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Tisztelt Vegy(i)érték Pályázat Elbíráló Grénium!  

Tisztelt Irányi László Igazgató Úr!   

Karvaly Krisztián Márk vagyok, 13.A osztályos végzős tanuló a vegyésztechnikus szakirányon.  

Veszprémben a Haszkovó panel lakótelepen lakom szüleimmel és egy testvéremmel, aki jelenleg az 

Óbudai Egyetem Villamosmérnöki szakának harmadéves hallgatója. Bár mindenkinek saját szobája 

van, a lakás sokszor így is igen szűkösnek bizonyult az itt eltöltött évek során.  

A szüleim szorgalmasan, kitartóan dolgoznak, hogy én és testvérem számára meg tudják teremteni 

azt a biztos anyagi hátteret, mely a tanuláshoz nélkülözhetetlen. Apukám a Tobi 2000 Bt. nevű cégnél 

dolgozik, mint árukiszállító, anya a Hungaropharma Zrt.-nél tölt be raktáros munkakört. Mivel 

szüleim nem a szakmájukban helyezkedtek el, így roppant sokat kell dolgozniuk ebből fakadóan. 

Engem és testvéremet mindig is támogattak tanulmányaink során mind lelki, mind anyagi alapon és 

belénk táplálták a tanulás fontosságát. Továbbá mindkettőnkre ösztönzően hat az is, hogy látjuk, hogy 

nekik mennyit kell dolgozniuk a mindennapi megélhetés érdekében.  

Az Ipariba két okból jelentkeztem. Elsősorban azért, mivel a vegyész szakma már kisgyerekkorom 

óta vonzott, bár ekkor még elsősorban a kémiai része volt, melyre kifejezetten csodálattal tekintettem. 

Másodsorban azért ide jelentkeztem, mivel a kémiát úgy szerettem volna tanulni, hogy a megszerzett 

elméleti tudást gyakorlatban is lássam és meg is tanuljam önállóan alkalmazni. Ugyanakkor az itt 

eltöltött évek alatt az érdeklődésem kiterjedt minden olyan témára és tantárgyra, mely a vegyész 

szakmával kapcsolatos. A fent említetteknek köszönhetően szeretnék vegyész irányban 

továbbtanulni, valamint ilyen munkakörben elhelyezkedni, továbbá a későbbiekben ki szeretném 

próbálni a kutatói, és az analitikusi munkakört is. Mindkettő munkakör esetében a rejtelem és annak 

megértése, kiderítése valamint a kihívásként megélhető komplex kémiai és kombinatorikai része, ami 

vonz. Továbbá számomra fontos az élet minőségének javítása, melyhez a kutatások, illetve az 

analitikai vizsgálatok révén hozzá tudnék járulni.  

Az iskolában eltöltött öt tanulmányi évem során, számos versenyen képviseltem iskolámat 

kiemelkedő eredményekkel. Mivel számomra a tudás érték, ezért az elmúlt öt év tekintetében 

szorgalmasan tanultam, így az év végi tanulmányi átlagaim mindig négyes felett voltak. A vegyész 

szakma iránti elhivatottságom miatt a szakmai tantárgyakba mindig a lehető legtöbb energiát 

fektettem be, hogy minél szélesebb körű tudásra tehessek szert.  

A kilencedikes tanévem során, két versenyen indultam, a Curie Kémia Emlékversenyen, melynek 

bejutottam a területi fordulójába, valamint az Irinyi János Kémiaverseny I.C kategóriáján, aminek 

országos döntőjében 4. helyezést értem el. A kilencedik év végi tanulmányi átlagom 4,36 volt.  



Tízedik osztályban szintén két versenyen képviseltem iskolánkat. Szintén elindultam az Irinyi 

János Kémiaversenyen II.C kategóriájában, majd az országos döntőjében 5. helyezést értem el. A 
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Középiskolai Kémiai Lapok Kémiai számítások (K) pontversenyén 10. osztályosok kategóriájában is 

2. helyezett lettem. Ennek a tanévnek a végén a tanulmányi átlagom 4,45 volt.  

A tízedik évfolyam elvégzését követően sikeresen pályáztam az Magyar Tudományos Akadémia 

Természettudományi Kutatóközpontja által megrendezett „AKI Kíváncsi Kémikus” táborba, ahol egy 

héten keresztül részt vehettem a MTA TTK kutatócsoportjainak a munkájában. Egy diáktársammal 

együtt a „Polimerek csodálatos világa” című kutatás részeként, előállítottunk és különböző analitikai 

módszerekkel meg is vizsgáltunk egy triblokk-kopolimert. A tábor óriási élmény volt számomra, 

továbbá az itt szerzett tapasztalatok miatt kezdett el vonzani a kutatói munkakör.   

