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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

Célunk, hogy olyan felnőtteket neveljünk tanítványainkból, akik tanulmányaik befejezése után 

képesek lesznek alkalmazkodni a társadalom változó viszonyaihoz, a megszerzett szaktudással munkát 

tudnak vállalni és azt megfelelő színvonalon el tudják végezni Magyarországon vagy a globalizálódó 

Európa bármely országában, miközben személyiségük kiteljesedéséhez segítjük őket.   

ISKOLABEMUTATÓ 

Az intézmény neve: Tatabányai SZC Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

 

Címe: Komárom, Klapka György út 56.  

Típusa: szakgimnázium és szakközépiskola  

 

Pedagógusok létszáma:  22 fő 

2019. október 1-jei tanuló létszám: 285 fő 

 

Iskolánkban iskolarendszerű nappali és esti oktatást  

folytatunk.  

 

 

Osztályaink száma nappali tagozaton kilenc, amelyből OKJ-s vizsgára felkészítő osztályok száma egy. 

Felnőttoktatásban 6 csoportunk van. 10 nagy osztályterem, 2 csoportszoba, 3 szaktanterem és 4 

számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére. Középiskolánk ECDL vizsgaközpontként működik. 

Nyelvi labor, taniroda, könyvtár, tornaterem, fitneszterem, kosárlabda-, kézilabda- és teniszpálya teszi 

sokszínűbbé a tanulók mindennapjait. Gólyanap, gólyaavatás, családi sportnap, szalagavató, 

környezetvédelmi nap, sítábor, egészségnap, diáknap, osztálykirándulások emlékezetessé varázsolják 

a diákok Kultsáros éveit. Évente 2-3 alkalommal színház- és/vagy mozilátogatást szervezünk. Évente 

Kultsár napot, négyévente Kultsár hetet rendezünk, melynek keretében városi és megyei történelmi, 

irodalmi, szakmai, művészeti és sport versenyeket szervezünk. 2018-ban iskolánk kívül teljes egészében, 

belül pedig részben megújult és számos szakmai eszközbeszerzés történt, mely a színvonalas oktatást 

támogatja. Kézilabdapályánk is megújult, szép, rendezett iskolaudvar hívogatja a diákokat. Modern, 

diákbarát, friss szellemiségű iskolának tartanak bennünket.  

 

 

                 
  

 Kultsár Nap – 2017                     Családi Sportnap - bemelegítés - 2017           
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

Ágazati képzésben (9-12. évfolyamon) jelenleg 6 ágazaton oktatjuk tanulóinkat. Az összefüggő 

szakmai gyakorlatot tanulóink iskolán kívüli szakmai képző helyeken végzik. 

 

A Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző a 

tervezett kimeneti szakképesítés, az Ügyvitel ágazaton pedig az Irodai titkár. A tanulók az összefüggő 

szakmai gyakorlatot különböző vállalkozásoknál, intézményeknél, cégeknél végzik. Ezek között a 

cégek között kiemelt helyet foglalnak el a komáromi Solum Zrt., Agrotec Magyarország Kft., Mol-Lub 

Kft., Ireks-Stamag Kft., Kompress Kft., a Güntner Tata Hűtőtechnikai Kft., a kisbéri U-SHIN Europe 

Kft., az ácsi Hartmann Hungary Kft., a Bonafarm-Bábolna Kft. 

 

                
 

  DHL Cargo – Budapest Liszt Ferenc Repülőtér                            Szakmai nap - Üzemlátogatás 

 

Pedagógia ágazaton jelenleg Pedagógiai– és családsegítő munkatárs kimeneti szakképesítéssel 

diákjaink összefüggő nyári szakmai gyakorlata főleg óvodákban valósul meg. Itt kiemelt, jó partneri 

viszonyt ápolunk a komáromi Tóparti Óvodával.    

 

Szociális ágazaton Kisgyermekgondozó, -nevelő kimeneti szakképesítéssel gyakorlati képzőhely, 

egyben kiemelt partnerünk a tatabányai Egyesített Bölcsődék. 

