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T á j é k o z t a t ó  

Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021. tanévre 

FONTOS MÓDOSÍTÁS  

I. Milyen német nemzetiségi orientációjú beiskolázási lehetőség van Budakeszin?  

A gyermeküknek a német nemzetiségi nevelés-oktatást választani szándékozó szülőknek a beíratási 

lehetőség jelenleg még az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában levő 

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 

 Az iskola beiskolázási körzete Budakeszi város közigazgatási területe, így kötelező felvételt biztosít azon 

gyermek számára, aki „életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik”, azaz „ha a tanulónak (…) a 

lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye” Budakeszin van, és akik 2020. szeptember 1-jével kezdik 

meg tankötelezettségüket. 

 Az iskola a honlapján (http://szia.budakeszi.hu/) közzé tette a beiskolázásra vonatkozó tudnivalókat.  

 A német nemzetiségi orientációban hagyományos nyelvoktató és bővített nyelvoktató program szerinti 

osztályok indulnak. Két pedagógus, Farkas Pálné, Terka néni és Kotmayerné Egyed Anna néni a felkért 

osztályfőnökök, bemutatkozásuk olvasható az iskola honlapján. Az Ön gyermekét most szárnyai alá vevő 

tanítónénikre a német önkormányzat az alapítandó új német nemzetiségi általános iskolájában is számít.  

 Kérjük, hogy a gyermekének a német nemzetiségi nevelés-oktatást választani kívánó szülőként a SZIA 

honlapján a Felmérés menüpontban található Google-űrlapon a hagyományos vagy a bővített nyelvoktató 

nemzetiségi orientáció és tanítónéni megjelölésével is feltétlenül nyilvánítsák ki szándékukat. 

 A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy 

a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni. 

Kedves leendő 1. osztályos Szülők! 

Hát elérkezett az idő! Az Önök gyermeke(i) jelenleg még óvodások, de 2020. szeptember elsejétől nagy 

változás jön Mindannyiuk életében. Tankötelesként iskolások lesznek, hiszen a 6. születésnapjukat 2020. 

augusztus 31-ig ünnepelik meg. Isten éltesse őket sokáig! 

A 2020.04.07-i keltezésű beiskolázási tájékoztató levelünk után újabb, egyértelműbb beiratkozási 

információk birtokában a német nemzetiségi tagozatos osztályokba történő jelentkezés és beiratkozás helyi 

eljárásrendjéről szóló tájékoztatónkat pontosítanunk kell. A módosítás a beiratkozás idejét és szakaszát 

érinti, és mindössze adminisztratív változást jelent. 

Budakeszi Város Német Önkormányzata (BVNÖ) tisztelettel elnézést kér a Szülőktől az előző, önhibáján 

kívüli pontatlan tájékoztatásért, ami korábban kapott és nem egészen egyértelmű információkon alapult. 

Továbbra is szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek, remélve, hogy gyermeküket német nemzetiségi 

osztályokba szándékoznak beíratni.  

KÉRJÜK, FIGYELMESSEN OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓNKAT! 

mailto:buro@bvno.hu
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II. Miért rendkívüli a jelenlegi általános iskolai beiratkozás?  

A járványügyi veszélyhelyzet miatt a 2020/201. tanévre történő általános iskolai beiratkozás kapcsán 

miniszteri határozattal rendkívüli, kétszakaszos eljárásrend lépett érvénybe. 

III. Mi a pontosítás lényege a Budakeszin német nemzetiségi tagozatos osztályokba 

történő jelentkezést és beiratkozást illetően?  

Az újabb, a tankerülettől származó információ szerint a települési beiskolázású (a tankerületi tájékoztatóban ún. 

állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok) tagozatos osztályokba – így a német 

nemzetiségi tagozatra – jelentkezők esetében nem a  rendkívüli, kétszakaszos eljárásrend II. szakasza, hanem 

az I. szakasza vonatkozik. 

E szerint a beiratkozási kérelmek benyújtásának 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra 

között kell megtörténnie.  

Az Önök gyermeke Budakeszi lakosként körzetes, tehát felvétele mindenképpen biztosított. 

IV. Mit kell ez alapján Önnek tennie szülőként? 

1. Beiratkozási szándék, adatfelvitel, -egyeztetés és kapcsolatfelvétel az iskolával  

A szülő a gyermekét az I. szakasz időszakában (is) elektronikus úton (ezt ajánljuk!)  vagy személyes 

ügyintézés keretében írathatja be az általános iskolába.  

 Az online ügyintézés az E-KRÉTA-rendszeren (a továbbiakban: e-Ügyintézés) keresztül történik.  

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

→ Az e-Ügyintézés felületén lehet a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait megadni, 

pontosítani, kiegészíteni a rendszer által felkínált űrlapokon, ill. feltölteni a szükséges nyilatkozatokat. 

(Lásd az 1. sz. melléklet: E-Ügyintézés útmutató) 

→ A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijeinek bemutatására személyesen a 2020/2021-es 

tanév kezdetekor, az első tanítási napon kerül sor az iskolában. 

