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Felvételi tájékoztató 
 

Az iskola mottója:  

„Múlékony életünkben arra törekszünk, hogy valami maradandót alkossunk.” 

 

Eötvös Loránd 

(1848-1919) 

Legfontosabb adatok: 

 

Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

9500 Celldömölk, Sági u. 65. 

Tel/Fax.: 95/420-550; 20/234-4265 

E-mail.: titkarsag@eotvoscell.hu; info@eotvoscell.hu 

Honlap: www.eotvosell.hu 

 

OM azonosító: 203062 
 

Kötelező beiskolázási terület: Celldömölk – Alsóság – Izsákfa 

 

Iskolatípusok:  

Szakgimnázium – A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és 

ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, 

szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy 

középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési 

Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az 

Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a 

szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő 

felkészítés folyik. 

Szakközépiskola – A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből 

három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint további kettő, 

érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. 
 

A kilencedik osztályba lépés feltétele: 

 

A nyolcadik osztályos tanuló akkor iratkozhat iskolánk kilencedik évfolyamába, ha általános 

iskolai bizonyítványának záradékában a következő olvasható: 

„A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait a kilencedik 

évfolyamon folytathatja.” 

 

mailto:titkarsag@eotvoscell.hu
mailto:info@eotvoscell.hu
http://www.eotvosell.hu/
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS:  
- 4+1 éves képzés;  

- szakgimnáziumi kerettanterv alapján; 

- választható idegen nyelv: német nyelv vagy angol nyelv; 

- a 12. évfolyam végén középszintű érettségi vizsga, kötelező jelleggel szakmai 

tantárgyból is (középszinten vagy emelt szinten); az érettségi végzettség 

megszerzésével párhuzamosan szakképesítés szerezhető meg 

- ezt követően OKJ-s képzés 

 

 

1001 Informatika szakmacsoport – XIII. Informatika ágazat – IRODAI 

INFORMATIKUS (OKJ 52 481 02); az érettségi vizsgát követően megszerezhető 

szakképzettség: INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ (OKJ 54 481 06) 

 

A tanulmányi pontok számítása: 

 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

(mindegyik tantárgyból 5-5 pontot lehet elérni jeles eredmény esetén) 

Felvételi vizsga nincs. 

 

További információk:  

A képzést azoknak ajánljuk, akik megfelelő informatikai, hálózati ismeretek birtokában részt 

szeretnének venni adott munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és 

működtetésében. Kreatívak, kiváló koncentrálóképességgel, jó logikai problémamegoldó 

képességgel rendelkeznek, tudnak rendszerszemléletben gondolkodni. 

 

1002 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport – XXVII. Vendéglátóipar ágazat – 

PINCÉR (OKJ: 34 811 03); érettségi vizsgát követően megszerezhető végzettség: 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ (OKJ  54 811 01) 

 

A tanulmányi pontok számítása: 

 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

(mindegyik tantárgyból 5-5 pontot lehet elérni jeles eredmény esetén) 

Felvételi vizsga nincs. 
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További információk: 

Azoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretnének a vendéglátásban vezetői, szervezői, 

gazdálkodási feladatokat ellátni. Akik a vállalkozás üzemeltetéséhez tervezői, vezetői és 

gazdálkodási ismereteket szeretnének elsajátítani. 

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. 

 

1003 Ügyvitel szakmacsoport – XXV. Ügyvitel ágazat – ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 

ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 841 02); az érettségi vizsgát követően megszerezhető végzettség: 

IRODAI TITKÁR (OKJ 54 346 03) 

 

A tanulmányi pontok számítása: 

 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

(mindegyik tantárgyból 5-5 pontot lehet elérni jeles eredmény esetén) 

Felvételi vizsga nincs. 

 

 

További információk: 

Képzésünkre jelentkezzenek azok, akik kedvet éreznek az irodai munkafolyamatok 

szervezésére, szívesen végzik a vállalkozás ügyviteli, irodai adminisztrációs feladatait, 

szervezési és kapcsolattartási munkálatait. Szívesen vállalkoznak rendezvények szervezésére, 

protokoll feladatok ellátására, intézésére. 

