
Határidők a 2023/2024-es tanévre vonatkozó középfokú felvételi eljárásban 
 

2022. 

szeptember 9. 
Megjelent az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről szóló pályázat. 

2022. 

október 20. 
A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2022. október 

21. 
AJKP nyílt nap a kollégiumban. 

2022. 

október 31-ig 
Általános iskolai tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről. 

2022. november 

18. 
AJKP nyílt nap a kollégiumban. 

2022. november 

közepe/vége 
Elérhetővé válik a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés lapja. 

2022. december 

2. 

TANULÓI HATÁRIDŐ: jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. 

2023.  

január 19.  

TANULÓI HATÁRIDŐ: Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok 

benyújtása. 

2023. január 

21., 10.00 
Központi írásbeli felvételi vizsgák megírása.  

2023. január 

31., 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt 

nem tudtak részt venni. 

2023.  

jan. 25./febr.3. 

A központi és pótló központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

2023.  

február 10.  

Az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott 

pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős 

miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános 

iskolákat. 

2023.  

február 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

2023.  

március 17. 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

2023. március 

21–22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2023.  

március 28. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2023.  

április 13. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak. 

2023.  

április 21. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2023.  

április 28. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2023.  

június 7. 
A felvételt nyert tanulók nyelvi szintfelmérője, szüleikkel személyes konzultáció. 

2023.  

június 21-23. 

Gólyatábor az Arany János Kollégiumi Programba felvett tanulóknak. 

Beiratkozás intézményünkbe (június 23.). 

 