Ha Önnek a KRÉTA-rendszeren keresztül az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik 

lehetősége, a rendkívüli helyzetben 

→ a SZIA elérhetőségein  (SZIA: szia.budakeszi@gmail.com; +36-23/919-161) keresztül történő időpont-

egyeztetéssel személyes ügyintézésre is van lehetőség. Kérjük, hogy ebben az esetben a beiratkozáshoz 

szükséges dokumentumok mellett a német nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételhez szükséges 

nyilatkozatokat (lásd lentebb) ne felejtsék el kitöltve, aláírva leadni az iskolában! 

2. A német nemzetiségi tagozatra történő beiratkozáshoz szükséges 

Online ügyintézés esetén a felületre feltölthetők a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok lehetőleg 

szkennelt (fénykép esetén minden adat olvasható legyen) másolatai.  

1. Személyes dokumentumok: 

 a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, TAJ-kártya 

2. Igazolások:  

 Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI-igény, amennyiben van)  

mailto:buro@bvno.hu
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3. Nyilatkozatok 

Kérjük, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételre vonatkozó kérvényt/nyilatkozatot és a 

nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó hivatalos nyilatkozatot kitöltve és aláírva az e-Ügyintézés felületen 

az egyéb csatolt dokumentumok ikonra kattintva töltse fel. Ha nincs lehetősége az online ügyintézésre, akkor 

ezeket a nyilatkozatokat a beiratkozási időszakban email-en/postán juttassa el az iskolának. 

b) egyéb dokumentumok  

 nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

 nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletről 

 nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan tanulásáról: Ezzel kapcsolatban a gyermek átalános iskolai felvételéről 

szóló értesítésben az iskola felkéri a szülőt formanyomtatványon történő nyilatkozat megtételére. 

E-ügyintézés esetén az adatok megadását követően az „Előnézet” ikonra kattintva le tudja letölteni és az 

aláírást követően beszkennelve/lefotózva a rendszerbe feltölteni.  

 

 

Budakeszi, 2020.04.15. 

                                                           Üdvözlettel:                       

   Schrotti János 

elnök   

FONTOS BENYÚJTANDÓK! 

a) német nemzetiségi nevelés-oktatásra vonatkozóan 

 kérelem / nyilatkozat a nemzetiségi általános iskolai nevelésben-oktatásban való részvételről  

 nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról (nem kötelező) 

Egy, a BVNÖ által javasolt mintát mellékeltünk. Az EMMI jogszabályt, aminek eddig ezek a 

nyilatkozatok a mellékletét képezték, az Nemzeti Alaptantervet módosító 2020.01.31-ei kormányrendelet 

hatályon kívül helyezte. Új, a nemzetiségi nevelést-oktatást szabályozó rendelkezések várhatóan a 

következő hetekben fogják nyilvánosságra hozni.  

A beiratkozásra rendelkezésre álló idő viszont az új helyzet miatt rövidebb lett. Ezért átmeneti 

megoldásként a BVNÖ jónak látja az általa javasolt nyilatkozat-minták kitöltését és aláírással ellátott 

benyújtását. (Lásd a 2. számú melléklet) 

mailto:buro@bvno.hu
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1. számú melléklet  

E-Ügyintézés útmutató 

A SZIA is a KRÉTA rendszert használja, ezen keresztül intézheti a beiratkozást a személyes találkozást 

szeptemberre halasztva. 

A beiratkozáshoz készítse elő a gyermek személyi igazolványát (Szig.), lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, OM 

azonosítóját és adókártyáját, valamint a szülő(k)/gondviselő lakcímkártyáját. Kizárólag ezekről vigyen fel 

adatokat, csak ezek az adatok hivatalosak! 

Kövesse lépésről lépésre az alábbi útmutatót: 

A beiratkozás a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalról indítható. 

Az ügyintézés oldalon a Beiratkozás általános iskolába – BÁI feliratra kell kattintani. 

 
Ezt követően ez az üzenet jelenik meg. Értelemszerű OK kattintás után tovább enged. 

mailto:buro@bvno.hu
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A gyermek törvényes képviselője a beiratkozási és adatfeltöltési folyamatot az ideiglenes regisztráció 

létrehozásának lépéseit követően indíthatja el. 

 

1. A felugró ablakba ne írjon semmit, mert KRÉTA azonosítójuk még nincs, válassza az Ideiglenes 

regisztráció létrehozása opciót!  

2. Az ekkor megjelenő ablakban az adatokat (név, email cím, felhasználónév és jelszó) 

értelemszerűen töltse ki, majd kattintson a Regisztráció gombra.   

3. A következő oldalon az előbb megadott felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzen be az oldalra.  

4. Ekkor megjelenik Ön előtt a beiratkozásra szolgáló felület.  

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete: 

A *-jelzett adatmezők kitöltése kötelező!  

Bejutva a felületre, be kell írni az iskola nevét (Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola) és az OM 

azonosítót már automatikusan adja a rendszer. 

