
Bocskai István
Református Oktatási Központ

Felvételi tájékoztató

Bocskai István Református Oktatási Központ –
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.

Telefon: +36 24 517 250
www.birokhalasztelek.hu • E-mail: bocskai@reformatus.hu 

OM azonosító: 032614     telephelyi kód: 001

R
EFO

RM

ÁTUS OKTATÁSI KÖZPO
N

T

INGYENES FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ2020. november 6-tól kezdődően péntekenként 15.00-17.00 hBővebb információ és jelentkezési lap az isko-la honlapján.

NYÍLT 
NAPOK

2020. október 13-14. (kedd-szerda) 8.00 h 

2020. november 10-11. (kedd-szerda) 8.00 h 

2020. november 12. (csütörtök) 

rendészeti nyílt nap

A mezőgazdaság és erdészet ágazat (0024) a technikai fejlődés következtében egyre nagyobb szerepet tölt 
be a gépesítés, automatizálás. Az ágazatban a technikai vívmányok és a kétkezi munka szépsége ötvöződik. 
Együtt található meg benne a legkorszerűbb gépesítés, digitalizáció és a hagyományos kézműves gazdálko-
dás. A mezőgazdasági termelés és szolgáltatások az élővilággal, az élőlényekkel való foglalatosságot jelentik 
– a természeti, biológiai meghatározottságaik miatt – sajátos feltételeket teremtenek nagy kihívást jelente-
nek az innovációk (vagyis újítások és új eljárások) gyakorlati elterjesztése és elterjedése számára. A terület-
hez tartozik a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság gépesítése, 
vadgazdálkodás és halászat, földmérés, valamint térinformatika, amelyek mind a termelés/termesztés mind 
a szolgáltatások sokszínűségét kínálják. A legszélesebb érdeklődésnek is megfelelnek.
Választható képzések 5 éves technikumi képzésben: 
• KERTÉSZTECHNIKUS (DÍSZNÖVÉNYTERMESZTŐ, VIRÁGKÖTŐ SZAKMAIRÁNY)

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
3 évf.
kertész – kód: 0031

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kertész 
szakma széleskörű ismereteket nyújt. A kertész feladata a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés, zöld-
ség-, gyógynövény- és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása. A szakmai képesítő 
vizsga teljesítése után a tanulók kétéves érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt a Bocskaiban (Ha-
lásztelken vagy Budapesten). E kétéves képzésre külsős jelentkezők is beiratkozhatnak. 

JELENTKEZÉS, FELVÉTELI
A Bocskai István Református Oktatási Központba 8. évfolyamos diákok számára a jelentkezési határidő: 
2021. február 19. A gimnáziumi (0011., 0012. és 0013.) és a technikumi (0021., 0022., 0023., 0024. és 
0025.) tagozatkódokat megjelölő jelentkezők középfokú felvételi írásbeli vizsgát tesznek, melynek idő-
pontja: 2021. január 23. (szombat) 10.00 óra. A felvételi írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig lehet jelent-
kezni a vizsgát szervező középiskolákban. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján leendő diák-
jainkkal 2021. február 26-27. között szóbeli felvételi beszélgetésen találkoznak az iskola pedagógusai. 
Erre az alkalomra, aki tud, lelkipásztorától vagy plébánosától hozhat lelkipásztori jellemzést, melyhez az 
iskola biztosít formanyomtatványt. A szóbeli felvételi beszélgetésen 
• biológiából emelt szintű képzésre (0012) jelentkezők általános iskolában tanult a biológiai 

ismereteikről, 
• a gazdálkodás és menedzsment (0021) valamint az informatika és távközlés (0022) ágazatra 

jelentkezők pedig informatikai ismereteikről is számot adnak. 
• a dráma és színház emelt színtű képzésre (0013) jelentkező tanulók egy alkalmassági vizsgán vesznek 

részt, ahol egy verset és egy monológot (prózai szöveget) kell előadniuk.
• a rendészet és közszolgálat (0023) ágazatra jelentkezőknek be kell mutatniuk orvosi alkalmassági 

igazolásukat, valamint külön beosztás alapján testnevelés felmérésen kell részt venniük. 

