
 

BEMUTATKOZÓ 
 
A Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző 
iskola 2012. óta működik a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért 
Alapítvány fenntartásában. Gimnáziumi képzést és 
szakképzést kínál három területen is: mezőgazdaság és 
erdészet, turizmus-vendéglátás és sport ágazatban. 
 
Joggal kérdezhetik tőlünk: Mit adhat, mit nyújthat, mit akarhat egy 
vidéki középiskola Felcsúton ebben a versenyhelyzetben, a 
főváros és több megyeközpont iskolakomplexumainak és 
szakképző centrumainak vonzáskörzetében? Tán éppen azt, amit 
csak mi tudunk nyújtani: odafigyelést, családias légkört, 
emberséges, vidám hangulatot, ahol észreveszik, komolyan veszik 
és számon tartják a „legkisebbeket” is. Védettséget, ahol nem 
lehet elkallódni vagy bűnözni észrevétlenül, nem lehet megbújni 
egy arctalan tömegben, mert mindenki mindenkit ismer. Ahol a 
viszonyok még személyesek és emberiek, ahol jól érezheti 
magát tanuló és tanár egyaránt. És minőséget, minőségi 
szakképzést, modern felszereltséget, és minőségi tanerőt az 
oktató- nevelő munkához. Ahol egy helyen - igaz kicsiben - 
koncentrálódik a középiskolai képzés teljes vertikuma: 
gimnáziumi osztály elitképzéssel, technikumi osztály 
érettségire épülő kurrens szakmákkal; igényes, 3 évfolyamos 
duális szakképző iskola átlagon felüli felszereltséggel és 
ellátással (szakács, pincér--vendégtéri szakember, cukrász, gazda, 
kertész) és mindez egy új iskolaépületben. Hogy ez mekkora esélyt 
és lehetőséget kínál a környék általános iskoláiból kikerülő végzős 
növendékeknek, azt még sokan el sem hiszik, de mi azért, és úgy 
dolgozunk, hogy ez mindenki számára nyilvánvalóvá legyen.  

Jöjjenek el, nézzék meg, győződjenek meg róla 
személyesen! 

 

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre 

Kód Tagozat/szakmacsoport/szakképesítés 

0001 Gimnázium - humán és matematika emelt óraszám 

0021 technikum - Mezőgazdasági technikus 

0022 technikum – Kertész technikus 

0031 technikum – Szakács szaktechnikus 

0032 technikum – Vendégtéri szaktechnikus 

0033 technikum – Cukrász szaktechnikus 

0004 technikum – Sportedző-labdarúgás szakág 

0051 szakképző iskola - Gazda 

0052 szakképző iskola - Kertész 

0061 szakképző iskola - Szakács 

0062 szakképző iskola – Pincér-vendégtéri szakember 

0063 szakképző iskola – Cukrász 

Felvételivel kapcsolatos információk és határidők 

 Nyílt napok:  
- gimnázium, szakgimnázium - 2020. december 1. (kedd) 
- szakközépiskola - 2020. december 2. (szerda) 

 Általános iskolások jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára 
2020. december 4. (péntek)  

 Általános iskolások felvételije (központi írásbeli felvételi) 2021. 
január 23. (szombat 10 óra) 

 Pótfelvételi (központi írásbeli felvételi) 2021. január 28. 
(csütörtök 14 óra) 

 Felvételi dolgozatok megtekintése iskolánkban 
2021. január 29. (péntek 8 órától 16 óráig) 

 Felvételi dolgozatok fellebbezési napja 2021. február 01. (hétfő) 

 A felvételizők kiértesítése az írásbeli eredményéről 2021. 
február 8.(hétfő) 

 Középfokú iskolákba jelentkezés 2021. február 19. (péntek)  

 Szóbeli felvételi a gimnáziumi osztályba  
2020. február 26. (péntek 13 órától) 

 Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2021. 
március 16. (kedd) 

 Rangsormódosítás az általános iskolások számára 2020. 
március 22-23. ((hétfő- kedd) 

 Felvételről vagy elutasításról értesítés küldése általános 
iskolákba és a jelentkezőknek 2021. április 30. (péntek) 

 Felvételi elbírálása 
2021. június 1. (kedd) 

 Beiratkozás a nappali 
tagozat 9. évfolyamára 
valamennyi szakon 2021. 
június 22-24.  
(kedd- csütörtök) 

8-12 óráig 

 
Beiskolázási tájékoztató 

 

2021/2022-es tanévre 
 

 

 

 

 

 

 

Felcsúti Letenyey Lajos 

Gimnázium Technikum és 
Szakképző Iskola 
8086 Felcsút, Fő út 191. 
Tel.: +36-30-883-8514 

http://www.letenyeyiskola.hu 
E-mail: letenyey@pfla.hu 
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GIMNÁZIUM 

Kód: 0001 
 
Általános tantervű, humán jellegű osztály, kötelező előrehozott, 
minimum középszintű nyelvi érettségi kimenetel, és/vagy 
középfokú „B2” nyelvvizsga második idegen nyelvből. 
Gimnáziumi kerettanterv alapján 4 évfolyamos képzés.  
Kötelező idegen nyelvek: angol és német. Emelt szintű oktatás: 
idegen nyelvek, magyar nyelv és magyar irodalom, valamint 
történelem és matematika tantárgyakból.  
A felvétel az általános iskolai hozott eredmények, a központi írásbeli 
vizsga eredményei, valamint szóbeli meghallgatás alapján számított 
pontok szerint történik. Minimum elvárás az alábbi közismereti 
tantárgyak: magyar nyelv és irodalom; történelem; idegen nyelv, 
matematika, legalább 4,4-es átlaga a 7. év végén és 8. félévben, 
akiknek átlaga lényegesen gyengébb, azt már nem hívjuk szóbeli 
felvételire. 
Megjegyzés: reál tantárgyak iránt érdeklődő növendékeink számára 
külön egyedi tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk a 
továbbtanulás irányultságának megfelelően. 
 
