
Köszöntő
Iskola épül Felcsúton, középiskola! Nem szokványos ez 
egy község életében. A Felcsúti Letenyey Lajos Szak-
középiskola és Szakiskola 2012. szeptember 1-jén kezdi 
meg működését. Névadónk országosan kevésbé ismert, de 
felcsúti, a mienk, egy birtokos, aki térségünkben fáradozott 
a hatékony gazdálkodás megteremtéséért, szívügye volt a 
magyar agrárium. Intézményünk merőben új, előzmények 
nélküli vállalkozás, amely két fontos stratégiai területen kezdi 
el a szakoktatást: mezőgazdaság és vendéglátás-idegen-
forgalom. A mezőgazdaság az a terület, melynek mindig 
lesz jövője, és amelynek lehetőségei szűkebb régiónkban is 
adottak. Célunk olyan új nemzedék felnevelése a környező 
települések fiataljaiból, aki kötődik a földhöz, itt akar meg-
maradni és boldogulni, ismeri a modern gazdálkodás fortélyait. 
A másik szakirány, vendéglátás- idegenforgalom részben a 
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia növendékeinek szól, de 

jelentkezhetnek a környező települések fiataljai is. Ez úgysz-
intén olyan terület, amelynek gyökerei megvannak a magyar 
múltban, kiváló lehetőségei pedig a jelenben.
Intézményünk szakközépiskolai és szakiskolai szinten is 
lehetőséget kínál a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, 
és az érettségin kívül piacképes szakmák megszerzésére.
Nevelési rendszerünk a Bibliára tekint, és az európai keresz-
tyén értékrend örökségét vallja magáénak. A hatékony ismere-
tátadási és ismeretszerzési technikák elsajátításán túl nevelési 
szemléletében teret kap a nemzethez való kötődés erősítése, 
az „itt” maradás az „itt” boldogulás öntudatos vállalása.
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képzési formák és beiskolázási kódok:
SZAKKÖZÉPISKOLA kód: 01
4 évfolyamos általános kerettantervre épülő helyi tanterv sze-
rinti képzés, amely érettségi vizsgával zárul. A sikeres érettségi 
vizsga után 1 szakképző év következik, melynek kimenete ven-
déglős szakképesítés. Az általános középfokú oktatás szaka-
szában (9-12. évfolyam) vendéglátás-idegenforgalom szakma-
csoportos alapozás szakmai elméletből és gyakorlatból. Okta-
tott idegen nyelv angol vagy német. Emelt óraszámú képzés 
idegen nyelv és informatika tantárgyakból. 

 kód: 02
4 évfolyamos általános kerettantervre épülő helyi tanterv sze-
rinti képzés, amely érettségi vizsgával zárul. A sikeres érettsé-
gi vizsga után 1 szakképző év következik, melynek kimenete 

mezőgazdasági technikus. Az általános középfokú oktatás sza-
kaszában (9-12. évfolyam) mezőgazdaság szakmacsoportos 
alapozás szakmai elméletből és gyakorlatból. Oktatott idegen 
nyelv angol vagy német. Emelt óraszámú képzés idegen nyelv 
és informatika tantárgyakból.
SZAKISKOLA kód: 03
3 évfolyamos, előrehozott (alternatív) képzés 9-11. évfolyam. 
Tervezett kimenet vendéglátás-idegenforgalom szakmacsopor-
ton belül szakács szakképesítés. Oktatott idegen nyelv angol 
vagy német.

 kód: 04
3 évfolyamos, előrehozott (alternatív) képzés 9-11. évfolyam. 
Tervezett kimenet vendéglátás-idegenforgalom szakmacso-
porton belül pincér szakképesítés. Oktatott idegen nyelv: an-
gol vagy német.

 kód: 05
3 évfolyamos, előrehozott (alternatív) képzés 9-11. évfolyam. 
Tervezett kimenet mezőgazdaság szakmacsoporton belül gaz-
da szakképesítés. Oktatott idegen nyelv angol vagy német.
Jelentkezés módja:
Az általános iskolában kitöltött jelentkezési lap megküldésével 
történik, melyhez csatolni kell a központi írásbeli vizsga ered-
ményeit tartalmazó értékelő lap másolatát.

Felvételi követelmény:
Egyrészt az általános tantervre épülő központi írásbeli fel-
vételi dolgozatok eredményei, mint szerzett pontok (ma-
gyar nyelv és irodalom maximum 50 pont és matemati-

ka maximum 50 pont), másrészt az általános iskola 7. év 
végi és 8. félévi bizonyítvány jegyei az alábbi tantárgyakból 
(LÁSd: TÁBLÁZAT!) képzi a hozott pontokat. A szerzett és 
a hozott pontok 50-50%-ban számítanak a felvételi pontok 
kiszámításánál.
 
 Mezőgazdaság Vendéglátás- idegenforgalom
 szakirány szakirány
    
 magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom    
 történelem történelem    
 matematika matematika    
 idegen nyelv idegen nyelv    
 biológia földrajz  

Az írásbeli felvételin szerezhető 100 pont mellé a hozott ered-
mény szintén 100 pont, úgy, hogy az öt tárgy 7. év végi és 8. fél-
évi bizonyítványban szereplő érdemjegyeit összeadjuk és meg-
duplázzuk. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak érdemjegye-
it átlagolva egy tantárgyként számítjuk.

aZ iskOLa sPECiáLis kÍNáLaTa: valamennyi képzési for-
mában lehetőséget kínálunk a labdarúgás rendszeres műve-
lésére professzionális szakedzők vezetésével a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémia pályáin.

Felvételi tájékoztató a 2012/2013. tanévre

Iskolánk névadója
Letenyey Lajos Felcsúton született 1822-ben, földbirtokos, 
mezőgazdász és szakíró. Felmenői a megyei politikában ját-
szottak vezető szerepet a reformkortól. Mezőgazdasági ta-
nulmányokat folytatott Keszthelyen, majd magasabb szinten 
a németországi Hohenheimban. Hazatérte után 1853-ban 
úgy döntött, hogy Felcsútra költözik, és itteni birtokain min-
tagazdaságot szervez. Tevékenyen részt vett a megye gazda-
sági életében. Elméleti munkássága jelentős, rendszeresen 
publikált. Az ő nevéhez kapcsolódik a térség szőlészeti táj-
rajzának megírása. Hegyközségi törvényei egészen 1948-ig 
maradtak érvényben. Viszonylag fiatalon, Felcsúton érte a 
halál 1868-ban.
Letenyey Lajos neve országosan kevésbé ismert, de felcsúti, 
akihez kötödésünk lehet, mert kiváló mezőgazdász volt, a 
modern gazdálkodás meghonosításán fáradozott. Másrészt 
életével azt is példázza, hogy itthon, helyben is meg lehet ta-
lálni a boldogulást.