 

Sport ágazaton Sportedző (a sportág megjelölésével) kimeneti szakképesítés esetében 

sportegyesületeknél, sportkluboknál folyik az összefüggő gyakorlat teljesítése. Ugyanígy 

sportegyesületeknél történik az érettségivel rendelkező, Sportedző OKJ-s szakmában, 14. évfolyamos 

tanulóink évközi gyakorlati felkészítése. A sportban mindkét esetben kiemelt partnereink a Komáromi 

Városi Sportegyesület, a Gladiátor Fitnesz Szabadidő Sportegyesület, az Andrea Tánc Aerobik és 

Szabadidő Sportklub, a tatai Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, a Koppánymonostori 

Sportegyesület, a szőnyi Palánkdöngetők Köre, a Komáromi Úszóklub Sportegyesület, úszásban még 

Both András egyéni vállalkozó.  

 

                    
            

 A III.  Centrum Vándorkupa fiú-lány focitorna                              Budapest SPAR Maraton 

 bajnokai (I. helyezett: Kultsár – lány csapat)  2019 

 2019 
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TECHNIKUM - A JÖVŐ 

 

Iskolánkban a 2020/21. tanévtől kezdődően 5 éves technikumi képzés lesz, valamint érettségi 

vizsgához kötött 2 éves OKJ-s képzést is folytatunk.  

 

 
 

Forrás: ITM – Feladatunk a jövő 

 

A 9-10. évfolyam szakmai ágazati képzésben vesz részt közismereti és szakképzési tanterv alapján, 

tehát ezeken az évfolyamokon a közismereti tárgyak oktatásán felül ágazati szakképzés keretében 

szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika. 5. év végén technikusi vizsgát tesznek a tanulók. A technikusi 

érettségi vizsgabizonyítványt az 5. év végén szerzik meg. Az érettségi bizonyítvány kiadásának 

feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. 

 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 

Szívesen pályázunk és veszünk részt nemzetközi projektekben. Az elmúlt évek uniós projektjei: 

1. Comenius iskolai együttműködési projektek keretében „Az egész életen át tartó tanulás” 

alprojektben pedagógusoknak és a diákoknak is lehetősége nyílt arra, hogy megismerjék 

Svédország és Olaszország oktatási rendszerét, kultúráját, hagyományait stb. A projekt során a 

tanulók egy közös weboldalt hoztak létre, ahol mindenki bemutatta saját országát és települését, 

valamint a hagyományok és ünnepek során népszerű nemzeti ételekből állítottak össze egy 

online receptgyűjteményt. A programban részt vevők egy alkalommal meglátogatták egymást, 

ami meghatározó élményt nyújtott diákoknak, tanároknak egyaránt. 2011-2013 között újabb 

projekt valósult meg 6 ország közreműködésével. Témája az olívabogyó és a szőlő 

felhasználása, termékek előállítása, piackutatás, értékesítés. A mi feladatunk elsősorban a 

marketingmunka volt, melynek különösen fontos része volt egy weboldal létrehozása a 

projekthez.  
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2. Részt vettünk egy nemzetközi Erasmus+ KA1-es pályázatban, melynek 

témája „A szakközépiskolai oktatás paradigmája – fókuszban a 

nyelvtanítás, nyelvtanulás és a szakképzés”. 11 mobilitást terveztünk, 12 

mobilitást sikerült megvalósítani, melyek keretében a pedagógusaink 

külföldi továbbképzéseken és szakmai tanulmányutakon vettek részt.  

 

3. A Rákóczi Szövetség támogatásával is járják diákjaink a felvidéket évek óta. Az elmúlt 

tanévben Pozsonyba látogattak, hogy a külhoni magyarokkal együtt emlékezzenek meg az 

1956-os forradalomról.  

 

4. Részt vettünk a HATÁRTALANUL programban, melynek keretében az Észak-Komáromi 

Selye János Gimnázium tanulóival együtt fedeztük fel történelmi és kulturális értékeinket a 

sport tükrében.  

 

 
 

HATÁRTALANUL – Kultsár – Selye – 2017 

2020-ban a HATÁRTALANUL program keretében Erdélybe látogatunk 44 diákkal, hogy 

megismerjük kulturális és történelmi emlékhelyeinket.  