Minderről (szóbeli felvételi követelmények, jelentkezési lap az ingyenes felvételi előkészítőre, 
lelkipásztori jellemzés) részletes tájékoztatást a nyílt napokon és az iskola honlapján adunk.
 
Felvételi pontszámítás: hozott osztályzatok 100 pont [magyar nyelv és irodalom, történelem, matemati-
ka, idegen nyelv, biológia vagy informatika], írásbeli vizsga 200 pont, szóbeli vizsga 100 pont.



GIMNÁZIUM 
1+4 évf.
nyelvi előkészítő évfolyamos képzés – 

kód: 0011
nyelvi előkészítő évfolyamos képzés, emelt 

képzés biológiából – kód: 0012
nyelvi előkészítő évfolyamos képzés, emelt 

szintű képzés dráma és színház tantárgy-
ból – kód: 0013

Gimnáziumunkban a múltban is eredményes 
magyar keresztyén pedagógiai hagyományo-
kat kívánjuk folytatni mindennapi munkánk-
ban. Az ötévfolyamos nyelvi (angol-német) 
előkészítő évfolyamos képzés 2007-ben épült 
be a Bocskai képzési rendszerébe. A gimnázi-
umban biztosítjuk a felkészülést az emelt és 
a középszintű érettségi vizsgára, az érettsé-
gi utáni továbbtanulásra. Egyes tantárgyak 
(idegen nyelvek, matematika) tanulása va-
lamennyi évfolyamon kiscsoportos foglal-
kozás keretében történik. A 2019/20. tanév 
érettségiző osztályából a tanulók 66 %-ban 
nyertek felvételt valamely hazai felsőokta-
tási intézménybe. Az elmúlt tanév végéig 73 
fő tett B2 komplex és 5 fő C1 komplex állami 
nyelvvizsgát.

A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 an-
gol és német nyelvi óra és valamint 3 digitális 
kultúra óra mellett a közismereti tárgyakból 
szinten tartás folyik. Mivel a magasabb óra-
szám a nyelvekből felsőbb évfolyamokon is 
megmarad, az ötödik tanév végéig két nyelv-
ből is teljesíthetik szorgalmas tanulóink a 
nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga 
követelményeit, amellyel megalapozhatják a 
sikeres felsőoktatási felvételt. Informatikából 
az ECDL Start moduljait sajátítják el diákja-
ink.

Mindezen felül a gimnáziumi osztály 
egyik csoportja (12) emelt szintű képzésben 
részesül biológiából. Ez a szabadon választ-

Kedves Nyolcadikos Diákok! Tisztelt Szülők!
A Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium [OM 032614, telephelyi kód: 001] szeretettel 
köszönti a 2021/22. tanév beiskolázási lehetőségei iránt érdeklődőket. 
Ez a tanév kiemelt jelentőségű iskolánk életében, hisz az alapítása utáni 
50. tanévet kezdhettük meg. Intézményünk a Bibliára alapozott keresz-
tyén elveket jelenít meg pedagógiai programjában, s ezt a mindennapi 
gyakorlatban is igyekszik követni, így a Bocskai vallási, világnézeti tekin-
tetben elkötelezett iskola. Intézményünk fenntartója a Halásztelki Refor-
mátus Egyházközség (2314 Halásztelek, Kisgyár u. 16.).