Tagozat mezőben legördítéssel kell megjelölni a német nemzetiségi tagozatos osztályokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyissa le a kék színű sorokat!  
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A gyermek adatait értelem szerűen, nagyon pontosan, az iratai alapján (több keresztnév, helyesírás) töltse ki! 

A tanuló oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált ún. OM (oktatási) azonosítóval. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A gyermek alapadatai után a kis kék nyilakra kattintva kell a további adatokat felvinni: 

 Igazolványok: Szig, TAJ, Adóazonosító – ha Szig. nincs, később pótolható. 

 Lakcímadatok: a lakcímkártyán lévő adatok szerint kell kitölteni! 

 Szülő/gondviselő: ha mindkét szülő egyformán jogosult eljárni a gyermek ügyében, mindkét szülő 

adataival – az igazolványaik alapján – kérjük feltölteni. Másodiknál az új szülő/gondviselő rögzítése 

gomb alkalmazásával. 

 Óvodai adatok: a jelenlegi óvoda adatait kell felvinni, ahová a gyermek jár. 

 SNI/BTMN/hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet – amiről határozattal rendelkeznek. 

A SZIA német nemzetiségi tagozatára szándékozik beíratni gyermekét, ezért a következő fülön nyilatkozatot 

tehet a nemzetiségi hovatartozásról a NÉMET- nyelvet választva a lenyíló menüből. A válaszadás nem 

kötelező, de ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés. 
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Nyilatkozatok:  

 Az iskolából való távozásra vonatkozó táblát egyelőre nem szükséges kitölteni, majd szeptemberben 

pontosítják a pedagógusokkal. 

 Az etika/hit- és erkölcstan választás: heti egy ilyen óra lesz a tanulók órarendjében.  

Ahhoz, hogy gyermekük számára megszervezhető legyen a választott hitéleti foglalkozás, azt itt 

tudja bejelölni, a felugró listából kiválasztva az érinett egyházi szervezetet. 

Amennyiben nem igényelnek egyházi hittanórákat, válassza az etika órát. 

 Étkezés igénylése: nem szükséges most kitölteni, később pontosítják majd az iskolával 

Kérelem indokolása, megjegyzés: -- 

 

A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások:  

Az elektronikus másolatok csatolása önkéntes.  

Az adatok megadását követően a nyilatkozatokat az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és az aláírást 

követően beszkennelve/lefotózva a rendszerbe feltölteni.  

A vírus veszélyhelyzetre tekintettel minden csatolt dokumentum nélkül is be lehet küldeni a beiratkozási 

kérelmet. A tanév kezdetekor, az első tanítási napon minden dokumentumot be kell majd mutatni 

személyesen. 

 

A német nemzetiségi oktatásban való részvételre vonatkozó nyilatkozatok (levelünk 2. sz. mellékletében) 

kitöltött és aláírt elektronikus másolatát (is) az Egyéb csatolt dokumentumok-nál töltheti fel. Ez feltétlenül 

javasolt, hogy az iskola lássa a szándékot. 
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2. számú melléklet  

(Az alábbi nyilatkozatok a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. EMMI rendelet mellékletei voltak, amit a Nemzeti Alaptanterv módosításáról szóló 2020.01.31-

én kiadott Kormányrendelet 2020.02.08-tól hatályon kívül helyezett és eddig erre vonatkozó új hatályos szabályozás nem 

került kihirdetésre.) 

A BVNÖ átmenetileg ezt a mintát javasolja. 

 

KÉRELEM / NYILATKOZAT 

nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről 

Alulírott ............................................................. az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően kérem, 

hogy a 2020/2021. tanévben gyermekem számára a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosítását a 

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolában. 

A gyermek / tanuló neve: …………………………………………………………………………. 

A gyermek / tanuló anyja neve: …………………………………………………………………… 

A gyermek / tanuló születésének helye, ideje: ……………………………………………………. 

A gyermek / tanuló lakóhelye: ……………………………………………………………………. 

A gyermek / tanuló tartózkodási helye: …………………………………………………………… 

A gyermek/tanuló OM-azonosítója: ………………………………………………………………. 

Az igényelt köznevelési feladat: nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: német 

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma: 

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás 

- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás 

- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 

- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Alulírott .................................................................... nyilatkozom, hogy  

a) tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben 

megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére 

irányuló írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a tanév 

május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől 

érvényesíthető. 

b) tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatás többletfeladatokat jelent gyermekem számára, 

vállalom, hogy gyermekem a kötelező tanórai foglalkozások mellett a tanórán kívüli nemzetiségi 

foglalkozásokon és programokon is részt vesz, jelenlétét biztosítom. 

...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

…………..…………………………. 

     a szülők/gondviselők aláírása  
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Nyilatkozat 

a nemzetiségi hovatartozásról 

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.) 

 

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez 

tartozik: 

 

bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák / 

szlovén / ukrán 

 

.......................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

      

       ………………………….. 

       a szülők / gondviselők aláírása 
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