 

Hazai, helyi, városi pályázatok  

 

1. Komárom Város Önkormányzatának pályázati támogatásával határon túli kirándulásokat és 

iskolai rendezvényeket tudunk megvalósítani. Pl. az elmúlt években jártak diákjaink a felvidék 

több településén: Alsósztregován, Besztercebányán, Körmöcbányán, Selmecbányán, Nyitrán, 

Léván, de voltak Bécsben és környékén is.  

 

     

                      Alsósztregova                                                                        Oroszka 
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ÜNNEPSÉGEK 

 

             

  

                                                                                        

 

A SZAKKÉPZÉS EURÓPAI HETE 

2019 
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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.  

 

Pedagógia ágazat 

A pályaalkalmassági vizsgálat két részből áll és két fős bizottság előtt zajlik. 

 

1. rész 

1. Motivációs beszélgetés az alábbi témákban:  

• Bemutatkozás. 

• Személyes motiváció, miért ezt a szakot választottad? 

• Mit vársz a középiskolától? 

• Hogyan képzeled a jövődet?                                                            

2. rész 

• Egy 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, a szöveg reprodukálása és 

beszélgetés. (A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelöljük ki.  A 

jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adunk.)   

   

Sport ágazat 

 

Feladatok: 

1. 2000 méter futás. 

2. Kötélmászás. 

3. Távolba dobás kézilabdával. 

4. Ügyességi feladat: szlalom labdavezetés kosárlabdával, kosárra dobás. 

5. Gimnasztika: 40 ütemű gimnasztikai gyakorlat bemutatása utánzással (előtornász). 

6. Koordinációs feladat (járás felfordított padon, feladattal). 

 

Vendéglátóipar ágazat 

A pályaalkalmassági vizsgálat két részből áll. 

 

1. rész  

• Bemutatkozás.  

• Személyes motiváció, miért ezt az ágazatot, szakképzést választottad? 

 

2. rész 

• Egy 10–15 soros nyomtatott szöveg felolvasása, a szöveg értelmezése és arról 

beszélgetés. (A szöveget vendéglátóipari témakörből jelöljük ki.  A jelentkezőnek a 

felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adunk.)  

• Termékek rendszerezése megadott szempontok alapján. 
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FELVÉTEL A TANULMÁNYI EREDMÉNYEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK. 

Valamennyi tanulmányi területre jelentkezhetnek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók.  

 

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. 

Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsga a kerettanterv alapján előírt szakképesítéseknél és sport 

ágazaton van. Ezek időpontjáról a jelentkezőket postai úton értesítjük.  

 

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS a város kollégiumában biztosított. 

 

 

 



 

 

 

 

TATABÁNYAI SZC KULTSÁR ISTVÁN 

 SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA  

 

2900 Komárom, Klapka György út 56. 

Tel. 34/342-375 fax: 34/342-375 

Email: kultsar@kultsar.hu 

 

 

Tatabányai SZC Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

a 2020/2021. tanévre nappali rendszerű technikumi felvételt hirdet a következő ágazatokban 
 

Tanulmányi terület megnevezése 
Kód-
szám 

A képzés 
időtartama 

A jelentkezés feltételei 

Szociális szolgáltatások 
szakmacsoport - szociális ágazat 
- kisgyermekgondozó, -nevelő 

0130 5 év 
8 általános, 

egészségügyi 
alkalmassági  

Oktatás szakmacsoport 
pedagógia ágazat - pedagógiai 
munkatárs 

0131 5 év 
8 általános, 

pályaalkalmassági 

Kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport 
(közlekedés, szállítmányozás és 
logisztika ágazat – logisztikai 
technikus) 

0132 5 év 8 általános 

Vendéglátás-turisztika 
szakmacsoport (vendéglátóipar 
ágazat – vendégtéri szaktechnikus) 

0133 5 év 
8 általános, 

egészségügyi és 
pályaalkalmassági 

Vendéglátás-turisztika 
szakmacsoport (turisztika ágazat - 
turisztikai technikus) 

0134 5 év 8 általános 

Oktatás szakmacsoport  
sport ágazat – sportedző (a 
sportág megjelölésével) -
sportszervező 

0135 5 év 
8 általános, 

egészségügyi és 
pályaalkalmassági  

 

Nyílt napok: 
2019. december 4. (szerda) 8.00 óra 
2020. január 8. (szerda)       8.00 óra 

 

2019 


