
MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS A MISZ?                 

Ez a szak egyaránt megfelel lányoknak és fiúknak. 

A szaktantárgyak nagyobb része gazdasági a 

kisebb része pedig műszaki jellegű. 

Tanulmányaid során elsajátíthatod a gazdaságtan, 

marketing, menedzsment, személyzeti vezetés, 

könyvelés, vállalati kommunikáció, ügyvitel, 

kereskedelmi levelezés és a gépészet alapjait. Valamint megismerkedsz majd az 

alábbi szoftverek kezelésével is: Microsoft Office csomag, AutoCAD, Stormware 

Pohoda, Pmq szoftver-Desiatimi prstami, Adobe Photoshop, 3-D modellezés, 

Solidedge. 

AMIT BIZTOSAN MEGTANÍTUNK NEKED! 

A gazdasági képzések révén sokrétű tudást szerezhetsz, ami a piac bármely részén, 

és a mindennapok során is hasznosítható. Általa az a közgazdász, marketinges, 

pénzügyes és menedzser lehetsz, akit megálmodtál magadnak. Megtanítjuk neked a 

szakma alapjait és trükkjeit, hogy bárhol megállhasd a helyed a nagyvilágban: 
 

 Mivel az élet számos területén használjuk a számítógépet, így nem árt, ha 

gyorsan tudunk írni a 

billentyűzeten, ennek 

ráadásul sok előnye is 

van: otthonosabban 

mozogsz majd az 

internet világában. Az 

első és második 

évfolyamban gépírás és 

levelezés órán 

megtanulsz tíz ujjal 

gyorsan, pontosan, írás 

közben nem a billentyűzetre figyelve írni. Egy speciális gépírásoktató 

program segítségével megismerkedsz a billentyűzet összes betűjével.  

 

  Műszaki és informatikai szolgáltatások 
 



 Megismerkedsz az ügyvitel és levelezéssel kapcsolatos tudnivalókkal. Az 

ügyiratok és dokumentumok készítésével: mint az áruszámla, megrendelés, 

reklamáció, banki utasítás, szakmai önéletrajz, munkaszerződés, jegyzőkönyv 

és sok más. Ennek köszönhetően magabiztosan mozogsz majd az irodai, 

banki és postai ügyletek világában is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanulsz még könyvelni, elsajátítod a marketingkommunikáció, üzleti 

kommunikáció, vállalatirányítás rejtelmeit. 

 

 Az elméleti tananyag elsajátítása után közgazdaságtan gyakorlat órán 

diáktársaiddal szimulált vállalkozást alapítotok és működtettek. Így 

módotokban áll kipróbálni a vállalkozás menetének minden részét. 

Vállalkozói tervet írtok, az elképzelésetek és kreativitásotok alapján 

meghatározzátok, hogy mit fogtok gyártani, beszerzitek a hozzá szükséges 

alapanyagokat, eszközöket, legyártjátok őket, béreket számoltok, könyveltek, 

reklámozzátok, és termékbemutatókat szerveztek. 
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 Könyvelés órán megismerkedsz a számvitellel kapcsolatos alapfogalmakkal, 

a vállalkozás vagyonával és a könyvelés gyakorlati oldalával, konkrét 

gazdasági események könyvelésével, amihez egy nagyon könnyen 

elsajátítható könyvelői programot használsz majd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elsajátítod az Adobe Photoshop képszerkesztő és fényképfeldolgozó 

szoftver használatát, melynek segítségével bármilyen hibát ki tudsz javítani a 

képeken, vagy akár az elemek manipulálásával látványos képeket hozhatsz 

létre. Egy fotó a kiindulási pont, és egy műalkotás a végeredmény. Így készül 

a tökéletes propagációs és reklámanyag is.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Megismerkedtek a sűrített levegő kezelésével FESTO technika segítségével. 

Érdekes, gyakorlatias feladatokon keresztül megtapasztaljátok, hogy milyen nagy 

erő rejtőzik a sűrített levegőben és megpróbáljátok azt célszerűen kihasználni. 

Szinte észrevétlenül, játszva tanuljátok meg az automatizáció lényegét.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Különböző rajzoló programok segítségével elsajátítjátok a legmodernebb 

térbeli modellezési technikák alapjait és gyakorlati alkalmazásukat. 

Megismeritek a síkbeli és térbeli tervezés adta lehetőségeket. 

