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Szeretettel köszöntjük a pályaválasztás előtt álló nyolcadik osztályos fiatalokat, akik most
gondolkodnak azon, melyik iskolában folytassák tanulmányaikat, melyik irányba is tegyék meg az
első, a jövőjük szempontjából meghatározó lépést. Szeretettel köszöntjük a szülőket, akik most is a
lehető legjobbat akarják gyermekeiknek, támogatva őket a pályaválasztásban, az eligazodásban.
Mi a piacképes szaktudás, a szakértelem megszerzését ajánljuk!
Fontos, hogy jól tájékozódjunk a nagyvilágban, tudjunk kommunikálni, beszéljünk idegen nyelvet.
Tanulással, szorgalommal, odafigyeléssel az ehhez szükséges ismereteket az EÖTVÖS-ben is meg
lehet szerezni. Azt a jó érzést megtapasztalni, hogy értünk valamihez, szakma van a kezünkben és a
világban már nem leszünk teljesen elveszett emberek, azonban csak a szakképző iskolában lehet. Az
sem elhanyagolható, hogy a szakképzésben ösztöndíj támogatást is kapnak a diákok mindkét képzési
típusban.
A szakképzés új rendszere:

1. ábra Forrás: Szakképzés 4.0

Az új struktúra alapelve szerint az iskolarendszer feladata, hogy széles ágazati szakmai alaptudást és a
foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon. Ezzel az ágazati alaptudással lehet a duális
gyakorlati képzésben hatékonyan elsajátítani a speciális szakmai ismereteket. Az iskolából kikerülő
szakemberek ezzel a biztos szakmai alaptudással és a tanulás képességével lesznek képesek a
felnőttképzés és a vállalati továbbképzés rendszerében megújítani a tudásukat szakmai karrierjük
során. Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két iskolatípus van.
A technikumi képzésben a tanuló öt év után, a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és
technikus szintű végzettséget (technikusi oklevelet) szerez.
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A szakképző iskolai képzésben a 9-11. évfolyamon a diákok elsősorban a szakmát tanulják, és három
év után szakmai vizsgát tesznek. A szakma birtokában esti tagozaton két év alatt az érettségi
bizonyítvány is megszerezhető.
Iskolánk a Vas Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozik, mely az Innovációs és Technológiai
Minisztérium fenntartásában működik.
Célkitűzéseink és egyben elsődleges feladatunk:






a képzésben résztvevő középiskolai tanulók és felnőttek számára piacképes szaktudás
megszerzésének biztosítása,
a tanulói készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése,
a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése,
a képzési struktúra és a képzések tartalmának igazítása a gazdaság és a munkaerőpiac
igényeihez,
a képzési struktúra és a képzések tartalmával kapcsolatban folyamatosan széles körű
együttműködés működtetése a gazdaság szereplőivel, a gazdasági kamarával, az
önkormányzatokkal

Az iskolánkban folyó eredményes oktató-nevelő munkához fenntartónk biztosítja a feltételeket.
Pályázati lehetőségek kihasználásával, intézményi innovációval folyamatosan a megújulásra
törekszünk.
A tanulás mellett számos lehetőség kínálkozik diákjaink számára a sportolásra, a szabadidő hasznos
eltöltésére. Mindennapjainkat iskolai vetélkedők, projektek, témahetek, szakmai- és
osztálykirándulások, valamint hagyományos rendezvényeink, mint a gólyaavatás, a szalagavató, a
diáknap és a ballagás teszik színesebbé.
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9500 Celldömölk, Sági u. 65.
Telefon:
06-95-420-550
E-mail:
info@eotvoscell.hu
Honlap:
www.eotvoscell.hu
OM kód:
203062/002
Igazgató:
Soós Andrea
Pályaválasztási felelős: Enyingi Győző Áron igazgatóhelyettes
Nyílt nap:
2020. november 11. (szerda) – 9.00 órától (online)

Meghirdetett képzéseink
TECHNIKUM
0210 Informatikai rendszerüzemeltető
5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, informatika és távközlés
ágazat; ÖSZTÖNDÍj; a megszerezhető szakképesítés: Informatikai

rendszer- és alkalmazás-

üzemeltető technikus.
0211 Vendégtéri szaktechnikus
5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés; szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
vendéglátóipar

ágazat;

ÖSZTÖNDÍJ;

a

megszerezhető

szakképesítés:

Vendégtéri

szaktechnikus.
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges.
Kizáró tényező: átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség,
lisztérzékenység, hallás csökkenés a társalgási beszédértés zavarával, beszédhiba.

0212 Cukrász szaktechnikus
5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; közgazdaság ágazat; ÖSZTÖNDÍJ; a megszerezhető szakképesítés:

Cukrász

szaktechnikus.
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Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Kizáró tényező:
halláscsökkenés, idült bőrbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, beszédhiba, súlyos felső végtag
rendellenességek.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
0220 Asztalos
3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; megjegyzés: ÖSZTÖNDÍJ; tanműhely biztosított, fa- és
bútoripar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: Asztalos.
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat
szükséges.
Kizáró tényezők: gyenge izomerő, krónikus vese- és légzőszervi megbetegedések, halláscsökkenés,
idült bőrbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb szemüveg.

0221 Cukrász
3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; megjegyzés: ÖSZTÖNDÍJ; tanműhely biztosított; turizmus-vendéglátás ágazat, a
megszerezhető szakképesítés:

Cukrász.

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges.
Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség,
lisztérzékenység, ízérzés és szaglászavar. Cukorbetegség egyéni elbírálás alapján.

0222 Ipari gépész
3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; megjegyzés: ÖSZTÖNDÍJ; tanműhely biztosított;
gépészet ágazat, a megszerezhető szakképesítés:

Ipari gépész.

