
Tájékoztató a Neumannban működő Arany János Tehetséggondozó Programról 

      A Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégiumban 2003 óta működik Arany
János  Tehetséggondozó  Program.  Az  5  éves  gimnáziumi  program  célja,  hogy  a
Belügyminisztérium által  kiírt  pályázat  feltételeinek megfelelő,  intézményünkbe jelentkező
tehetséges  diákokat  támogassa.  Segítse  őket  a  pályaválasztásban,  a  felsőoktatási
tanulmányokra  való  eredményes  felkészülésben.  Sokéves  tapasztalatok  alapján  diákjaink
sikeresen tanulnak tovább és kerülnek be állami ösztöndíjjal az ország rangos egyetemeire,
főiskoláira. Az a néhány diák is, aki nem tanul tovább, a sikeres érettségi és a neumannos
szemlélet  birtokában  magabiztosabban,  eredményesebben  találja  meg  helyét  a
munkaerőpiacon.

A program előkészítő évében kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, az önbizalom
erősítése,  az  eredményes  tanuláshoz  szükséges  módszerek  elsajátítása,  az  idegen  nyelv,  a
matematika és az informatikai műveltség elmélyítése. Mindez csoportbontásban valósul meg.
A diákok a 9-10. évfolyamon széleskörű műveltségre tesznek szert, megalapozzák tudásukat.
Így a 10. évfolyam végén már felelősségteljesebben tudnak dönteni arról, hogy az utolsó két
évben  milyen  speciális  tagozaton  folytatják  tanulmányaikat.  A  választással  új
osztályközösségbe kerülnek, beintegrálódnak évfolyamtársaik közé, és csak a kollégiumban
maradnak  együtt  5  éven  keresztül.  Az  AJTP-s  tanulók  tehát  10.  évfolyam  végén  -
érdeklődésüknek,  terveiknek  megfelelően  -  választhatnak  speciális  matematika-fizika,
biológia-kémia,  matematika-közgazdaság,  matematika-informatika  és  humán  tagozatokat,
illetve általános gimnáziumi osztályba kerülhetnek. Az utolsó két évben intenzív felkészítést
kapnak a felsőfokú tanulmányokra, az emelt szintű érettségire.

Az  AJTP  programban  az  egyik  kiemelt  cél  az  idegen  nyelv  tanítása,  a  középfokú
nyelvvizsgára való felkészítés. Az angol nyelvet előkészítő évben heti 7 órában, majd felsőbb
évfolyamokon heti 5 órában tanulhatnak a diákok, illetve 9. évfolyamtól választásuk szerint
már  második  nyelvet  is.  További  cél  az  informatika  magas  szintű  elsajátítása,  ECDL
nemzetközi bizonyítvány és az előrehozott érettségi megszerzése. A program támogatja a „B”
kategóriás  gépjárművezetői  engedélyhez  jutást  is.  A tehetséggondozást  segíti  az  iskolában
szerveződő sokféle szakkör, sportkör, az egyéni és csoportos versenyfelkészítés lehetősége. 

A programhoz kollégiumi szolgáltatás kötődik, amely színes, változatos közösségépítő és
tehetséggondozó AJTP hétvégi programokat kínál. Ennek keretében nyílik lehetőség ingyenes
utazásokra  is.  A  kollégiumi  foglalkozások  egységet  alkotnak  az  iskolai  tevékenységgel,
számos lehetőséget adnak a tehetséggondozásra, baráti kapcsolatok kiépítésére, az önállóvá
válás ösztönzésére.  

A  tanulás  mellett  színvonalas  és  mozgalmas  diákéletet  kínálunk.  A  gólyatábor
felejthetetlen  élményekkel  indítja  a  neumannos  éveket.  Az  érdekes  mindennapok  mellett
meghatározó  emlékek  maradnak  az  osztálykirándulások,  diáknapok,  az  iskolai
hagyományokhoz kötődő egyéb programok, témahetek is. 

Az  Arany  program  állami  finanszírozással  valósul  meg,  tehát  a  Neumannban,  mint
alapítványi iskolában semmilyen alapítványi hozzájárulást  nem fizetnek az AJTP-s diákok,
szülők. 2022/23-as tanévtől tanulmányi ösztöndíjban részesülnek a tanulók. Az iskola számos
szociális támogatást is nyújt (pl.: étkezéshez, utazáshoz, sport-és művészeti tevékenységhez,
kirándulásokhoz, kulturális programokhoz). 

3300 Eger, Rákóczi út 48.  tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu



Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium

Kik jelentkezhetnek a programba?

Minden  olyan  tanuló,  akinek  van tanulói  jogviszonya,  és  a  középiskola  9.  évfolyamára
jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázatot meghirdetik. 