 Valamint megismerkedsz a számítógéppel irányított megmunkálás 

alapjaival is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tanulóifjúság életében mindig izgalmas és maradandó élmény a tanulmányi 

kirándulás. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az elmélet és a gyakorlat egységének 

bemutatására és így hozzájárul az iskola és az élet kapcsolatának fejlesztéséhez.  

Minden tanulmányi kirándulást körültekintő, gondos szervezés előz meg, és így 

nemcsak hasznos kikapcsolódás egy ilyen út, hanem az ismeretszerzésnek és az 

ismeretek alkalmazásának olyan kerete, amely lehetőséget nyújt különböző 

objektumok, jelenségek, folyamatok tanulmányozására. Szakmai kirándulásokat 

tehetsz például Győrbe az Audi Hungaria Zrt.-be, Budapestre a Tőzsdére, 

Pozsonyba A Szlovák Nemzeti Bankba, Budapestre a Varinex Zrt.-be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk kiemelt céljai közé tartozik a tehetséges tanulóink tudásának, készségeinek 

kibontakoztatása és a tehetséggondozás támogatása. Hazai és határon túli magyar 

középiskolás korosztály számára meghirdetett versenyeken vehetsz részt, amelyek 

tanulmányaiddal kapcsolatban nyújtanak lehetőséget erőpróbára, tudásod, 

készségeid, jártasságod összemérésére az egyéni és csapatversenyeknek. 



Ilyen versenyek például a Pénzsztár, Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság, 

középiskolai szaktevékenységi verseny, üzleti terv készítés verseny, amelyeken több 

diákunk is kiemelkedő eredményeket ért el. Vagy például a Startup+ SKHU - 

verseny és vállalkozói képzés magyar és szlovákiai szakiskolásoknak, pénzügyi 

olimpia, gazdasági olimpia és még sok más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha van kedved részt vehetsz az iskolánkban minden évben megrendezésre 

kerülő könyvelési, gépírási, gazdasági levelezési és hídépítő versenyen is. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányaid befejezése után közgazdasági illetve műszaki egyetemeken tanulhatsz 

tovább, vagy elhelyezkedhetsz a közigazgatásban, marketing szakemberként, 

menedzserként, a pénzügyi és banki szektorban, a kultúra területén, egy nonprofit 

szervezetnél, egy multinacionális nagyvállalatnál, de egy saját vállalkozás indításához 

is elég tudásra tehetsz szert. 

 

Miért volt jó az Ipariba járni? 

Besztró József – nemzetközi minőségügyi 

auditor, Kromberg&Schubert s.r.o. 

A középiskolás tanulmányaim alatt megtanultam, hogy a 

problémák lehetőségek arra, hogy valamit jobban 

csináljunk a jövőben.  Ne a bűnbakot keressem, hanem 

a minőségi megoldást. Imádtam, hogy az osztály egy 

csapatként működött és összetartott a cél érdekében. A 

műszaki informatika szakon olyan nyelvi, számítástechnikai, közgazdaságtani, műszaki 

és minőségi alapot kaptam a tanáraimtól és olyan emberi értékeket az osztálytársaktól, 

amelyekre bizton építhettem a jövőbeni szakmai fejlődésem tekintetében. Általános 

alap rálátásom nyílt a technikai minőség és informatika témakörére, mely ismereteimet 

a munkába lépést követően a biztos alapoknak köszönhetően gyorsan elmélyíthettem 

az autóipar területén. U. I.: Visszamennék, ha tehetném… 



Botka Tamás – közgazdász és hajótervező, 

STABcad, s.r.o. 

Az Ipari (MISz) biztos alapot nyújtott számomra, 

mind szakmai, mind pedig általános tudásban. Életre 

szóló barátságokat kötöttem, melyek később 

kollegiális barátságokká alakultak. Most 

visszagondolva sem dönthettem volna jobban. Életem talán legjobb 4 évét sikerült 

az Ipariban eltöltenem. Az ipari befejezése után külföldi cégeknél eltöltött 

hajótervezéssel és egy közgazdász mesterdiplomával gazdagítottam tudástáramat. 

Ezzel a hátérrel pedig 2014-ben másodmagammal alapítottam egy hajótervező 

vállalatot Komáromban (STABcad, s. r. o.), mely a nemzetközi szintéren is 

megállja a helyét. 

