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A Program célja
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A jogosult, tehetséges diákoknak esélyt 
adni az egyetemi, főiskolai 

továbbtanulásra!



Ki a jogosult?
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Az érintettek körét bővítő változások (2019 szeptemberétől)

• aki kedvezményezett településen lakik (105/2015-ös 
kormányrendelet) VAGY

• aki 5000 fő alatti településen lakik, és lakóhelye települési 
vagy rendkívüli települési támogatásban részesül VAGY

• akinek szülője, gyámja alacsony foglalkoztatottságú, és 
aktív korúak ellátására jogosult, illetve álláskeresőként 
nyilvántartott



Ki a jogosult?
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Korábbiaknak (2019 előtt is érvényes) megfelelő elemek

• aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
VAGY

• aki gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási 
formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba 
történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal 
elhelyezett VAGY

• akinek rászorultságát a gyermekjóléti szolgálat igazolja



Ki a jogosult?
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A 6 feltétel közül csak egynek kell 
teljesülnie a jogosultsághoz!



Ki a tehetséges?
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Sokféle tehetségmodell van

Ami biztosan közös bennük:

a diák akarjon tanulni, továbbtanulni!!!



A  Program eszközei 
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2000-ben az ország legjobb gimnáziumaiban indulhatott és működik azóta is

5 éves képzésként működik, kollégiummal

új pedagógiai eszköztárat alkalmaz (pl. tanulásmódszertan, önismeret és 
kommunikáció, pszichológiai mérések, egyéni fejlesztési tervek stb.)

lehetőséget ad (teljes finanszírozással) legalább egy nyelvvizsga, 
ECDL-bizonyítvány és jogosítvány szerzésére

bel- és külföldi tanulmányi kirándulásokkal, táborokkal segíti a szociokulturális 
hátrányok leküzdését (pl. bentmaradós hétvégék, Felvidék, Erdély, Anglia)

közvetlen anyagi támogatásokat nyújt a családoknak 

(ösztöndíj – 2023-tól akár 40 000Ft/hó/diák, buszbérlet, étkezés, zeneiskolai tandíjak, 
egyesületi tagdíjak stb.)



A Programot jelenleg indító 
gimnáziumok
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Balassagyarmati 
Balassi Bálint 
Gimnázium

Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus 

Gimnázium és 
Kollégium

Budapest XXII. 
Kerületi Budai Nagy 

Antal Gimnázium

Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és 

Kollégium

Eötvös József 
Gimnázium és 
Kollégium, Tata

Földes Ferenc 
Gimnázium, Miskolc

Jurisich Miklós 
Gimnázium, Kőszeg

Kaposvári Táncsics 
Mihály Gimnázium

Kecskeméti Katona 
József Gimnázium

Kisvárdai Bessenyei 
György Gimnázium 

és Kollégium 

Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus 

Gimnázium és 
Kollégium

Neumann János 
Középiskola és 
Kollégium, Eger

Nyíregyházi Zrínyi 
Ilona Gimnázium és 

Kollégium

Pécsi Leőwey Klára 
Gimnázium

Révai Miklós 
Gimnázium és 

Kollégium

Sárospataki Árpád 
Vezér Gimnázium és 

Kollégium

Szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti 

Gimnázium

Teleki Blanka 
Gimnázium és 

Általános Iskola, 
Székesfehérvár

Tóth Árpád 
Gimnázium, 

Debrecen

Türr István 
Gimnázium és 

Kollégium, Pápa

Varga Katalin 
Gimnázium, Szolnok

Zalaegerszegi Zrínyi 
Miklós Gimnázium



A Program eredményessége 
a Szilágyiban
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A számok tükrében

2000 óta 

Közel 700 
tanuló vett, 
illetve vesz 

részt a 
programban , 

34 fős 
osztályokat 

indítunk

2000 óta

Kb. 500 tanuló 
érettségizett le 
a programban

(alacsony a 
lemorzsolódás)

Az AJTP-
osztályok 

érettségi átlaga 
4,5 körül

Az AJTP-ben 
végzett tanulók 
kb. 90%-a tanul 

tovább 
főiskolán, 

egyetemen, 
általában az 

általuk 1.helyen 
megjelölt 

intézményben

Nyomon 
követés: 

sikeres életutak 
– lásd: Aranyos 

utakon: 

AJTP 15 –
jubileumi 

kiadvány a 
honlapunkon.