A Bocskai nyitott, ökumenikus elkötelezettségű, azaz szeretettel 
várja a történelmi keresztyén egyházak közösségeihez tartozó gyermeke-
ket, sőt ezen túlmenően mindenki előtt nyitva állnak kapui, akik a pe-
dagógiai programjában képviselt értékrendet elfogadják. A tanulók ezen 
értékrend szerinti nevelését-oktatását – a nevelésükért elsődlegesen 
felelősséget hordozó közösségekkel – a családdal és a gyülekezetekkel 
együttmunkálkodva kívánjuk végezni. A hit- és erkölcstan (jelenleg re-
formátus és katolikus csoportbontásban) rendes tantárgyként, heti két 
órában épül be a kötelező tanórai foglalkozások közé. A tanítási hét kez-
detén hétkezdő ifjúsági istentiszteleten vesznek részt tanulóink.

Fontosnak tartjuk tanulóink tanulás-módszertani fejlesztését, te-
hetséggondozását, kompetencia alapú fejlesztését, tanácsolását sza-
badidős és továbbtanulási kérdésekben. Ennek érdekében szorosan 
együttműködünk a Református Pedagógiai Intézettel és a Református 
EGYMI-vel. Külön szakember segíti a tehetséggondozást, valamint az is-
kolapszichológiai és a pályaválasztási tanácsadást. Intézményünk lelki-
pásztorai kísérik figyelemmel a tanulók beilleszkedését, lelki fejlődését.

A művészeti nevelés kiváló színtere intézményünkben a Bocskaiban 
folyó alapfokú művészetoktatás. A tanulók 3 művészeti ág és 11 tanszak 
kínálatából választhatnak. A zeneművészet területén egyaránt megjele-
nik a kínálatban a klasszikus zene (akkordikus, billentyűs, fafúvós, réz-
fúvós, ütős, vokális, zeneismeret), a jazz-zene (pengetős) és a népi zene 
(vonós és tekerő). A táncművészet keretei között néptánc, a képzőművé-
szet területén pedig képzőművész tanszakot lehet választani.

A távolról érkezők számára rendelkezésre áll kollégiumunk, mely 
külön fürdőszobás, 4 ágyas szobákban biztosítja az ellátást.

A Bocskai – mint a Károli Gáspár Református Egyetem partnerintéz-
ménye – egyetemi hallgatók gyakorlati képzését is ellátja. Intézményünk 
a Pannon Nyelviskola akkreditált nyelvvizsgahelye, így helyben biztosítja 
az állami nyelvvizsgáztatás lehetőségét tanulóinak. A Bocskai ECDL és 
CISCO oktatási és vizsgaközpontként felkészíti tanulóit e vizsgákra, me-
lyek teljesítésére helyben biztosítja a lehetőséget.

Kedves Nyolcadikosok! Szeretettel vár Benneteket a Bocskai István 
Református Oktatási Központ!

dr. Papp Kornél
főigazgató

fiatalok megismerkednek e területek sajátosságaival. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon a ta-
nulóknak kiváló lehetősége nyílik arra, hogy az oktatási intézményben elsajátított elméleti ismeretanyagot, 
vállalatoknál, intézményeknél egészítsék ki az adott szakma gyakorlati ismereteivel. A tanulmányok során 
a tanulókban kialakul, illetve erősödik a precizitás, a rendszerszemlélet, valamint megismerik az üzleti 
kommunikáció alapjait, kapcsolatokat építhetnek ki akár jövőbeni munkahelyeikkel is.
A Bocskaiban az 5 éves technikumi képzésben a következő szakma ismereti sajátíthatók el:
• VÁLLALKOZÁSI-ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ

Az informatika és távközlés ágazat (0022) az informatikai és infokommunikációs szakmá-
kat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az 
informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfej-
lesztés és -tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok 
számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé. Az informatika önálló tudomány-
ág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított infor-
mációkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, 
sokszorosításával és továbbításával foglalkozik. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon 
jól felszerelt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben 
korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. Az 
ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a 
számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az 
itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakembe-
rek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések biztos alapot adnak. 
Fontos szerepet kap a képzésünkben a számítógépes hálózatok oktatása. Iskolánk 
CISCO Academy oktatási központja is egyben, ahol lehetőség nyílik CISCO vég-
zettségek megszerzésére. Intézményünk ugyanakkor ECDL vizsgaközpont, így 
tanulóink a megszerzett ismereteiket e területen is kamatoztathatják.

