
 

Mi szeretnél lenni? (avagy mi 

leszel, ha nagy leszel?)  

A gépészeti szak minden olyan diák számára vonzó 

lehet, aki érdeklődik a technika, a műszaki dolgok 

iránt. Ajánlható minden lány és fiú számára, aki 

szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, 

szeretne tervezéssel foglalkozni, érdeklik az 

automatizálás kérdései, szeret szerelni és szervezési 

feladatokat is szívesen végez. A gépek, berendezések tervezése, gyártása, működtetése 

az ipar különböző területein pótolhatatlanok, így az ehhez értő szakemberekre is nagy 

szükség van. Nincs szó egyhangú tevékenységről, minden nap új kihívásokkal és 

problémákkal szembesül az ember. Végzős diákjaink nagyon keresettek 

a munkaerőpiacon, elhelyezkedhetnek technikusként, CAD-rajzolóként (számítógép 

által támogatott tervezés), ipari termékek tervezőiként, CNC megmunkálógép 

kezelőjeként és programozóként, CAM-asszisztensként (számítógép által támogatott 

előállítás), gyártástechnológusként, 

valamint termelésfolyamat-

technikusként is. A tanulmányi szak 

megalapozottságát az is erősíti, hogy 

tágabb régiónkban több gépipari, 

autóipari nagyvállalat működik, 

amelyeket természetesen sok-sok 

kisvállalkozás is támogat. A végzett 

diákjaink közel 60 százaléka tovább-

tanul a felsőoktatásban, aki pedig inkább dolgozni szeretne, könnyedén talál munkát.  
 

A gépészeti szak felépítése 

Az általános gépészeti tantárgyak elsajátítása egy erős alapot biztosít diákjainknak. 

Tanulmányaik kezdetén megtanulják a műszaki ábrázolás szabályait, a gépszerkesztést  

és az annak alapját képző mechanikai ismereteket. A gépészeti technológia tantárgyon 

belül megismerkednek a műszaki anyagokkal és előállítási technológiáikkal, a 

legfontosabb gépi forgácsoló és fémalakító technológiákkal, elsajátítják a 

kötéstechnológiák alapjait, az öntészet, a hőkezelés módszereit. Az általános gépészeti 

képzésben megismerkednek a gépelemek  tervezésével és méretezésével is.    

    Gépészet 
 



Modern oktatási módszerek  

A szaktantárgyak a harmadik 

évfolyamtól a kooperatív és 

projektoktatással bővülnek, ahol a 

diákok valós problémákat, feladatokat 

oldanak meg, ezáltal fejlesztik 

problémamegoldó készségüket. 

Kipróbálhatják magukat a gépészet 

szinte minden területén, a tervezéstől 

a gépészeti technológián át az iskolai 

műhelyekben megvalósuló  gyártásig. 

Készítenek autóemelőt, asztalos szorítót, állítható széket és még sok más érdekes 

szerkezetet. 

 

Jól felszerelt tanműhelyek várják a diákokat 

Diákjaink jól felszerelt tan-

műhelyekben nagy tapasztalattal 

rendelkező oktatók irányítása mellett 

sajátítják el a szakma gyakorlati 

fogásait. A műhelyoktatás során 

tanulóink kézi, majd gépi 

forgácsolással, fúrással, marással, 

esztergálással és a hegesztéssel is 

megismerkednek. Az egyes 

technológiák gyakorlására több felújított tanműhely áll a tanulók rendelkezésére, 

ahol korszerű szerszámgépeken és berendezéseken dolgozhatnak.  

 

 

 

 

 

 



CNC szaktanterem 

A rendelkezésre álló CNC (számítógép 

által vezérelt) szerszámgépeken 

diákjaink megtanulják  a programozás 

alapjait és a gépkezelést is.  

Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó 

előgyártmány anyagának és méreteinek 

ismeretében megírják a programot az 

alkatrész CNC szerszámgépen történő legyártásához, meghatározzák az ehhez 

szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. 

 

 

 

 

 

 

Ipari pneumatika  

A Festo műszaki oktatási berendezések segítségével érdekes, gyakorlati feladatokon 

keresztül tanulják meg a pneumatika és az elektropneumatika alapjait. A gyakorlati 

feladatokat valós szelepek, munkahengerek, vezérlések felhasználásával oldják 

meg az oktatótáblán. 

Ezek a feladatok fejlesztik a kreatív és logikusgondolkodást. A diákok szinte 

észrevétlenül, játszva tanulják meg az automatizálás lényegét.  

