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Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! 

Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a 

leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. 

Milyen Arany János Programok vannak? 

  Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)  

 Arany János Kollégiumi Program (AJKP)  

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola  

Mi a különbség a programok között?  

A pályázati kiírásnak megfelelő jogosultságok és a jelentkezők tanulmányi eredménye 

határozza meg, hogy melyik programba nyerhet felvételt. 

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) 

Mi a program célja? 

A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai 

kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen 

tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai 

osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.  

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező. 

Milyen támogatásban részesülnek azok a tanulók, akik bejutnak a programba? 

 A kollégium a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai segítséget nyújt 

egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a 

tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá. 

 Másrészt mindvégig szociális támogatást nyújt (pl. tanulói étkezés, utazási költségek 

biztosítása; belföldi és külhoni tanulmányi kirándulásokon, kulturális és sport 

programokon való ingyenes részvétel, ECDL számítástechnikai vizsga letétele stb.) 

ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék 

középiskolai tanulmányaikat, és gimnáziumi vagy szakgimnáziumi érettségit 

szerezzenek, és felvételizhessenek a felsőoktatásba. 

 A tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJKP előkészítő 

évfolyamon egységesen 15 000 Ft, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi 

eredményüktől függően, 3,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 3,51 

átlageredménytől 30 000 Ft, 4,01 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 

Ft/tanuló/hónap. 
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Ki kerülhet be az Arany János Kollégiumi Programba? 

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki  

a) tanulói jogviszonyban áll, és a gimnázium vagy szakgimnázium kilencedik évfolyamára 

jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezőket is) abban a tanévben, 

amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 

b) a ba)-bi) alpontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:  

 

ba) a jelentkezés időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű1, 
 

Szükséges jogosultságigazolás: GYVK + a (halmozottan) hátrányos helyzetről kiadott érvényes jegyzői 

határozat 

 

bb) a programba történő jelentkezés időpontjában a Gyvt. 45. §-a szerinti átmeneti 

gondozásban részesül, 

 
Szükséges jogosultságigazolás: az átmeneti gondozást igazoló dokumentumok 

 

bc) a Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett vagy a 

programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, 

 
Szükséges jogosultságigazolás: a nevelésbe vételt vagy az ideiglenes hatállyal elhelyezést igazoló 

dokumentumok 

 

bd) a törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség 

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem 

állapítható meg,   

 
Szükséges jogosultságigazolás: A szülők önkéntes nyilatkozata (lásd a) melléklet) 

 

be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és 

a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség 

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik  

 
Szükséges jogosultságigazolás: GYVK + A szülők önkéntes nyilatkozata (lásd b) melléklet) 

 

                                                           
1 1 1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 

alábbi körülmények közül egy fennáll:  
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül 

nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó 

gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti 

aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 

városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.  

Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c) pontjaiban 
meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,  

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
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bf) árva és a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a gyám 

kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult. A család- és gyermekjóléti 

szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany 

János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a 

alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.  
 

Szükséges jogosultságigazolás: a lakóhely (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes 

család- és gyermekjóléti szolgálat igazolásának benyújtásával (lásd a pályázat c) melléklete) 

 

bg) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a 

programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy 

a programba történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 
Szükséges jogosultságigazolás: megyei kormányhivatal illetékes járási hivatala által kiadott igazolás  

 

bh) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 

értelmében kedvezményezett településen található, 

 
Szükséges jogosultságigazolás: lakcímkártya másolata 

bi) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési 

lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal 

rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés 

időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült. 

Szükséges jogosultságigazolás: jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül nyújtott települési 

támogatás igazolása: a képviselő testület vagy polgármester vagy átruházott jogkörben eljáró egyéb 

szerv erről szóló hivatalos értesítése, lakcímkártya másolata 

Nagyon fontos, hogy a jogosultság igazolásához a jegyző által kiadott dokumentumok 

beadásra kerüljenek a kötelező pályázati adatlapok mellé az elbíráláshoz. 

Hogyan kerülhet be a Programba a tanuló? 

Kiemelt szerepük van az osztályfőnököknek és a pályaválasztásért felelős pedagógusoknak a 

tanulók orientálásában. Az iskolákat felkeressük, tájékoztatókat tartunk, a kollégiumi nyílt 

napon tájékoztatót tartunk a programról.  

Kollégiumi nyílt napok:  2022. október 21. (péntek) 8.45-12.00 

2022. november 18. (péntek) 8.45-12.00 

„Nyitott kollégium”: a gimnáziumi nyílt napok (2022. október 12. és 2022. november 16-

17.) ideje alatt kollégiumunk is megtekinthető. 
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A felvétellel kapcsolatos tudnivalók:  

A jelentkezők részt vesznek a KÖZPONTI írásbeli felvételin. Az erre történő jelentkezés az 

Oktatási Hivatal által kiadott lapon lehet jelentkezni, ami elérhető lesz a www.oktatas.hu 

oldalon és a honlapunkon is, a https://ibela.hu/ oldalon. 

A központi írásbeli felvételire jelentkezési határidő: 2022. december 02.  

 A kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi 

vizsgán abban az intézményben kell részt venniük a tanulóknak, amely intézménybe az 

Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételüket kérik, amennyiben az adott 

intézmény a felvételi kérelmekről központi írásbeli vizsga eredménye alapján dönt.  

 A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap 

kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2023. 

január 21. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2023. január 31. 14 óra) 

AJKP-ba jelentkezés:  

 Pályázat beadásával (a pályázati 1. és a 2. melléklet letölthető az www.ajkp.hu 

honlapon, illetve intézményünkben, továbbá honlapunkon is beszerezhető). 

 A pályázat beadási határideje: 2023. január 19. 

 Cím: Szekszárdi I. Béla Gimnázium 7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.  

Pályázat részei:  

- a pályázati kiírás mellékleteiben található szülői nyilatkozat és tanuló személyi 

adatlapja  

- a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok (a jogosultságnak megfelelő pl. a 

jegyző által kiadott határozatok). 

A pályázat elbírálásának eredményéről 2023. február 10-ig döntünk, melyről értesítést küldünk. 

 Középiskolai jelentkezés koordinálása 2023. február 22-ig. 

A jelentkezési lap első helyén a Szekszárdi I. Béla Gimnázium AJKP vagy nyelvi 

előkészítő tagozatának kódja kerüljön megjelölésre. A felvétel akkor érvényes, ha a 

jelentkezési lap beadásra kerül.  

Az iskolába történő felvétel egyben a kollégiumi felvételt is jelenti.  

További információk, személyes tájékoztatás: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és 

Általános Iskola Szekszárd, Kadarka utca 25-27.  

Szügyi Hajnalka kollégiumvezető Telefon: 74/512-461, 30/598-1715 vagy Lengyel Sándor 

AJKP programgazda 70/202-8255 

e-mail cím: ibelagimnazium@belamail.hu, ibelakollegium@gmail.com 

Az Arany János Kollégiumi Programmal kitárul a világ, és sokkal nagyobb az esély a 

sikeres továbbtanulásra. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az intézményünkben, 

előzetes egyeztetés esetén személyesen tájékoztatjuk a tanulókat és szüleiket. 

http://www.oktatas.hu/
https://ibela.hu/
http://www.ajkp.hu/
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