt ért el.  

Az OKPV (Országos Középiskolai Pneumatika Versenyen) egyéni összetettben 

országos 1. helyezést, míg csapatban 3. helyezést ért el, ezzel is öregbítve iskolánk 

hírnevét. Kiemelendő, hogy ezen a versenyen iparis diák még nem szerzett ennyire szép 

eredményt. 

Határozottságát, céltudatosságát mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy elszántan a BME 

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) Villamosmérnöki szakára 

jelentkezett annak ellenére, hogy tisztában van vele mennyi komoly munkát 

kíván e szak elvégzése. Már a technikusi évfolyamon tudatosan készült egyetemi 

tanulmányaira, az iskolai elektronikai oktatókészlettel elválaszthatatlan barátok lettek, 

rendszeresen délutáni elfoglaltság keretében is bent maradt az iskolában ismerkedni az 

elektronika és villamosságtan alapjaival, amely nagyban segíti őt majd az egyetemi 

tanulmányai során. 

Kiss Ábelt eredményei, szakmai tudása és elszántsága miatt nyugodt szívvel ajánlom a 

pályázat díjára, méltó lenne rá. 

Orgoványi Csaba 

Veszprém, 2021.05.24. 