 

Mgr. Sánta Kamilla – PhD. hallgató, Selye János 

Egyetem 

Az Ipari jó választás azoknak a fiataloknak, akik 

szeretnének majd egyetemre menni, de azoknak is, 

akik másképp képzelik el a jövőjüket. Én mindig is 

az előbbiek csoportjába tartoztam, a középiskola 

befejezése után kérdés sem volt, hogy tovább 

tanuljak és a közgazdaságtant válasszam. A szilárd 

alapok a kezdettől fogva előnyt jelentettek számomra, hiszen míg sok 

évfolyamtársamnak nehézséget okozott az alapvető matematikai és 

közgazdaságtani összefüggések megértése, nekem ezzel nem volt problémám. 

Könnyebben tudtam teljesíteni a vizsgákat és elsajátítani az új tudást. 

Mindemellett már az egyetemi tanulmányaim elejétől sikeresen be tudtam 

kapcsolódni olyan színvonalas megmérettetésekbe, mint a Tudományos Diákköri 

Konferencia intézményi, felvidéki és országos fordulója. Nem mindenki tanult 

tovább egykori osztálytársaim közül, viszont közülük sokan máig olyan munkát 

végeznek, ami összefügg szakképesítésükkel. Ez is a szilárd alapoknak 

köszönhető. 



Fekete Zsolt, az Ipari diákja 1994 és 1998 között    

Az Ipari egykori diákjaként két fontos dolgot köszönhetek 

az iskolának. A Műszaki és informatikai szolgáltatások a 

gépiparban szaknak azért örültem, mert a 

természettudományok - és ezen belül a műszaki 

tudományterület (gépészet, informatika) - mellett 

gazdálkodástudományi (marketing, számvitel, menedzsment) 

szempontból is közelítettünk a gépészet irányába. A 

második fontos mozzanata a középiskolai éveimnek pedig 

az volt, hogy csallóközi gyerekként az Ipari kollégiumába kerültem, és ez hihetetlen 

nagyfokú önállóságra nevelt, ami a további életemben is jól jött, és azóta "a jég hátán is 

megélek". A középiskolai tanulmányaimat követően szinte már gyerekjáték volt a 

Szlovák Műszaki Egyetem elvégzése, és megtapasztaltuk, hogy mennyivel erősebb 

alapokat kaptunk Komáromban Szlovákia más szakiskoláihoz képest. Friss okleveles 

gépészmérnökként a budapesti Műegyetemen folytattam tovább a tanulmányaimat, 

ahol pár évig dolgoztam is. Jelenleg vállalkozó vagyok, és most hogy ezeket a sorokat 

írom, eszembe jut az is, hogy mindig megmosolygom, ha valaki két ujjal gépel, mert én 

tíz ujjal tudok nagyon gyorsan gépelni, és ezt is az Iparinak köszönhetem. 

 

Szulényi Dániel 

Összességében azt mondhatom, kifejezetten élveztem az 

Ipariban töltött négy évemet. Nyilván voltak olyan 

pillanatok, amelyek nem igazán tetszettek, viszont 

egyértelműen az előbbiek vannak többségben. Néhány 

dolog, amit biztosan kiemelnék: a kollégium, a 

közgazdász-szakkör ill. végül de nem utolsó sorban a 

színjátszó társulat. A kollégium azért van az első helyen, mert azért mégis ez volt az 

otthonom 4 évig, rengeteg barátot szereztem. A közgazdász-szakkör egy 

elképesztően jó buli volt, ahol ráadásul még a tudásunk is gyarapodott. A színjátszó 

társulat pedig szintén egy szuper dolog volt. Amellett, hogy eljátszhattam a hős 

szerelmes Valére szerepét, sokat fejlődött a beszédkészségem is. Végezetül tehát 

annyit tanácsolok a jövő iskolai év elsős diákjainak, hogy ha szeretnének jó alapokat 

szerezni a főiskolai továbbtanuláshoz és egy jó közösséghez szeretnének tartozni, 

akkor habozás nélkül nyújtsák be jelentkezésüket a komáromi Ipariba. 



Miért jó az Ipariba járni? 

Dombi Dóra, 3.D 

Amikor a MISz-re jelentkeztem, nem tudtam, hogy mire 

számíthatok, de örülök, hogy az Iparit választottam, mert 

nagyon megszerettem. Ezalatt a 3 év alatt a 

szaktantárgyak segítségével rálátást szereztem a gazdasági 

és műszaki dolgokra, melyek nem csak fontosak, de 

hasznosak is – és nem utolsósorban nagyon érdekesekké 

is váltak a számomra. 