Újabb jubileumi  
kiadvány: 
Aranyos 
utakon: 

AJTP 20



A Program felépítése

• emelt óraszámban nyelv és informatika

• úszástanulás, néptánc, színjátszó kör

• ECDL bizonyítvány megszerzése
9. AJTP évfolyam

• felkészülés a nyelvvizsgára  (augusztusban nyelvtanfolyam)

• síelés tanulása9. évfolyam

• nyelvvizsga letétele (középfok, folytatható! Felső fok, 2.nyelv))

• augusztusban kirándulás Felvidékre10. évfolyam 

• jogosítvány megszerzése

•továbbtanulásra való felkészülés érdekében bármely fakultáció választható, az 
osztály együtt marad!

• júliusban Anglia, augusztusban Erdély

11. évfolyam

• fakultáció a továbbtanulásra való felkészülés érdekében

• (esetleg elmaradt nyelvvizsga, jogosítvány pótlása) 12. évfolyam



Amiért megéri a diákok szerint…
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Úszás Síelés ECDL bizonyítvány

Nyelvvizsga Jogosítvány Továbbtanulás



Zánkai gólyatábor
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Ha sikeresen felvételt nyersz a Programba, a 
zánkai gólyatáborban már összeismerkedhetsz 

jövendőbeli osztálytársaiddal! 



Arany hétvégék,
avagy a „bentmaradósok”
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A tanulók a tanév során 
minden hónapban egy 
hétvégén a kollégiumban 
maradnak és előre 
tervezett programokon 
vesznek részt.



Pécsi Kulturális Fesztivál

A legtöbb pontot 
elért iskola pedig 

elnyeri a 
Vándorserleget!

Az iskolák 
különböző 

kategóriákban 
versenyeznek 

egymással
(néptánc; próza- és 
versmondás; ének; 
színjátszás; stb.)

Az évente 
megrendezett 
eseményen az 
ország minden 

tájáról részt vesznek 
az AJTP-s gólyák, és 

nagyon jól érzik 
magukat.

Pécsi
Kulturális
Fesztivál



Felvidéki tanulmányi kirándulás
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Kassa, Rákóczi-ház Csorba-tó

Tengerszem-csúcs Betlér



Erdélyi tanulmányi kirándulás

Arany János Tehetséggondozó Program 17

Gyilkos-tó Mátyás-szobor

Tordai-hasadék Székely-kapu



Tanulmányi kirándulás Angliába
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Edinburgh Trafalgar tér

Edinburgh Hegyek között



Néhány a Program
saját versenyei közül
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Irodalmi verseny, 
Egri Szilágyi

Informatika verseny, 
Kaposvár

Fizika becslési 
verseny, Sárospatak

Aranytoll helyesírási 
verseny, Győr

Szpartakiád, Bonyhád

Matematikaverseny, 
Miskolc



Mi kell a Programba 
való bejutáshoz?

20

A nevelőtestületi 
nyilatkozatot

(1. sz. melléklet)

A szülő nyilatkozatát
(2. sz. melléklet)

A személyi adatlapot
(4. sz. melléklet)

A választott 
intézmények 
megjelölését

(3. sz. melléklet)

Amennyiben szükséges, 
a rászorultság 

igazolását – hiánypótlás 
lehetséges!!!

A tanuló önéletrajzát

A

Pályázat 
benyújtása a 

választott 
intézménybe, 

december 10-ig!

A pályázatnak
tartalmaznia kell:



Fontos tehát a 
központi jelentkezési 
lap beadása a 
választott 
intézménybe 
december 2-ig! 

Mi kell a Programba
való bejutáshoz?
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Sikeres felvételi, aminek 
részei a központi 
írásbeli és a speciális 
AJTP beválogató teszt 
(továbbá elegendő 
hozott pontszám)



Értesítés a felvételi
eredményéről
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2023. február 10-ig

Nincs mit veszíteni!!!



Információk a Programról
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Az Arany János Tehetséggondozó Program honlapján
(http://www.ajtp.hu)

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium hivatalos honlapján
(http://szilagyi-eger.hu)

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium hivatalos Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/egriszilagyigimi)

Antal Andrea, AJTP programkoordinátor
+36 36 324808 vagy +36 30 1625090



A Program mottója

•

„Nincs más számonkérés,
csak gyermekeink tekintetében.

Ahány szóra vágyó gyermek,
a jövőnek megannyi lámpása a meglódult időben.”

(Sütő András)


