
Miért épp
a Bethlen...?

FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓ

az általános iskolák 4., 8. osztályosainak és szüleinek

FONTOSABB IDŐPONTOK:

2018. november 19-én 8.30 órától: „Nyílt Nap”a 4. és 8. osztályo-
soknak (a leendő 5. és 9. évfolyamnak).
2018. november 19-én 16.30 órakor: „Nyitott kapuk” c. közös fel-
vételi tájékoztató szülőknek és diákoknak a gimnázium első eme-
leti olvasótermében, majd külön-külön tájékoztató a negyedikesek-
nek, nyolcadikosoknak és szüleiknek.
2018. november 21-én 15 órától: Fizikai kísérletek általános isko-
lásoknak 
2018. november 28-án 15 órától: „Nyílt labor” - biológia – kémia 
2018. december 7-ig: A negyedikesek és a nyolcadikosok jelentke-
zése a központi írásbeli felvételi vizsgára.
2019. január 19. 10 óra: Központi írásbeli felvételi vizsga az 5. és a 
9. évfolyamra magyar nyelv és matematika tárgyból.
2019. január 24. 14 óra: Pótló írásbeli felvételi vizsga. (csak előze-
tes egyeztetés alapján)
2019. február 18-ig: Az általános iskolák továbbítják a nyolcadi-
kosok jelentkezési lapját a gimnáziumba. A jelentkezési laphoz 
csatolni kell az írásbeli felvételi vizsga értékelőlapjait. A negyedik 
osztályosok az általános iskola által vagy egyénileg a gimnáziumba 
juttassák el az Oktatási Hivatal felületén nyilvánosságra kerülő út-
mutatás szerint elkészített jelentkezési lapot, valamint az írásbeli 
felvételi vizsga értékelőlapjait!
2019. február 21. – március 14. között: Szóbeli meghallgatások a 
9. évfolyamra (a beosztást az iskola honlapján tesszük közzé)
2019. március 18.: Az ideiglenes felvételi jegyzék megjelentetése 
a honlapon.
2019. április 30.: A felvételi értesítés megküldése a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak.

Minden program helyszíne:
Bethlen Gábor Református Gimnázium

Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.

VÁRUNK BENNETEKET!

általános iskola 4. 
évfolyamának
elvégzése után

8
évfolyamos

képzés

0001  emelt óraszámú képzés nyelvi 
tehetségterületen

kétszintű érettségi, egyetem
, főiskola

0002 emelt óraszámú képzés 
természettudományos tehetségterületen

általános iskola 8.
évfolyamának
elvégzése után

4
évfolyamos

képzés

0003  emelt óraszámú
magyar – történelem – művészetek

0004 emelt óraszámú
matematika – fizika - informatika

0005 emelt óraszámú biológia – kémia

0006 emelt szintű angol

A JELENTKEZÉS MÓDJA
Az általános iskolában. A tanulói jelentkezési lapot az általános 
iskola 2019. február 18-ig juttatja el gimnáziumunkba. A négyév-
folyamos képzésnél (0003, 0004, 0005, 0006 kód) egyidejűleg több 
képzés is megjelölhető a jelentkezési lapon. 
Figyelem: a 9. évfolyamra jelentkezőknek központi írásbeli felvételi 
vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából, valamint 
szóbeli felvételi vizsgát tartunk a választott tagozatoknak megfele-
lő tantárgyakból. A biológia-kémia, valamint az emelt szintű angol 
képzésekre mindenféleképpen kell szóbeli vizsgát tenni. Az a fel-
vételiző, aki kettőnél több képzésre jelentkezik, a harmadik, illetve 
a negyedik szóbeli vizsgája helyett magyar - történelem-művésze-
tek képzés esetén a magyar nyelvi írásbeli eredményének, mate-
matika – fizika - informatika képzés esetén a matematika írásbeli 
eredményének duplázását kérheti. Amennyiben a felvételiző vál-
lalja és szeretne, akár három vagy négy általa megjelölt képzésen 
is szóbeli vizsgát tehet. 
A szóbeli vizsgák követelményei megtalálhatók a www.bgrg.hu ol-
dalon a Beiskolázás menüpont alatt.
A központi írásbeli vizsgára jelentkezés központi határideje: 2018. 
december 7.  A vizsgák helye: Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. 
A felvételi tanulói jelentkezési lapokhoz majd csatolni kell a köz-
ponti írásbeli vizsga értékelőlapjait.

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA:
Ha a jelentkező egyidejűleg több képzésre is jelentkezett, akkor 
minden megjelölt képzésnél rangsoroljuk az adott képzéshez 
szükséges kiemelt tantárgyainak kiszámított pontjai alapján. A 
rangsorolásnál pontegyenlőség esetén azt a jelentkezőt részesítjük 
előnyben, akinek a képzésen belül a kiemelt tantárgy(ak)ból jobb a 
tanulmányi átlaga 7. és 8.osztályban. Ha a pontegyenlőség továbbra 
is fennáll, azt a tanulót rangsoroljuk előbbre, aki halmozottan 
hátrányos helyzetű, majd aki hátrányos helyzetű. Ezért szükséges 
csatolni a jelentkezési laphoz az ezt igazoló dokumentumot.