 

 

 

 

 

 



3D nyomtatás 

A 3D nyomtató egy olyan eszköz, amellyel digitális modellekből háromdimenziós 

tárgyakat lehet alkotni. A diákok által megrajzolt alkatrészek, tárgyak bármikor 

műanyagból kinyomtathatóak, felépíthetőek. A nyomtató elsősorban a gépészeti 

tervezésben használatos, mivel sok esetben fontos, hogy a tervezett tárgyak 

kézzelfoghatóak legyenek. A jövő tervezőinek oktatásában elengedhetetlen 

az a szakmai tudás, amit a modern 3D-s technikák alkalmazásának gyakorlata jelent.  

 

 

 

 

 

 

Alkatrészek számítógépes tervezése 

 A számítógépes tervezés elsajátítása már az első évfolyamban elkezdődik és 

minden évben bővül. A tanulók fokozatosan sajátítják el a legmodernebb térbeli 

modellezési technikák alapjait és gyakorlati alkalmazásukat. Megismerik a síkbeli és 

térbeli tervezés adta lehetőségeket, mivel a gyakorlati tervezésben mindkettő nagy 

jelentőséggel bír. Több számítógépes programmal ismerkednek meg, mint pl. 

ACAD 2020, CREO 7, SolidEDGE 2020 és GSTARCAD.  

Elmondható, hogy  a tervezőprogramok használatában, mind Szlovákiában, mind 

Magyarországon a legjobbak közé tartozunk. Ezt  a tervezői szakmai versenyeken 

elért eredményeink is alátámasztják. 

 

 

 

 

 



Szakmai versenyek 

Az Ipariban mindig is fontos volt a tehetségkutatás, tehetséggondozás, hiszen: 

MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! 

Akiről tudjuk, miben tehetséges, annak segítünk kibontakozni, akinél ez még nem 

látszik egyértelműen, annak segítünk ezt megtalálni. Iskolánkban már hagyománya 

van az országos és nemzetközi szintű műszaki versenyeken elért előkelő helyezéseknek. 

Több diákunk is kiemelkedő eredményeket tudott felmutatni ezeken a megmé-

rettetéseken (pl. kerületi és országos első, második helyezések.) Ilyen versenyek például 

a ZENIT a gépészetben és CNC gépek programozásában, a Gépészeti Középiskolai 

Szaktevékenység Versenye, IPM Student Award,Országos SOLID EDGE Verseny.  

 

 

 

 

 

 



Oktatáson kívüli tevékenységeink 

Hídépítő Verseny 

Iskolánk egyik népszerű versenye az évente megrendezésre kerülő Hídépítő 

Verseny. Hurkapálcikából vagy száraz tésztából kell egy hidat megépíteni úgy, hogy 

az egyes elemek csak ragasztóanyaggal rögzíthetők egymáshoz. További feltétel, 

hogy a híd tömege nem lehet több 1 kg-nál, hosszmérete pedig pontosan 1 m kell, 

hogy legyen. A hidakat törésteszttel vizsgáljuk egy saját fejlesztésű berendezésen.  

A verseny győztese a legnagyobb teherbírású híd készítője lesz. Az elmúlt években 

sok szép eredményt értek el tanulóink, az iskolai rekord 504 kg-os teherbírás volt!  

A verseny nyitott, lehet próbálkozni kedves általános iskolások! 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai Nap 

A Szakmai Nap egy évente megrendezésre kerülő előadássorozat, amelyre külsős 

előadókat hívunk meg, főleg iskolánk egykori növendékeit. Előadóinkat megkérjük, 

hogy tartsanak rövid, érdekes előadásokat munkakörükről, szakmai pályájuk 

alakulásáról, vállalkozásaikról. A rendezvényen teret adunk iskolánk diákjainak is, 

hogy bemutathassák elméleti és gyakorlati munkáikat, amelyeket különböző 

szakmai versenyekre készítettek az év folyamán. 

 

Kapcsolataink 

A tanításba igyekszünk hatékonyan beépíteni a legmodernebb ipari technikákat és 

technológiai újításokat. Az évek során szoros kapcsolatot építettünk ki  több, 

sikeresen működő vállalattal, amelyek a szakterületükön meghatározó szerepet 

töltenek be pl.: C3D Engineering Consultant; MULTI engineering service sk. f. t.; 

SAM a.s.; Wertheim s.r.o.; Schindler a.s. stb. 



Sikeres gépész végzőseink 

Dr. Feszty Dániel 

Járműfejlesztési részleg, Audi Hungaria, Győr 

Tanszékvezető, egyetemi docens,  

Széchenyi Egyetem, Győr 

 

Már gyerekkoromtól nagyon érdekelt az 

autósport, ezen belül is a Forma-1, és amikor az 

alapiskola befejezése környékén egy cikket 

olvastam arról, hogy a legtöbb F1-es mérnök 

repülőgépmérnöknek tanult, nem volt kérdés, hogy ezt a pályát  fogom én is választani.  

