


„A bölcsesség kezdete az Úr félelme”









Egyházi sajátosságok: 
• Órarendi hittanórák 2 óra/hét – hittan választás keresztségnek megfelelően
• Hétkezdő áhítat – hétfő 7.30 – tól
• Gyülekezeti vasárnap 
• Életvitel, megjelenés, értékek, hagyománytisztelet 

Sajátosságok

Gimnáziumunk sajátosságai:
• Emeltszintű képzés 4 meghirdetett területen
• Két idegennyelv tanulás: 

• 1. nyelv az angol
• 2. nyelv választhatósága: francia, latin, német, olasz

• Emelt szintű érettségire való felkészítés 2 választott tantárgyból 11. évfolyamtól
• Tehetséggondozás, versenyzés – versenyeztetés magas szinten
• Tehetségszűrés – Értéktermő Gazdagító programok
• Szakkörök – kórus, hangszeres kibontakozás lehetősége, robotika
• Tanulásmódszertan tréning
• Pályázati eredmények: tantermen kívüli oktatási tartalmak, helyszínek, digitális módszertan, innovatív 

módszertani elemek
• Gimnáziumunk diákjainak saját kollégiumi elhelyezés
• Kedvezmények: 

• Ingyenes tankönyvellátás
• Kedvezményre jogosító iratok alapján étkezési térítési díjkedvezmény



Felsőfokú továbbtanulás

Felsőoktatásba jelentkezett 93 %
Felvételt nyert 83 %
Nem jelentkezett felsőoktatásba 7 %

Felsőfokú képzőhelyek: 
• SZTE
• BME
• Bármely egyetem
• Külföldi továbbtanulás

Gimnáziumi képzés sikere 3 szereplős: 
• Diák
• Tanár
• Szülő



Képzési formák
• 8 évfolyamos képzés:

- emeltszintű nyelvi tehetségterület – 0001

- emeltszintű matematika – természettudományos tehetségterület – 0002

• 4 évfolyamos képzés:

- emeltszintű magyar – történelem - 0003

- emeltszintű matematika – fizika – digitális kultúra - 0004

- emeltszintű biológia – kémia - 0005

- emeltszintű angol nyelvi - 0006



Kötelező fakultáció

9. 10. 11. 12.

Magyar 3+2 4+1 4+1 4+1

Történelem 2+1 2+1 3 3

Matematika 3+2 3+1 3 3+2

Fizika 2 3+1 2 1

Digitális kultúra 2 1 2+2

Biológia 3+1 2 2+3 2+3

Kémia 1+1 2+2

Angol 3+2 3+2 4+1 4+1

Magyar - történelem (0003)

Emeltszitű képzések tantárgyi óraszámai

Matematika - fizika - digitális kultúra (0004)

Biológia - kémia (0005)

Angol (0006)



Felvételi eljárás
• Központi írásbeli 

• Magyar nyelv

• Matematika

• Hozott pontok 
• 7. év végi osztályzatok

• 8. félévi osztályzatok

50 %

25 %

• Szóbeli felvételi vizsga (0003, 0005, 0006)

0003 – magyar nyelv, magyar irodalom, 
történelem, matematika, idegen nyelv

0004 – magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, fizika

0005 – magyar nyelv, magyar irodalom, történelem,
matematika, biológia, kémia

0006 – magyar nyelv, magyar irodalom, 
történelem, matematika, angol nyelv

25 %

0004 felvételi eljárás: 
- Központi írásbeli (75 %)

• Magyar 25 %
• Matematika 50 %

- Hozott pontok 25 % 



Központi írásbeli dolgozatokhoz segítség: 
• https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

Felvételi felkészülést segítő lehetőségek 

Szóbeli felvételi vizsgához segítség a vizsgaszabályzat:
• www.bgrg.hu

Beiskolázás menüpont 
 Jelentkezési lap – általános iskola tölti ki központi felületen! 
Vizsgaszabályzat 
 Felvételi tájékoztató

 Szóbeli beosztás
Előzetes felvételi jegyzék

Hírarchívum  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
http://www.bgrg.hu/


Fontos időpontok
2021. december 3-ig  Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

2022. január 22.  Központi írásbeli vizsga időpontja

2022. február 07. Értesítés az írásbeli vizsga eredményéről 

2022. február 18-ig  Jelentkezési lapok beküldése a középiskolákba

2022. február 22. Szóbeli felvételi vizsga honlapon közzétett, e-mail-

- március 11. között en kiértesített időpontban

2022. március 16.  Ideiglenes felvételi jegyzék

2022. március 21-22. Sorrendmódosítás – általános iskola intézni

2022. április 29. Felvételről szóló értesítés megküldése 



Szathmáry Kollégium
Hódmezővásárhely, Klauzál u. 1-3.

• 60 férőhely 
• családias légkör
• biztonságos háttér
• 2-3-4-6 ágyas szobák



Köszönöm a figyelmet!
Hódiné Földesi Sára 

igazgató

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium

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

E-mail :  bgrg@bgrg.hu

www.bgrg.hu
OM: 029736

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