Kálvin János mellszobra a gimnázium aulájában. Vele szemben
foglal helyet a címoldalon látható Bethlen-szobor.

BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS
SZATHMÁRY KOLLÉGIUM

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2.
Telefon: +36 62 241 703; Fax: +36 62 244 337

E-mail: bgrg@bgrg.hu
Alapítás éve: 1723 

OM: 029736

„Ismerd meg a bölcsességet és az intést, 
értsd meg az értelmes mondásokat!” 

(Péld.1.2)



Iskolacímerünk bibliai jelmondata ezt jelenti:
„A bölcsesség kezdete az Úr félelme”.

Ősi alma materünkben diákjaink sikeres továbbtanulásra és 
tartalmas, harmonikus életre készülhetnek fel. Azokat várjuk, akik 
jeles vagy jó tanulmányi eredményt értek el az általános iskolában.

TEHETSÉGGONDOZÁS, TUDÁS,
MŰVELTSÉG, NEVELÉS ÉS ESZKÖZTUDÁS

Bethlen Gábor Református Gimnázium
Akkreditált Kiváló Tehetségpont

TP 150 003 834
EURÓPAI TEHETSÉGPONT

Fontosnak tartjuk az alkalmazható tudás és az általános műveltség 
elsajátítását, valamint a keresztyén nevelést, amely a kölcsönös 
tiszteleten és szereteten alapul.  
A gimnáziumban ECDL–vizsgaközpont is működik, ahol minden 
diákunknak lehetőséget biztosítunk az ECDL–vizsga letételére. 
Vidéki tanulóinknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
Gimnáziumunk korszerűsített saját kollégiuma a Klauzál u. 1-3. 
alatt található. Kollégistáinknak családias légkört, a keresztyén sze-
retet jegyében kialakított életrendet, biztonságos hátteret és a tanu-
lásban tanári segítséget biztosítunk. A kollégium ingyenes, csak az 
étkezésért kell térítési díjat fizetni.

TANULÓSZOBA:
Önkéntesen igénybe vehető hétfőtől csütörtökig az 5. és a 6. évfolya-
mon étkezéssel, tanári felügyelettel, tanulássegítéssel.

AMIT A TAGOZATOKRÓL ÁLTALÁBAN TUDNI KELL
• Tagozat alatt értjük nemcsak a négy- és nyolcévfolyamos 
gimnáziumot, hanem az emelt óraszámú, emelt szintű képzéseinket 
is.
• A nyolcévfolyamosban az 5-10. évfolyamon emelt óraszámú kép-
zést biztosítunk a választott tehetségterület tantárgyaiból.  
• A négyévfolyamos gimnáziumban a 9-10. évfolyamon emelt óra-
számú, illetve emeltszintű képzést nyújtunk. 
• Minden tagozatunkon:

• a 10. évfolyam végén választott két tantárgyból, 11. és 12. 
évfolyamon emeltszintű (kétszintű érettségire felkészítő) 
képzést nyújtunk.

• Két idegen nyelv tanulása kötelező. A nyolcévfolyamos kép-
zésben az 5-6. évfolyamon a második idegen nyelv helyett a 
Latin örökségünk tantárgyat tanítjuk.

• Kötelező a hit-és erkölcstan tantárgy tanulása a tanuló 
(szülő) által megjelölt egyház hitvallása szerint.

• Részletes órahálóink honlapunkon megtekinthetők a Pedagógiai 
Programunkban.

NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TAGOZAT

0001 kódszámú nyolcosztályos gimnázium, emelt óraszá-
mú képzés nyelvi tehetségterületen: 
felvehető létszám: 17 fő.
Felvételi követelmények: Központi írásbeli általános tantervű fel-
adatlapok megírása magyar nyelvből és matematikából (a felvételi 
összpontszám 50% -át képezi). Szóbeli felvételi vizsga nincs. A köz-
ponti írásbeli vizsga eredményei mellett a felvételi összpontszám 
megállapításához a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi jegyeit 
vesszük figyelembe magyar irodalomból, magyar nyelvből, mate-
matikából és környezetismeretből (a felvételi összpontszám 50%-
át képezi). 

0002 kódszámú nyolcosztályos gimnázium, emelt óraszá-
mú képzés természettudományos tehetségterületen: 
felvehető létszám: 17 fő. 
Felvételi követelmények: Központi írásbeli általános tantervű fel-
adatlapok megírása magyar nyelvből és matematikából (a felvételi 
összpontszám 50% -át képezi). Szóbeli felvételi vizsga nincs. A köz-
ponti írásbeli vizsga eredményei mellett a felvételi összpontszám 
megállapításához a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi jegyeit 
vesszük figyelembe magyar irodalomból, magyar nyelvből, mate-
matikából és környezetismeretből (a felvételi összpontszám 50%-
át képezi). 