A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai: 
1. Központi írásbeli dolgozatok eredményei: 50 % (25% 
matematika + 25% magyar nyelv; 100 pont) 
2. Hozott eredmény: 30% (60 pont). 
Az alábbi közismereti tárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyei képezik a 
hozott pontok számításának alapját: magyar nyelv- és irodalom 
(tantárgyak átlaga); történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, 
földrajz. 
3. Szóbeli meghallgatás- 20% (40 pont) 
A szóbeli meghallgatás követelménye: a felvételizők 3-3 perc 
időtartamban bemutatják önálló kiselőadás formájában: 1. 
önmagukat és családjukat, 2. településüket, majd válaszolnak a 
bizottság ezen témákkal kapcsolatos kérdéseire. 3. egy rövid 
problémamegoldó természettudományi feladat 4. egy rövid 
szövegértési feladat hasonló időtartamban, melyek előzetes 
felkészülést nem igényelnek. A szóbeli felvételiről tájékoztatás a 
honlapunkon elérhető. 
 
A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.  
 

 

TECHNIKUM 

Kód: 0021 (Mezőgazdasági technikus)  
Kód: 0022 (Kertész technikus)  
Kód: 0031 (Szakács szaktechnikus) 
Kód: 0032 (Vendégtéri szaktechnikus) 
Kód: 0033 (Cukrász szaktechnikus) 
Kód: 0004 (Sportedző-labdarúgás szakág)- kizárólag a PFLA 
labdarúgói számára 

5 évfolyamos képzés a technikumi közismereti és a szakképzési 
kerettanterv alapján, amely ötödév végén érettségi vizsgával valamint 
szakmai vizsgával zárul. A felvétel az általános iskolai hozott 
tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján számított pontok 
szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német.  

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai: 
Egyrészt a központi írásbeli felvételi dolgozatok eredményei, mint 
szerzett pontok (magyar nyelv és irodalom maximum 50 pont és 
matematika maximum 50 pont), másrészt az általános iskola 7. év végi 
és 8. félévi bizonyítvány jegyei megduplázva az alábbi 
tantárgyakból (LÁSD: TÁBLÁZAT!) szintén maximum 100 pont 
képezi a hozott pontokat. A szerzett és a hozott pontok 50-50%-ban 
számítanak a felvételi pontok kiszámításánál. 

Mezőgazdaság 
szakirány 

Vendéglátás 
szakirány 

Sport szakirány* 

magyar nyelv és 
irodalom 

magyar nyelv és 
irodalom 

magyar nyelv és 
irodalom 

történelem történelem történelem 

matematika matematika matematika 

idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv 

biológia földrajz biológia 

* Sport szakirányra kizárólag a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémiára felvett növendékek jelentkezhetnek. 

Egyéb követelmények: 
Az iskola a jelentkezők létszámának és pontszámaiknak 
függvényében a megszerezhető maximális pontszám (200 pont) 50 és 
70 %-a között állapítja meg a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét 
az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt. . A küszöböt el nem 
érő tanulók rangsorolás nélkül elutasításra kerülnek  

A szakmák szerinti pályaalkalmassági és egészségügyi 
alkalmasság a felvétel szükséges feltétele. Ennek a helyéről és 
időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket. 

Jelentkezés módja valamennyi képzésre: 

Általános iskolai jelentkezési lap megküldésével történik. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Kód: 0051 (Gazda) 
Kód: 0052 (Kertész) 
Kód: 0061 (Szakács) 
Kód: 0062 (Pincér-vendégtéri szakember) 
Kód: 0063 (Cukrász) 

3 évfolyamos szakképző iskolai 
képzés plusz két éves érettségire 
való felkészítéssel, a szakképző 
iskolai közismereti és szakképzési 
kerettanterv alapján. 

A felvétel az általános iskolai 
hozott tanulmányi eredmények 
alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: 
angol vagy német.  

Elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a 
tervezett kimenet a választott szakképesítés megszerzése.  

A képzésben a választott szakirány szerinti egészségügyi- és 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
feltétel. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a 
jelentkezőket. 

 

 
A felvételi pontszámítás módja: 

Sikeres 8-dikos végbizonyítvány. Az 5., 6., 7., év végi és a 8. félévi 
5 tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, 
Idegen nyelv valamint a Biológia és Földrajz tantárgyakból a 7. év 
végi és a 8. félévi jegyek összege alapján történik a rangsorolás.  

A megszerezhető maximális pontszám összesen: 120 pont. 

Megjegyzés: Az iskola a jelentkezők létszámának függvényében a 
megszerezhető maximális pontszám 55 és 70 %-a között fogja 
megállapítani a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes 
felvételi jegyzék kifüggesztése előtt. A küszöböt el nem érő tanulók 
rangsorolás nélkül elutasításra kerülnek. 