Ebbe tökéletesen illeszkedett az Ipari Középiskola gépészet-konstrukció szaka. Az 

oktatásban az volt a legszebb, hogy nem kellett éveket várni, amíg az ember az első saját 

tervrajzait elkészíthette, mert ezek már a tanulmányok legelején elkészíthetők voltak. 

Nagyon élveztem a szaktantárgyakat, - amelyeket egyébként igazi mérnökök tanítottak - 

amelyek a gyártástechnológiát, a gépek elemeit, az anyagtant, a gépészeti rendszerek 

tervezését vagy később a számítógépes programozást tanították. Érdekes módon ezt a 

tudást mind a mai napig, azaz 30 évvel az érettségi után is, immár az Audi Hungaria 

fejlesztési részlegén dolgozó mérnökként is napi szinten felhasználom a munkám során.  

 

Jó pár korszakos, kiváló tanárunk volt, akiktől emberségből is rengeteget tanultunk. 

Némelyikükkel futball-meccseket játszottunk péntek délutánonként - fantasztikus volt! 

De természetesen a középiskolai tanulmányok csúcspontja az "osztály" volt: itt valóban 

életre szóló barátságok köttettek, rengeteget közös kalandban volt részünk, sokat 

nevettünk és természetesen volt kikkel vitáznom a Forma-1 fejleményeiről. Végül is 

sikerült megvalósítani az álmomat, repülőgépmérnökként végeztem Brünnben, ahol 

óriási előnyt jelentett a műszaki középiskolai háttér a sikeres főiskolai tanulmányok során. 

Ezután az F1-es álmaimhoz közel álló aerodinamika területén foglalkozhattam kutatással 

20 évig, előbb Skóciában, később Kanada legnagyobb repülőgép-mérnöki egyetemén.  

 

Végső soron mára a motorsporthoz is közel kerültem, hiszen most az Audi Hungaria 

járműfejlesztési részlegén dolgozom Győrben, valamint egy Versenymérnök 

szakképzés vezetője lehetek a győri Széchenyi István Egyetemen. Igaz, nagy 

vargabetűvel kerültem ide, de hogy a világban is megállhattam a helyem, abban nagy 

szerepe volt, hogy anyanyelvemen, magyarul szereztem meg az alapokat középiskolai 

tanulmányaim során, nem is beszélve arról, hogy az Ipariban elsajátított magyar 

szakmai megnevezéseket minden nap használom munkámban. Ha valaki akár hazai, 

akár nemzetközi műszaki pályáról álmodik, akkor csak ajánlani tudom ezt a nagy 

hagyományokra visszatekintő komáromi Ipari Középiskolát, amely egy 

kulcsfontosságú építőelem lehet egy igazi műszaki karrier felépítésében.  



Gergely István 

kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó,  

a Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke 

 

Mindig is vonzottak a gépek, a technika és a 

műszaki dolgok. Szerettem és még jelen 

pillanatban is szeretem megszerelni a saját 

dolgaimat legyen az autó, motor vagy a 

háztartási eszközök. Ezt nagyon kevesen nézik 

ki belőlem és sokszor okozok ezen a téren 

meglepetéseket, hiszen az emberek többsége olimpia bajnok sportolóként ismer. 

Mint a Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke is szinte napi rendszerességgel 

találkozom műszaki kérdésekkel az üzemeltetés vagy a fejlesztés terén. Sokat segít a 

döntéshozatalokban, hogy van egy műszaki alapvégzettségem, így a problémákat is 

jobban meg tudom érteni és megfelelő döntéseket meg tudom  hozni.  

 

Az eddigi tapasztalataim alapján csak javasolni tudom mindenkinek az iskola 

nyújtotta képzési programokat. Jómagam is nagy hasznát vettem az iskolában 

tanultaknak.  

 

Nagy Adrián 

Wertheim s.r.o. - minőségbiztosítási vezető 

 

Gyermekkoromban az édesapám lakatos-

műhelyében eltöltött napok alapozták meg a 

szakma iránt érzett vonzódásomat. Az Ipari 

első évfolyamában már tudtam, hogy jó 

választás volt a gépészet, amely a nagyszombati 

Anyagtechnológiai Kar elvégzése után mára már-már hobbimmá vált. Ha időm 

engedi, kollégáimmal részt veszek az Éjszaka az Ipariban elnevezésű rendezvényen. 

Mindig nagyon jó érzés beszélgetni volt tanárainkkal, akikkel közösen felelevenítjük 

az iparista évek szépségeit. Számomra nagyon sokat adott az elméleti és gyakorlati 

rátermettségük.  