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot.
4

Kizáró tényezők: átlag alatti fizikai erő, máj- és vesebetegség, a kéz idült bőrbetegségei, epilepszia, 6
dioptriánál erősebb szemüveg viselése, rossz látásélesség. Audiológiai vizsgálat szükséges.

0223 Pék
3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; megjegyzés: ÖSZTÖNDÍJ; tanműhely biztosított;
élelmiszeripar ágazat, a megszerezhető szakképesítés: Pék.
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges.
Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség.

0224 Pincér-vendégtéri szakember
3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; megjegyzés: ÖSZTÖNDÍJ; tanműhely biztosított; turizmus-vendéglátás ágazat, a
megszerezhető szakképesítés: Pincér –

vendégtéri szakember.

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges.
Kizáró tényezők: epilepszia, idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai, halláscsökkenés a
társalgási beszédmegértés zavarával, beszédhiba.

Képzési formák, tagozatkódok, képzési idő, egyéb követelmények
TECHNIKUMI KÉPZÉSEK
Tagozat
kód

0210

0211

Tanulmányi terület megnevezése
INFORMATIKAI
ENDSZERÜZEMELTETŐ
Informatika és távközlés ágazat –
Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus
VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS
Turizmus-vendéglátás ágazat Vendégtéri szaktechnikus

Képzési
idő

Egészségügyi
alkalmassági
követelmény

Pályaalkalmassági
követelmény

5 év

van

nincs

5 év

van

van
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0212

CUKRÁSZ SZAKTECHNIKUS
Turizmus-vendéglátás ágazat –
Cukrász szaktechnikus

5 év

van

van

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK
Tagozat
kód

Tanulmányi terület
megnevezése/Ágazat

Képzé
si idő
3 év

Egészségügyi
alkalmassági
követelmény
van

Pályaalkalmassági
követelmény

3 év

van

van

0220

Asztalos

0221

Cukrász

0222

Ipari gépész

Gépészet

3 év

van

nincs

0223

Pék

Élelmiszeripar

3 év

van

nincs

0224

Pincér –
vendégtéri
szakember

Turizmusvendéglátás

3 év

van

van

Fa- és bútoripar
Turizmusvendéglátás

nincs

A felvételi kérelmek elbírálásánák, rángsorolásánák módja
A tanulmányi pontok számítása a technikumi képzésre jelentkezőknél
7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv
8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv
Ha ezekből a tantárgyakból minden jegy ötös volt, maximum 50 pontot lehet elérni.

Felvételi vizsga nincs.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat valamennyi szakmánál, pályaalkalmassági vizsgálat a vendégtéri
szaktechnikus, valamint a cukrász szaktechnikus képzéseknél van.
A tanulmányi pontok számítása a szakképző iskolai képzésre jelentkezőknél
7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika vagy rajz
8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika vagy rajz
Ha ezekből a tantárgyakból minden jegy ötös volt, maximum 50 pontot lehet elérni.

Felvételi vizsga nincs.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat valamennyi képzésnél, pályaalkalmassági vizsgálat a cukrász,
illetve a pincér-vendégtéri szakember szakmáknál van.
A szakmai képzés megkezdéséhez a tanulónak rendelkeznie kell az adott szakmára vonatkozó
egészségügyi alkalmasság igazolásával!

Azonos teljesítményt elérő tanulók rangsorolásának kritériumai
Azonos pontszám esetén előnyben részesül a rangsorban a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 40.§ (3)
bekezdésében meghatározottak értelmében:
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a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (igazoló dokumentum (hatósági bizonyítvány)
megléte szükséges)
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén
található, illetve
akinek sajátos helyzete indokolja (pl. sajátos nevelési igényű tanuló – egyéb pszichés fejlődési
zavarral)

Pontegyenlőség esetén a rangsorolásnál előbbre kerül az a tanuló, aki matematika jegyeiből
(7.,8.félév) több pontot ér el, további pontegyenlőség esetén magyar nyelv és irodalom, további
pontegyenlőség esetén történelem utána idegen nyelv (technikum) vagy technika (szakképző iskola)
tantárgyi sorrendet követünk
Sajátos helyzetű tanuló (tantárgyi felmentéssel rendelkező-, és/vagy sajátos nevelési igényű tanuló)
esetén a rangsorolásnál az a tantárgy a mérvadó, amelyből érdemjeggyel rendelkezik

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk
Adott tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni.
További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok
Adott tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek. A szakértői vélemény(eke)t kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni!
További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság.

A felvételi eljárás
Fontosabb határidők a felvételi eljárásban
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
1. 2020. szeptember 30.
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek
meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében- a Hivatal által közzétett
2. 2020. október 20.
közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi
területeiket, és rögzítik felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 20.
A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala a honlapon:
3.

www.eotvoscell.hu

4. 2021. január 23.
5. 2021. február 19.

Az általános felvételi eljárás kezdete.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát a
Hivatalnak.
Pályaalkalmassági vizsgálat.

6. 2021. február vége
2021.február vége – március
7.
Pótidőpont – pályaalkalmassági vizsgálat.
eleje
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2021. március 16.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021.március 26.
Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak
a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2021. április 9.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a
2021. április 14.
Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a
2021. április 23.
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
2021. április 30.
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
2021. május 10-21.
eljárás keretében a felvehető létszám 90 %-ánál kevesebb
tanulót vettek fel.
2021. május 10.- augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat
ki.
2021. május 21.
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021.június 22-24.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Családias, támogató légkör, vidám közösség, a szakmai
alapok elsajátításához jól felszerelt tanműhelyek várják a
jelentkezőket!

Velünk célba érsz!
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