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat 

szükséges. Kizáró tényező: halláscsökkenés, idült bőrbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 

beszédhiba. 

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági vizsgálat a 

pincér/vendéglátásszervező és az ügyfélszolgálati ügyintéző/irodai titkár képzésnél. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:  

- képzési idő: 3 év szakképzési + 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

(választható); 

- szakközépiskolai kerettanterv alapján;  

- választható idegen nyelv: német nyelv vagy angol nyelv 

- hiányszakmáknál (asztalos, női szabó) ösztöndíj 
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1004 Faipar szakmacsoport - XVIII. Faipar ágazat- ASZTALOS (OKJ 34 543 02 ) 

 

Azoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretik a természetes fát, kreatív gondolkodásúak, van 

türelmük, szeretik a változatos munkát, a kihívásokat, jó a térlátásuk, jó helyzetfelismerők, 

problémamegoldók. Képesek egyedül és csapatban is dolgozni, jól fizető, keresett munkát 

szeretnének végezni, mely egyben a hobbijuk is lehet.  
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. 

 

1005 Építészet szakmacsoport – XVI. Építőipar ágazat – FESTŐ, MÁZOLÓ, 

TAPÉTÁZÓ (OKJ 34 582 04) 

 

A szakmára jelentkezzenek azok, akik jó színérzékkel rendelkeznek, biztos a kézmozgásuk, 

az egyensúlyérzékük. Képesek tartós állómunkát végezni, szeretnek önállóan dolgozni, nincs 

tériszonyuk, egy olyan szakmát szeretnének, amire mindig szükség van, amivel mindig lehet 

pénzt keresni.  

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Teljes vérkép és 

májfunkció-vizsgálat szükséges.  

Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, krónikus vese- és idült bőrbetegség, cukorbetegség, 

színtévesztés, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb szemüveg, egyensúlyzavar, epilepszia, 

vérszegénység, szédülés a magasban. 

 

1006 Gépészet szakmacsoport – IX. Gépészet ágazat - IPARI GÉPÉSZ (OKJ 34 521 

04) 

 

A képzést azoknak ajánljuk, akik műszaki beállítottságúak, szeretik a gépeket, érdeklődnek a 

működésük iránt. Elég fizikai erővel bírnak, kreatívak, pontosak és alaposak, tudnak 

közösségben dolgozni. 

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot.  

Kizáró tényezők: átlag alatti fizikai erő, máj- és vesebetegség, a kéz idült bőrbetegségei, 

epilepszia, 6 dioptriánál erősebb szemüveg viselése, rossz látásélesség. Audiológiai vizsgálat 

szükséges. 

 

1007 Könnyűipar szakmacsoport - XVII. Könnyűipar ágazat – NŐI SZABÓ (OKJ 

34 542 06) 

 

Azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek jó a látásuk, a szemmértékük, a színlátásuk, szeretik 

a divatot, a ruhákat, szeretnek önállóan dolgozni, olyan szakmát szeretnének, amire mindig 

szükség van, ami biztos jövedelmet jelent. A ruhaipari végzettséggel rendelkező 

szakmunkásokat szívesen alkalmazzák az autóipar beszállító vállalkozásai is. 

HIÁNYSZAKMA! 
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Egészségügyi kizáró ok: a végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a 

munkavégzést akadályozzák. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés egyéni elbírálás 

szerint. Követelmény a jó közeli látás, színtévesztés egyéni elbírálás szerint. 

 

1008 Vendéglátás – turisztika – XXVII. Vendéglátóipar ágazat - CUKRÁSZ (OKJ 

34 811 01) 

 

A képzést azoknak ajánljuk, akik jó ízérzékkel, kézügyességgel és állóképességgel 

rendelkeznek, jó a látásuk, pontos, alapos munkára képesek, kreatívak, jó rendszerező és 

áttekintő képességgel bírnak. Képesek igényesen, önállóan dolgozni, de a csapatmunkától sem 

riadnak vissza. 

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.  

 

1009 Élelmiszeripar szakmacsoport – XXXVI. Élelmiszeripar ágazat - PÉK (OKJ 

34 541 05) 

 

A képzésre azok a diákok jelentkezzenek, akik szeretnék megtanulni, hogyan lehet különböző 

sütőipari termékeket (kenyerek, pékáruk, finom-pékáruk) kiváló minőségben előállítani 

kisüzemben és nagyüzemben.  