 

Jelenleg minőségbiztosítási vezetőként dolgozom Dunaszerdahelyen a Wertheim 

Kft-nél. Munkám nagyon változatos, s talán ezért is szeretem,  mert minden nap 

egy új kihívást jelent. Ha mindent újra kezdenék, szinte biztos, hogy ismét a 

műszaki szakmát választanám és nem kérdés, hogy a komáromi Ipariba 

jelentkeznék. 



Jankovič Péter 

ZF Slovakia a.s. - Globális gyártási folyamatokért 

felelős mérnök 

 

Hogy miért választottam az Iparit? Bár többen is 

győzködték a szüleimet, hogy adjanak 

gimnáziumba, de szerencsémre szabad kezet 

kaptam a döntésben. Mivel a műszaki dolgok 

gyerekkorom óta érdekeltek és már általános 

iskolás koromban gyakorlatilag eldöntöttem, 

mivel is szeretnék majd foglalkozni, a komáromi 

Ipari Középiskola gépészeti irányzata jól illet 

ebbe a jövőképbe. Emlékszem, hogy miután 

ellátogattunk a nyílt napokra, szüleimen is látszott, hogy megtetszett nekik az iskola.  

 

Az itt szerzett szaktudást a mai napig használom és kamatoztatom. Utólag értékelve 

is úgy látom, hogy a szakközépiskola nagyon jó alapokat nyújthat a szaktudás 

elsajátítására, elméleti és gyakorlati szempontból is. Szakmai fejlődésemnek fontos 

alapot adott a szaktantárgyak projektoktatással való elsajátítása. Ez megmutatkozott 

már az egyetem alatt is, amikor felkészültebben tudtam kiállni egy bizottság elé, 

hogy megvédjem a munkámat. Nem utolsó sorban, a gyakorlati életben is nagyon 

hasonló módon folyik a munka. Kiváló alapokat szereztünk a különböző CAD-

rendszerek alkalmazásából.  

 

A műhelyekben töltött gyakorlati oktatás pedig egy másik, szintén elengedhetetlen 

nézőpontból adott áttekintést a gépészetről. Magyar általános iskolából indulva jó 

volt a középiskolás tanulmányaimat is az anyanyelvemen folytatni. Ez viszont 

egyáltalán nem ment a szlovák nyelvtudás kárára, hiszen az érettségi után szlovák 

egyetemen tanultam tovább, ahol nem ütköztem komolyabb nyelvi akadályba. 

 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a tanulással eltöltött éveimből ez volt a legjobb 

négy év. Még ha sokan állítják, hogy az egyetemi évek a legjobbak, nekem akkor is 

az Ipariban töltött időszak maradt meg a legélénkebben és ide kötődnek a legszebb 

emlékeim. És hogy jól döntöttem-e, több mint 10 év távlatából nézve? 

Egyértelműen jól. Ha ma kellene középiskolát választanom, ma is a komáromi 

Iparit választanám! 



Kérjük, tekintsétek meg Youtube videóinkat is! 
 

Az alábbi videók segítségével bepillantást nyertek a szakunkon folyó 

gyakorlati képzésbe: 
 

► Rövid bemutatkozó kisfilm az iskolánkról 

► Virtuális nyílt napok - A gépészeti szak 

► 3D nyomtatás 

► Tanműhelyek 

► Diákmunkák a gépész szakon 

► Az iskola múltja és jelene 

► Kétütemű motor szerelési animáció 

► Kétütemű motor vizualizáció 

► Stirling motor működés közben 

► Stirling motor szerelési animáció 

► CNC maró, gravírozó, 3D nyomtató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iskolánk elérhetőségei: 

Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola 

Petőfiho 2, 945 50 Komárno   

Tel.: +421 35 7731 439, Fax: +421 35 7731 493 

office@spskn.sk, www.spskn.sk/hu   

Megtaláltok minket: 

a Facebook-on és a Youtube-on is! 

https://www.youtube.com/watch?v=m4qX5NtqglY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ez9igL6_VJA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wePlD9yXsBw&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=BAk0mnnIv1g&t=142s&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=qZlLgG4HEh4&t=19s&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=hLi4Nunlsrw&t=6s&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=mgLhKbTJ6iw&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=G9YYH26Dgbw&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=XEekTJm4gs4&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=XEekTJm4gs4&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=SukDPUJMLVQ&ab_channel=spsse-geszki
https://www.youtube.com/watch?v=flrus9d4z88&ab_channel=spsse-geszki
mailto:office@spskn.sk
http://www.spskn.sk/hu
https://www.facebook.com/Stredn%C3%A1-priemyseln%C3%A1-%C5%A1kola-SE-GE-Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola-Kom%C3%A1rno-155973494434828/
https://www.youtube.com/channel/UCupuwwOKm727mVd3pxw15BA/videos
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