A JELENTKEZÉS MÓDJA
Tanulói jelentkezési lapon, melyet 2019. február 18-ig kell 
iskolánkba eljuttatni közvetlenül akár egyénileg (az egyéni 
jelentkezés módjára vonatkozó információkat az Oktatási Hivatal 
a honlapján a www.oktatas.hu oldalon fogja nyilvánosságra hozni 
várhatóan 2019. január első felében), vagy az általános iskola útján. 
Ide elsősorban jeles és jó rendű negyedikes általános iskolás fiúk 
és lányok jelentkezését várjuk. A jelentkezési lapon egyidejűleg 
mindkét tehetségterületi képzés (0001, 0002 kód) megjelölhető. 
Figyelem: az 5. évfolyamra jelentkezőknek központi írásbeli 
felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából. 
Szóbeli felvételi vizsga nincs.
Az 5–6. osztályban első idegen nyelv az angol, emellett nyelvi 
képzési elemeket is tartalmaz a latin örökségünk tantárgy. 7. 
osztálytól második idegen nyelvként választható megfelelő létszám 
esetén: német, francia, olasz. 
A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2018. 
december 7. 
A vizsgák helye: Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. 
A felvételi tanulói jelentkezési laphoz csatolni kell majd a központi 
írásbeli vizsga értékelőlapjait.

NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TAGOZATOK

0003 kódszámú emelt óraszámú magyar – történelem – 
művészetek: 
felvehető létszám: 17 fő.
Felvételi követelmények: Központi írásbeli általános tantervű fel-
adatlapok megírása magyar nyelvből és matematikából (a felvételi 
összpontszám 50% -át képezi). A központi írásbeli vizsga eredmé-
nyei mellett a felvételi összpontszám megállapításához a 7. osz-
tály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit vesszük figyelembe magyar 
nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából és 
idegen nyelvből (a felvételi összpontszám 25%-át képezi), valamint 
a szóbeli vizsga eredményét magyar irodalom tantárgyból (össz-
pontszám 25%-át képezi). A kötelező angol mellett másodiknak 
választható nyelv: francia, latin, német, olasz, orosz.

0004 kódszámú emelt óraszámú matematika – fizika - 
informatika: 
felvehető létszám: 17 fő.
Felvételi követelmények: Központi írásbeli általános tantervű 
feladatlapok megírása magyar nyelvből és matematikából (a fel-
vételi összpontszám 50% -át képezi). A központi írásbeli vizsga 
eredményei mellett a felvételi összpontszám megállapításához a 
7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit vesszük figyelem-
be magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, 
idegen nyelvből és fizikából (a felvételi összpontszám 25%-át ké-
pezi), valamint a szóbeli vizsga eredményét fizika tantárgyból (ösz-
szpontszám 25%-át képezi). A kötelező angol mellett másodiknak 
választható nyelv: francia, latin, német, olasz, orosz.

0005 kódszámú emelt óraszámú biológia – kémia: 
felvehető létszám: 17 fő.
Felvételi követelmények: Központi írásbeli általános tantervű fel-
adatlapok megírása magyar nyelvből és matematikából (a felvételi 
összpontszám 50% -át képezi). A központi írásbeli vizsga eredmé-
nyei mellett a felvételi összpontszám megállapításához a 7. osz-
tály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit vesszük figyelembe magyar 
nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, biológiából 
és kémiából (a felvételi összpontszám 25%-át képezi), valamint a 
szóbeli vizsga eredményét biológia és kémia tantárgyakból (össz 
pontszám 25%-át képezi). A kötelező angol mellett másodiknak 
választható nyelv: latin (ajánlott), francia, német, olasz, orosz.

0006 kódszámú emelt szintű angol: 
felvehető létszám: 17 fő.
Felvételi követelmények: Központi írásbeli általános tantervű fel-
adatlapok megírása magyar nyelvből és matematikából (a felvételi 
összpontszám 50%-át képezi). A központi írásbeli vizsga eredmé-
nyei mellett a felvételi összpontszám megállapításához a 7. osz-
tály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit vesszük figyelembe magyar 
nyelvből, magyar irodalomból, angol nyelvből, történelemből és 
matematikából (a felvételi összpontszám 25%-át képezi), valamint 
a szóbeli vizsga eredményét a választott tagozatnak megfelelő tan-
tárgyakból (összpontszám 25%-át képezi). Erre a képzésünkre azok 
jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek az általános iskola felső ta-
gozatának megfelelő angol nyelvtudással. A kötelező angol mellett 
másodiknak választható nyelv: francia, latin, német, olasz, orosz.