Tizenegyedik évfolyamos koromban már három versenyen vettem részt. A Kémia Országos 

Központi Tanulmányi Versenyen, melynek a második fordulójába jutottam be. Valamint 

Középiskolai Kémiai Lapok Angol szakfordítási és Kémiai számítások (K) pontversenyén, melyek 

mindegyikén 2. helyezést értem el. A tizenegyedik év végi tanulmányi átlagom 4,91 volt.   

A tizenkettedikes tanévemben szintén három tanulmányi versenyen képviseltem iskolánkat. Az 

egyik az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, melyen kémia tantárgyból a 26. helyezést 

értem el. A másik a Középiskolai Kémiai Lapok Angol szakfordítási versenye, melyen 5. helyezést 

értem el. A harmadik az Ágazati Szakmai Tanulmányi Verseny Vegyész ismeretek része, amelyen 1. 

helyezést értem el. Tizenkettedik évfolyamon az év végi átlagom 4,91 lett, mely 10 jeles érdemjeggyel 

teljesített tantárgyból - melyek közül 7 dicséretesen teljesített (emelt matematika, emelt kémia, 

szakmai kémia, etika, fizikai kémia, laboratóriumi elmélet és számítások, laboratóriumi gyakorlat) -, 

valamint egy jó érdemjeggyel teljesített testnevelésből áll.  

A tizenharmadik évfolyam során a vegyész Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen képviseltem 

az iskolánkat, méghozzá kiemelkedő eredménnyel, az országos versenyen az 5. helyezést szereztem 

meg. Ugyanakkor ezen a versenyen nemcsak előkelő helyezést értem el, hanem a szakmai vizsgám 

összes része alól is felmentést szereztem kiemelkedő eredményeimmel. Továbbá tanulmányi 

eredményeim az idei évben is kiemelkedőek voltak, mind a 11 szakmai tárgyam és az egyetlen 

közismereti tárgyamat is ötös érdemjeggyel teljesítettem, így kitűnő bizonyítvánnyal zártam a tanévet. 

Ebben a tanévben ismerkedtem meg mélyebben a műszeres analitikával, mely az analitikusi 

munkakör iránti érdeklődésemnek a fő alapja.  

Az iskolában eltöltött évek során a közösségi tevékenységekben is szívesen vállaltam szerepet, 

mind a csoportmunkák, mind akár az osztálytársaim kémia és fizikai kémia felzárkóztatását tekintve. 



Sőt akár közösségi tevékenységek – mint az idei tanévben, karácsony előtt, a nagycsaládosok számára 

történő adománygyűjtési akció – megszervezésének, lebonyolításának is részese voltam.  

Remélem, hogy öt éves munkám alapján méltónak találnak a Vegyiérték pályázat elnyerésére.  

  

  



Osztályfőnöki ajánlás Karvaly Krisztián 13.A osztályos tanuló pályázatához 

Krisztián a középiskola mind a négy évében az osztály legjobb tanulói közé tartozott. A 

közismereti és a szakmai tárgyakból is mindig jó jegyeket szerzett. Már kilencedik osztályban 

nyilvánvalóvá vált, hogy a vegyészet testhezálló szakma számára, hiszen a kémia, a gyakorlati 

tárgyak, később pedig a fizikai és a szakmai kémia sem jelentettek nehézséget neki. Olyannyira nem, 

hogy számos versenyen, és az OKTV-n is szép eredményeket ért el. 

Eredményei az ötödévben sem maradtak el az eddigiektől, sót ebben az évben kitűnó 

bizonyítványt szerzett, hét tantárgyból dicséretet is kapott. Versenysikerei is szaporodtak, ebben az 

évben az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a vegyésztechnikusok országos döntőjében 5. 

helyen végzett. 

Osztálytársai mindig fordulhattak hozzá segítségért, kilencedik és tizedik osztályban délután 

korrepetálást tartott a kémiából gyengébben állóknak. A digitális oktatás alatt is segítséget nyújtott 

több társának. 

Munkájában céltudatos, törekvő, szorgalmas és kitartó. Érdeklódó diák, aki az órákhoz aktív 

részvételével sokat hozzátett. Kérdései, megjegyzései arról tanúskodnak, hogy nemcsak megtanulja, 

hanem érti is a tananyagot. 

Pályázatát támogatom, bízva annak kedvező elbírálásában. 

Veszprém, 2022. április 24. 

 

Bede Mónika osztályfőnök 

 