Lehetőségünk van különféle projekteken és versenyeken részt venni, a tanulmányi 

kirándulások alkalmával pedig sok érdekes helyre eljutunk, ahol rengeteg új dolgot 

láthatunk és tanulhatunk. 

Tanáraink időt és energiát nem sajnálva rendszeresen bálokat, diáknapot, 

honvédelmi gyakorlatot, sportnapokat és különböző szakköröket szerveznek 

nekünk, ahol még jobban el tudjuk mélyíteni tudásunkat és segítenek egy kicsit 

kikapcsolódni is. 

  

Matušek Anita, 3.D 

Az „Ipari“ egy olyan iskola ahol szakérettségire tehetünk 

szert, én biztos vagyok benne, hogy ezzel az érettségivel 

el fogok tudni helyezkedni bárhol. Az iskolán belül 

vannak különböző szakkörök és egyéb tevékenységek, 

mindenki megtalálja a maga kedvére valót. Mivel iskolánk 

kollégiummal is rendelkezik így távolabbi diákoknak is 

lehetőséget nyújt az itt tanulásra. A MISz, mint szak 

teljesen megfelelt az elvárásaimnak, mivel sok benne a 

közgazdaságtan és a könyvelés (ami a kedvencem lett), de meg van fűszerezve egy 

kis gépészettel is, aminek köszönhetően még több lehetőségem van munkát találni, 

és sokkal előnyösebb helyzetben vagyok azokkal szemben, akik csak „sima” 

kereskedelmi akadémián tanulnak.  



Zongor Eliza Jázmin, 2.D 

Olyan iskolát szerettem volna/kerestem, mely 

Komáromban található. Nem akartam kiszakadni az 

otthoni környezetből. Azonkívül paralel a MISz mellett 

a Művészeti Alapiskola diákja is vagyok. Olyan iskolára 

volt szükségem, amely a négy év alatt felkészít a 

főiskolára/egyetemre. Nyilvánvaló, hogy a MISz nagyon 

jó képzést biztosít, biztosítja a szakmai ismeretek színvonalas elsajátítását. 

Országosan jó hírnévvel rendelkezik. 

 

Kerepesi László, 1.D 

Azért választottam ezt az iskolát, mert mindig is nagyon 

jó hírneve volt, rokonoktól, ismerősöktől is csak jókat 

hallottam róla. A másik ok pedig az, hogy a MISz 

nevezetű szak nagyon megtetszett nekem, nagyon 

könnyen el lehet helyezkedni utána, és számomra 

érdekes dolgokat tanulunk. Az a véleményem az 

iskoláról, hogy remek a felszereltsége, a diákoknak 

semmiben sem kell hiányt szenvedniük, a tanárok is jól 

végzik a munkájukat, így egy nagy összetartó közösséget létrehozva. Én személy 

szerint csak ajánlani tudom ezt az iskolát, tehát aki ide szeretne jönni, ne habozzon. 

Sok szeretettel várunk minden új diákot iskolánkban. 

 

Rási Kincső, 1.D 

Iskolánk diákjának azért érdemes lenni, mert egy igazi, 

összetartó nagy családot alkotunk. Az első perctől 

kezdve, amikor beléptem az iskola kapuján, egy nagyon 

befogadó közösség várt. Mind a tanítási órákon, mind a 

szünetekben nagyon közvetlenek és tisztelettudóak 

vagyunk egymással – szerintem ez nagyon fontos egy 

közösségben. Nem titok, hogy nagyon régóta az Ipari 

közösségének tagja szerettem volna lenni.  



Szerintem a MISz, ahova én is járok, megfelelő alapokat nyújt ahhoz, hogy például 

egy jól működő vállalkozást nyissunk. Amennyiben tovább szeretnénk tanulni, 

alaposan felkészít az egyetemi éveinkre.  

Azt gondolom, életem egyik legnehezebb döntése volt, de úgy érzem, a legjobb is 

egyben. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk az Ipariban!  

 

Kérjük, tekintsétek meg Youtube videóinkat is! 
 

► Rövid bemutatkozó kisfilm az iskolánkról 

► A műszaki és informatikai szolgáltatások szak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=LD5yhDgwuQM
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
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