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. 

  

A tanulmányi pontok számítása: 

 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 festő, mázoló, tapétázó és a cukrász szakmáknál. 

A szakmai képzés megkezdéséhez a tanulónak rendelkeznie kell az adott szakmára 

vonatkozó egészségügyi alkalmasság feltételeivel! 
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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:  

- 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 (szakgimnázium) vagy technika 

(szakközépiskola) 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 

 

 

Fontosabb határidők a felvételi eljárásban 

 

2017.10.20.   
Az iskola a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározza tanulmányi 

területeinek belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában a Centrum megküldi a 

Felvételi Központnak. A kódok megtekinthetők az iskola honlapján is.  

Iskolánk a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét, és a 

felvételi tájékoztatót közzé teszi a közoktatás információs rendszerében és honlapján. 

 

2017.10.31.  
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

 

2018. 02.19.  

Az általános iskola továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a középiskolába, 

adatlapját a Felvételi Központnak.  

 

2018. február vége   
Pályaalkalmassági vizsgálat. 

 

2018.03.14.  
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket. 

(Megtekinthető az iskolában és az intézmény honlapján – www.eotvoscell.hu) A listán 

szereplő rangsor nem jelent automatikus felvételt! 
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2018.03.21-22.   
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában, az ideiglenes felvételi 

jegyzék figyelembe vételével. 

 

2018.04.27.  
Iskolánk megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

 

2018.06.21-23.  
Beiratkozás a középiskolába. 

 

 

Képzési formák, tagozatkódok, képzési idő, egyéb követelmények 
 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK 

 

Tagozat 

kód 

Tanulmányi 

terület 

megnevezése 

Képzési 

idő 

Tervezett 

felvehető 

létszám 

Egészségügyi 

alkalmassági 

követelmény 

Pályaalkalmassági 

követelmény 

1001 Informatika – irodai 

informatikus/ 

informatikai 

rendszerüzemeltető 

4 év 

+1 év 
16 nincs nincs 

1002 Vendéglátás-

turisztika- pincér/ 

vendéglátásszervező  

4 év 

+1 év 
28 van van 

1003 Ügyvitel- 

ügyfélszolgálati 

ügyintéző/ 

irodai titkár 

4 év 

+1 év 
16 van  

 
van 

A „+1 év” az OKJ-s szakma megszerzésének befejező évfolyama. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK 

 

Tagoza

tkód 

Tanulmányi terület 

megnevezése 

 

Képzési idő 

Tervezett 

felvehető 

létszám 

Egészségügyi 

alkalmassági 

követelmény 

Pálya-

alkalmassági  

követelmény 

1004 Faipar asztalos 3 (+2) év 16 van nincs 

1005 Építészet festő, 

mázoló, 

tapétázó 

 

3 (+2) év 
 

16 

 

van 

 

van 

1006 Gépészet ipari 

gépész 

3 (+2) év 16 van nincs 

1007 Könnyűipar női 

szabó 

3 (+2) év 16 van nincs 

1008 Vendéglátás-

turisztika 
cukrász 3 (+2) év 16 van van 

1009 Élelmiszeripar pék 3 (+2) év 16 van nincs  
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A legfontosabb egészségügyi alkalmassági feltételek: átlagos testi és pszichikai fejlettség, 

fizikum, a végtagok épsége, normális funkcionálása, ép mozgáskoordináció. Számos krónikus 

betegség (pl. cukorbetegség, epilepszia, ízületi betegségek, bőrbetegségek, komoly hallás- és 

látáskárosodás, asztma, allergia, egyes szívbetegségek, arc-kéz torzító elváltozásai, egyes 

esetekben színtévesztés, beszédhiba stb.) alkalmatlanságot jelent. Fent említett betegségek 

bármelyikében szenvedő tanulók számára indokolt előzetes pályaválasztási tanácsadás 

kérése! 

 

A pályaalkalmassági vizsgálat idejéről, helyéről írásban értesítjük a jelentkezőket! 