Választható képzések 5 éves technikumi képzésben:
• INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS 

ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS
• INFOKOMMUNIKÁCIÓSHÁLÓZAT-ÉPÍTŐ ÉS 

-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS

A rendészet és közszolgálati ágazat (0023) a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szak-
képesítéseket foglalja magába. A közszolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) ismeretekre épülő 
képzések az ágazat munkaerő-utánpótlását hivatottak biztosítani. Az adott szakterület az érdeklődő, illet-
ve elkötelezett fiatalokat neveli és oktatja. A képzés során a közigazgatás, illetve a rendészet választható 
szakirányoknak megfelelően a fiatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátosságaival, a leendő 
választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a 
tanulók megismerkedhetnek büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, valamint 
kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel. Célunk a fizikális állóképesség erősítése heti öt 
testnevelés és három intézkedéstaktikai óra megtartásával. Hangsúlyos az ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés 
feladatainak bemutatása is. A képzést a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás alapján a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság szakmai támogatásával végezzük.
A Bocskaiban az 5 éves technikumi képzésben a következő szakma ismereti sajátíthatók el:
• KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS (KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAIRÁNY)

  A 2021/22. tanévben induló képzések tagozatkódjai:

OM azonosító: 032614

TECHNIKUM
5 évf.
gazdálkodás és menedzsment ágazat –  kód: 0021
informatika és távközlés ágazat – kód: 0022
rendészet és közszolgálat ágazat – kód: 0023
mezőgazdaság és erdészet ágazat – kód: 0024

Az új szakképzési törvény hatályba lépése miatt 
2020 szeptemberében átalakult az egész szakképzés, ismét 
bevezették a technikusképzést. A technikumban a tanulók a 10. évfolyam végén ágazati szintvizsgát tesz-
nek, majd egy szakma tanulását kezdik meg. Az ötévfolyamos képzés negyedik évfolyamán a diákok előreho-
zott érettségi vizsgát tehetnek több vizsgatárgyból, így az utolsó (ötödik) évfolyamon már a szakmai vizsgára 
összpontosíthatnak. A 2021/22. tanévben a Bocskai technikumi osztályaiban a következő ágazati képzések 
indulnak: 

A gazdálkodás és menedzsment (0021) ágazat a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magába. 
A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai 
ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az állam-
igazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást. A képzés 
során a pénzügyi-számviteli, valamint a vállalkozási ügyvitel választható szakirányoknak köszönhetően a 

Telephelyi kód: 001

0011 gimnázium – angol-német NYEK0012 gimnázium – angol-német NYEK emelt szintű képzés biológiából0013 gimnázium – angol-német NYEK emelt szintű képzés dráma és színház tantárgyból0021 technikum gazdálkodás és menedzsment ágazat0022 technikum informatika és távközlés ágazat0023 technikum rendészet és közszolgálat ágazat0024 technikum mezőgazdaság és erdészet ágazat0031 szakképző iskola kertész szakma

ható órakeretből 2-2 tanóra igénybevételét 
jelenti

A másik gimnáziumi osztályunk egy cso-
portja (0013) emelt szintű képzést kap dráma 
és színház tantárgyból. A tanulók megis-
merkedhetnek a drámatörténettel, a beszéd-
technikával és a színészmesterség alapjaival. 
A tagozatra várunk mindenkit, aki szeretné 
fejleszteni kommunikációs képességét, vagy 
magabiztosságra tenne szert. A tantárgyból 
érettségizni is lehet. A dráma az irodalmi is-
mereteket is bővíti, így a magyar érettségin is 
kamatoztatható.