Pályázhat az a diák, aki az alábbiak közül az egyik feltételnek megfelel: 

- lakóhelye, tartózkodási helye kedvezményezett a 105/2015. (IV.23.) 
kormányrendelet értelmében (nem csak hátrányos helyzetű tanulók pályázhatnak). A 
települések listája az alábbi linken érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?
docid=a1500105.kor) vagy

- vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

- ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy

- a hozzátartozók (szülő vagy gyám) alacsony foglalkoztatottságúak, vagy

- a család- és gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján rászorult, vagy

- lakóhelye 5000 főnél kisebb lélekszámú és települési támogatásban részesül.

Mit kell tartalmaznia a pályázatnak?

1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet), 

2. a  szülő  nyilatkozatát  arról,  hogy  elfogadja  és  támogatja  az  5  éves  képzést  és  a
kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet), 

3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet), 

4. azt,  hogy az  országos  programban  részt  vevő  intézmények  közül  melyikbe  kéri  a
felvételét (4. sz. melléklet),

5. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása
a  hátrányos  helyzet  megállapításáról  vagy  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),

6. vagy az  illetékes  gyermekjóléti  szolgálat  –  az  általános  iskola  és  a  szülő
kezdeményezésére  elkészített  -  javaslatát  a  tanuló  rászorultsága  esetén  (5.  számú
melléklet), 

7. vagy 5000 főnél kisebb lélekszámú település önkormányzatának javaslatát (6. számú
segédlet)

8. a tanuló kézzel írott önéletrajzát. 

Az osztályfőnök  tanulóról  írt  jellemzése  nem kötelező,  de  szívesen  vesszük.  Segíthet  a
felvételi döntésben.

Hol lehet a pályázatot megtalálni, letölteni? 

A pályázati felhívás a mellékletekkel a Neumann honlapjáról tölthető le. 
https://iskola.nejanet.hu/news_list.php?
newsgroupid=198&neumann=arany_janos_tehetseggondozo_program

A Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium OM azonosítója: 031603

Mi a pályázati-felvételi eljárás menete?

1. A jelentkező elkészíti az AJTP pályázati anyagát és legkésőbb 2022. december 9-éig
postai úton eljuttatja az AJTP iskolák közül a Neumann János Gimnázium, Technikum
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és Kollégium címére.  3300, Eger,  Rákóczi  út  48.  A borítékra kérjük ráírni:  Arany
János Tehetséggondozó Program.

2. A  pályázó  külön  jelentkezési  lap  benyújtásával  előzetesen  jelentkezik  a  központi
írásbeli vizsgára 2022. december 2-áig.

 
3. A felvételi 2023. január 20-21-én történik a középiskolában. Január 20-án írja a tanuló

az AJTP képességvizsgáló tesztet,  amit egy felvételi  beszélgetés követ. A központi
írásbelire matematikából és magyarból január 21-én délelőtt kerül sor.

4. A jelentkező tanuló felvételi és a hozott pontszámai alapján a középiskola elkészíti a
felvételi rangsort, és 2023. február 10-éig értesíti a pályázót arról, hogy felvételt nyert-
e az intézmény AJTP programjába. 

5. Ha  igen,  akkor  a  tanuló  2023.  február  22-éig  benyújtja  a  középiskolai  felvételi
jelentkezését  a  Neumann János Gimnázium,  Technikum és  Kollégiumba,  és  annak
AJTP kódját (0002 kód) jelöli meg. 

6. Amennyiben  nem  nyert  felvételt  a  Neumann  AJTP  programjába,  szabadon
jelentkezhet iskolánk bármely képzésére, illetve bármely más intézménybe. 

A felvételi döntésnél milyen szempontokat veszünk figyelembe? Hogyan rangsorolunk?

1. Általános iskolai  tanulmányi  eredményt  a  7.  év végén és a 8.  év első félévében 5
tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és egy
szabadon  választott  reál  tantárgy).  A  jegyek  összértékének  50%-át  vesszük
figyelembe, tehát maximum 25 pont hozható.

2. Központilag szervezett  írásbeli  vizsga eredményét magyarból  és matematikából 50-
50%-ban számítjuk, tehát ezzel maximum 25-25 pont, vagyis 50 pont szerezhető.

3. AJTP képességvizsgáló teszttel maximum 25 pontot lehet elérni. 

A hozott és a szerzett pontokkal összesen tehát 100 pont lehet a maximum. 

2022-2023. tanévtől tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek a diákok  .   

Ennek  mértéke  az  első  tanévben  egységesen  havonta  15  000  forint  lesz.  A  következő
tanévekben  4,0 feletti  tanulmányi  eredmény felett  havonta  20 000 -  40 000 forint  között
alakul. 

A Neumann nyílt napjai (2022. október 13, október 26, november 15.) közül az AJTP-ről
október  26-án  külön  tájékoztatást  tartunk.  Az  Arany  programjairól  további  aktuális
információkat adunk közre az iskola honlapján (www.nejanet.hu) és Facebook oldalán!

Részletesebb felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésre személyesen vagy telefonon!

Dr. Löveiné Hadnagy Katalin, AJTP Programfelelős
Nagy Ilona, AJTP Programgazda, Kollégiumvezető 
Tel.: +36 36 536-070/132 mellék
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