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ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

Végzett tanulóink olyan szakmaismerettel, kompetenciákkal, munkaerő-piaci ismertekkel 

rendelkezzenek, hogy képesek legyenek a felsőoktatásban sikeresen helyt állni és/vagy a munka 

világában olyan pozíciót betölteni, mellyel képesek lesznek saját maguk és családtagjaik számára a 

megfelelő jövedelmet, boldogulást biztosítani. A szakmaiság és hivatástudat mellett a felnőtté vált 

fiatalok értékrendjébe épüljön be az őszinteség, elfogadás, kitartás, türelem és a tisztelet is. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

Nappali ágazati képzésben jelenleg öt ágazaton oktatjuk tanulóinkat. Az összefüggő szakmai 

gyakorlatot tanulóink iskolán kívüli szakmai képzőhelyeken végzik.  

 

A Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton Logisztikai technikus szakmát tanulnak 

diákjaink. Az összefüggő szakmai gyakorlatot különböző vállalkozásoknál, intézményeknél, cégeknél 

végzik. Ezek között a cégek között kiemelt helyet foglalnak el: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., 

Byd Electric Bus & Truck Hungary Kft., Easy Logistics Kft., Grundfos Magyarország Gyártó Kft., 

Ireks-Stamag Kft., Alumetal Group Hungary Kft., Kompress Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., 

Komtravel Kft., Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zrt.,  

 

Szociális ágazaton a Kisgyermekgondozó, -nevelő kimeneti szakma gyakorlati képzőhelyei: a 

komáromi Aprótalpak Bölcsőde, a Tatai Juniorka Alapítványi Bölcsőde, a tatabányai Egyesített 

Bölcsődék, mely egyben duális képzésben résztvevő, kiemelt partnerünk is. 

 

A Sport ágazaton tanulók a Sportedző (sportág megjelölésével) – sportszervező kimeneti szakma 

tanulása során sportegyesületeknél, sportkluboknál folytatják az összefüggő gyakorlatot. Kiemelt 

partnereink közé tartozik a Komáromi Városi Sportegyesület, a komáromi Gladiátor sport- és 

egészségközpont, a tatai Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, a Koppánymonostori Sportegyesület, a 

szőnyi Palánkdöngetők Köre és a Komáromi Úszóklub Sportegyesület. 

 

A Kereskedelem ágazaton tanulók jelenleg ágazati képzésben vesznek részt az iskolában. 

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 

Az iskola központi felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tartárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi 

osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén a matematika eredménye a 

döntő. Amennyiben a tanuló a pontszámításban érintett tantárgy valamelyikéből értékelés alól 

mentesítve volt, helyette a többi pontszámításban érintett tantárgy átlagát vesszük figyelembe a 

felvételi pontszámnál. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési 

igényű vagy fogyatékkal élő tanulók valamennyi tanulmányi területre jelentkezhetnek. Felvételükről 

az iskola az egészségügyi alkalmassági vizsgálat szakvéleménye alapján dönt., de a logisztikai 

technikus és idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus esetén kizáró ok a matematika és/vagy 

idegen nyelv értékelése alóli felmentés. Hallásszervi fogyatékos tanuló felvétele a fogyatékosság 

mértékétől függ az egyes ágazatokban. 



Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsga a képzési és kimeneti követelmények alapján előírt 

szakmáknál van. 

 

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGA 

 

A pályaalkalmassági vizsga célja: a jelentkező motivációinak, hozzáállásának, a szakmához való 

viszonyulásának, attitűdjének, lelki és mentális alkalmasságának megismerése.  

A pályaalkalmassági vizsgán megfelel, aki az elérhető maximum pontszám legalább 50 százalékát 

eléri. A vizsgák időpontjáról a jelentkezőket postai úton értesítjük.  

 

Sport ágazat 

 

Feladatok: 

1. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás (max. 20). 

2. Felülés hanyattfekvésből (max. 20). 

3. Törzsemelés hasonfekvésből (max. 20). 

4. Húzódzkodás-tolódzkodás (max. 20). 

5. Koordinációs gyakorlat gerendán (járás, fordulatok, forgások). 

6. Dobások tömöttlabdával (kétkezes alsó előre, kétkezes felső hátra, kétkezes oldalsó). 

7. 2000 m futás. 

8. Labdás ügyességi feladat. 

 

Szociális ágazat 

1.rész 

 Motivációs beszélgetés az alábbi témákban:  

 Bemutatkozás. 

 Személyes motiváció, miért ezt a szakot választottad? 

 Mit vársz a középiskolától? 

 Hogyan képzeled a jövődet?          

2.rész 

 Beszélgetés az alábbi témákról 

 Szociális érzékenység 

 Egészségtudatosság 

 Embertan 

 
 

Miért válaszd a Kultsárt? 

 

Mert a Kultsár egy szuper jó választás! Kellemes környezet, jó légkör és a megye legkönnyebben 

megközelíthető technikuma! Iskolánk a buszvégállomástól és a vasútállomástól kb. 5-7 perces sétára, 

gondozott, esztétikus környezetben található. Fiatalos lendületű, innovatív gondolkodású tanárok és a 

szakma világából érkező, széles körű tapasztalattal rendelkező oktatók várják a diákokat.  

 

Technikumi kínálatunkat ajánljuk azoknak, akik a sport iránt elkötelezettek vagy kisgyermekekkel, 

gyermekekkel szeretnének foglalkozni vagy logisztikai technikusként képzelik el jövőjüket. Az idegen 

nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakmára azokat a tanulókat várjuk, akik szívesen tanulják és 

használják az angol nyelvet. Színes programokkal és külföldi tanulmányi, szakmai lehetőségekkel 

várunk! 
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A Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium 

(OM azonosító: 910006/008) 

a 2023/2024. tanévre nappali rendszerű felvételt hirdet a következő ágazatokban 

Technikumi képzés 

 
Tanulmányi 

terület 

kódja 

Ágazat Szakma megnevezése 
Egészségügyi 

alkalmassági 
Pályaalkalmassági 

0100 Szociális Kisgyermekgondozó, - nevelő szükséges szükséges 

0101 Szociális 
Szociális és gyermekvédelmi 

szakasszisztens 
szükséges szükséges 

0102 
Közlekedés és 

szállítmányozás 
Logisztikai technikus – – 

0103 Kereskedelem 
Idegen nyelvű ipari és  

kereskedelmi technikus* 
szükséges – 

0104 Sport 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - 

sportszervező 

szükséges szükséges 

 
* Kötelező idegen nyelv: angol  

Gyere a Kultsárba! 

 
Nyílt napok: 2022. december 1. 8.00; 2023. január 10. 8.00 

 

 


