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Az Arany János Programok

• Alapítás: 2000

• Jogszabályokban rögzített keretek (Nkt. 25., 94. §, 110/2012. Korm.r., 
20/2012. EMMIr. 176. §, 204/2020. Korm.r., 1220/2020. Korm.hat.)

• Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

• Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program (AJKSzP)

• Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
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A program célja

• Esélyteremtés + tehetséggondozás

• A (tovább)tanulási esélyegyenlőtlenség csökkentése

• „Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy a kollégium és 
a középiskola összehangolt tehetséggondozó program keretében 
készítse fel a hátrányos helyzetű tanulókat a középiskola 
megkezdésére, tanulmányaik eredményes folytatására, majd esélyt 
teremtsen a felsőoktatási tanulmányok folytatásához.” (110/2012. 
Korm.r. I.2.1.)
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Szakmai háttér

• Országos hálózat: 23 intézménypár

• Több mint két évtizedes tapasztalat: 2005 óta kb. 8000 sikeresen 
végzett tanuló; jelenleg évfolyamonként 470-600 AJTP-s diák

• Budapesten: Puskás Tivadar Távközlési Technikum (2000-2023)

• A programot a Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium 
veszi át a fővárosban a 2022/2023. tanévtől

• Szakmai partner: Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (AJTP 
alapító intézménye, 2000 óta folyamatos a program)

4



Célcsoport

• 8. évfolyamosok (felsőbb évfolyamokon nem lehet csatlakozni)

• A jelentkező megfelel az alábbi feltételek egyikének:

- kedvezményezett településen élő bármely 8. évfolyamos tanuló 
(települési hátrány leküzdése)

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

- otthont nyújtó ellátási formában nevelésbe vett vagy ideiglenesen 
elhelyezett

- a gyermekjóléti szolgálat által rászorulónak minősített (általános iskola 
és szülő kezdeményezésére)

- gondviselő alacsony foglalkoztatottsága
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Mit ajánl az AJTP?

• 5 (1+4) éves képzést: előkészítő évfolyam 
speciális oktatási-nevelési programmal

• Segítséget a hozott tanulmányi lemaradás 
leküzdéséhez (előkészítő évfolyam a 
gimnáziumban)

• ún. Arany János-i tantárgycsoport: 
tanulásmódszertan, ön- és társismeret, 
humán blokk

• Minden tanuló számára ösztöndíjat 
(előkészítő évfolyamon 15.000 Ft/hónap, 
9-12. évfolyamon tanulmányi átlagtól 
függően 0-40.000 Ft/hónap)

• Ingyenes kulturális programokat 
(kollégiumi programhétvégék), kül- és 
belföldi tanulmányi kirándulásokat

• Segítséget a középfokú, államilag elismert 
nyelvvizsga térítésmentes 
megszerzéséhez

• Segítséget a B kategóriás járművezetői 
engedély térítésmentes megszerzéséhez

• Minden tanuló (a tanfolyam sikeres 
elvégzése után) nemzetközi ECDL 
számítástechnikai tanúsítványt kap, 
szintén ingyenesen

• Kollégiumi ellátást, jó közösséget

• Folyamatos tanári felügyeletet és 
szaktárgyi segítséget a kollégiumban is

• A hozott szociokulturális hátrányok 
leküzdését
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Kollégium

Infrastruktúra

• 4 ágyas szobák, hűtőszekrény

• Menza (helyben főzés, napi 3x)

• Teakonyhák, büfé

• 23.000 kötetes könyvtár, WiFi

• 1,5 ha kert, sportpályák, 
konditermek

• Klubhelyiségek, biliárd, Xbox, 
kosár-, tollas-, ping-pong, tenisz-, 
strandröplabdapálya

Pedagógiai program

• 0-24 óra pedagógiai felügyelet

• Szaktárgyi tanulássegítő 
tevékenység (korrepetálás, 
érettségi felkészítés)

• Tanévenként 40-60 féle szakkör

• Közösségi programok

• Egyéni törődés
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Jelentkezés és felvétel

Határidők

• Jelentkezés: 2021. december 10.

• Felvételi beszélgetés és AJTP-
tesztek (képességstruktúra, 
motiváció): 2022. január 21., 
Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Kollégium

• Központi felvételi (matematika, 
szövegértés): 2022. január 22., 
Budai Nagy Antal Gimnázium

Felvételi tájékoztató és jelentkezési 
adatlapok

• https://www.oktatas.hu/palyaz
atok/diakoknak/AJTP_palyazat

• https://kormany.hu/dokument
umtar/palyazati-felhivas-arany-
janos-tehetseggondozo-
program

• https://tmtk.hu/kozepiskolai-
tovabbtanulast-tervezok-
figyelmebe/
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Budapest XXII. Kerületi
Budai Nagy Antal Gimnázium
1221 Budapest, Anna u. 13-15.
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1937-2022
Budafoki Premonteri Szent István Gimnázium
•



1950 Budai Nagy Antal Gimnázium



8. osztályosoknak indított képzések

• 0007 Arany János Tehetséggondozó Program

• az első helyen oktatott idegen nyelv az angol

• a második idegen nyelv 9. évfolyamtól a német 

• felvételi a 7. osztály tanév végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján, a 
magyar nyelv és matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli beszélgetés alapján

• felvehető létszám 16 fő



Felvételi eljárás

A nyelvi előkészítő és az Arany János Tehetséggondozó osztályok felvételi 
rendje a 2021-2022-es tanévben

• A Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium megköveteli a 
központi felvételi vizsgát 9. évfolyamon és biztosítja a tanulóknak a vizsga 
megírását.

• Csoportbontásban tanítjuk a matematikát, idegen nyelveket, magyar 
nyelvtant, informatikát, az emelt szintű érettségire történő felkészítés 
tantárgyait és a 12. évfolyamon a történelemet.

• 9-12. évfolyamon két idegen nyelvet tanulnak a tanulók
• A második idegen nyelv választásánál az iskola lehetőségei korlátozzák az 

egyes nyelvekből indítható csoportok számát. 



Felvételi eljárás

• A felvételi vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek három részből áll:

• Az általános iskolából hozott pontok: 50 pont

• Központi írásbeli felvételi: 100 pont

• Szóbeli meghallgatás: 50 pont

• Az elért pontszám alapján rangsorolunk



Fontos időpontok
Határidő Feladat

2021. 11.16. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára az 
írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét.

2021.12.03. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes
követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát 
szervező intézményben.

2021.12.10. Az Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak benyújtása

2022. 01. 21. Szóbeli beszélgetés 

2022.01.22. Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kiválasztott 
gimnáziumban.

2022.02.07. A középfokú intézmények értesítik az írásbeli vizsga 
eredményéről a tanulókat.

2022.02.18. Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a 
középfokú iskolának, a tanulói adatlapok első példányét a
Felvételi Központnak

2022. 03.

16.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2022.03.
21-22

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.



Fontos időpontok

2022.03.
21-22.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és 
levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a 
végeredményt az
igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése 
alapján, és elküldi a középiskolának (egyeztetett felvételi 
jegyzék)

2022.04.29. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőnek és az általános iskolának.

2022.06.22. Beiratkozás a gimnáziumba.



Elérhetőségek

• Budai Nagy Antal Gimnázium

• https://budafokigimi.hu/

• Kincses Katalin intézményvezető

• kincseskatalin@bnag.hu, intezmenyvezeto@bnag.dbtk.hu

• Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

• https://tmtk.hu/

• Katona Péter intézményvezető

• katonapeter@tmtk.hu, intezmenyvezeto@tancsics.dbtk.hu
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