
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás 

rendjéről 
 

Az ide vonatkozó törvények alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ az alábbiak 

szerint határozza meg az általános iskolai beiratkozás rendjét. 

 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló rendelet alapján a 2022/2023. tanévre történő 

általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2022. április 21. (csütörtök) és 2022. április 22. (péntek) 

A beiratkozás módjáról- ide értve az elektronikus (online) úton történő 

adatfelvételt- bővebben a köznevelési intézmények hivatalos honlapján 

olvashatnak. 

Isaszegi Damjanich János Általános Iskola: https://damjanich-iszeg.edu.hu/ 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt 

biztosító vagy a választott iskola első évfolyamán beíratni. A szülő az első 

évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni: a gyermek 

személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító 

döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény ide vonatkozó bekezdései alapján jogszabálysértésre 

vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés 

közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül. . Az 

eljárást megindító kérelmet a fenntartónak címezve az intézmény vezetőjéhez kell 

benyújtani. 

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván 

jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles 

gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, aki életvitel szerűen az általános iskola körzetében lakik.  

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 

álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem 

biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődést biztosító 

nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el. 

 

Dunakeszi Tankerületi Központ 

 

https://damjanich-iszeg.edu.hu/
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Köznevelési intézmény: 
 
 
 
 

Felvételi körzet:   
 

Ady Endre utca 

Agár utca 

Alkotás utca 

Április 6. utca 48-98-ig 

Április 6. u. 43-89-ig 

Árpád utca 50-56-ig 

Árpád u. 35- végig 

Barázda utca 

Bartók Béla utca 

Batthyány Lajos utca 

Béke tér 

Béke utca 37-79-ig 

Béke utca 26-54-ig 

Belsőmajori utca 

Benkovics utca 

Bercsényi utca 

Buda utca 

Buda útvégi házak 

Búzavirág utca 

Csata utca 

Cseresznyés utca 

Csermely köz 

Csillag utca 

Damjanich utca 

Dr. Barabás Géza utca 

Erdő utca 

Erdőszéli utca 

Erkel Ferenc utca 

Fecske utca 

Felső-Tápió utca 

Fenyőerdő utca 

Folyondár utca 

Forrás köz 

Galagonya utca 

Görgey utca 

Gyöngyharmat utca 

Hajnal utca 

Harmat utca 

Harsányi Bálint utca 

Horacsektanya 

Horhos köz 

Hóvirág utca 

Iparos utca 

János utca 

Jászberényi utca 

Jókai utca 

Kakukkfű köz 

Károly köz 

Kaszáló köz 

Kavics utca 

Kertész utca 

Kiskertész utca 

Klapka utca 

Kodály Zoltán utca 

Kossuth Lajos u. 1-11-ig 

Kossuth Lajos u. 2-18-ig 

Kökény köz 

Kőkereszt utca 

Körtefa utca 

Lejtő köz 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE 

A 2022/2023. TANÉVBEN 

ISASZEG 

Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
 
2117 Isaszeg, Madách utca 1. 
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Levendula utca 

Madách Imre utca 

Magtár köz 

Magyar utca 

Marcsányi utca 

Március 15. u. 42-84-ig 

Március 15. u. 41-81-ig 

Mátyás király u. 1-59-ig 

Mátyás király u. 2-54-ig 

Mohás utca 

Muskotály köz 

Nap utca 

Nádor utca 

Naspolya köz 

Öreghegyi utca 

Őzgida utca 

Páfrány utca 

Part utca 

Patakvölgyi utca 

Petőfi Sándor utca 

Pipacs utca 

Présház utca 

Puttony utca 

Rákóczi utca 

Rekettyés utca 

Repce utca 

Roham utca 

Rögös köz 

Sápi utca 

Széchenyi utca 

Széles köz 

Széna köz 

Szent Erzsébet utca 

Szent László u. 1-35-ig 

Szent László u. 2-14-ig 

Szilvás utca 

Szőlő utca 

Tavaszmező utca 

Táncsics Mihály utca 

Templom utca 

Tücsök köz 

Vágóhíd utca 

Venyige köz 

Völgy utca 

Zrínyi utca  

 
 
 
 

 
 
 

Köznevelési intézmény: 
 
 
 
 
 

Felvételi körzet: 
 
 
Akácfa utca 

Alkotmány utca 

Alsóerdősor utca 

Április 6. utca 1-41-ig 

Április 6. utca 2-46-ig 

Aradi utca 

Arany János utca 

Árpád utca 1-33-ig 

Árpád utca 2-48-ig 

Asztalos köz 

Aulich utca 

Bacsó Béla utca 

Báthori utca 

Béke utca 1-35-ig 

Béke utca 2-24-ig 

Bem utca 

Botond utca 

Cinege utca 

Compó utca 

Csengeri utca 

Deák Ferenc utca 

Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
 
2117 Isaszeg, Kossuth utca 85. 
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Délibáb utca 

Diófa utca 

Dobó István utca 

Dombhát utca 

Dózsa György utca 

Esze Tamás utca 

Fácán utca 

Felsőerdősor utca 

Fenyves utca 

Gárdonyi Géza utca 

Gyöngyvirág utca 

Gyurgyalag utca 

Hétvezér utca 

Hold utca 

Hősök utca 

Hunyadi utca 

Huszár utca 

Ilkamajor 

Jegenye utca 

József Attila utca 

Kassai utca 

Keszeg utca 

Kincsem utca 

Kinizsi Pál utca  

Kolozsvári utca 

Kossuth Lajos u. 13-tól  

  végig   

Kossuth Lajos u. 20-tól 

 végig 

Kölcsey tér 

Külterület 0175 hrsz.    

Liget tér 

Liget utca 

Liszt Ferenc köz 

Lovarda utca 

Major utca 

Május 1. utca 

Március 15. 2- 40-ig 

Március 15. u. 1-39-ig 

Martinovics utca 

Mátyás király u. 61-175-ig 

Mátyás király u. 56-152-ig 

MÁV vasútállomás 

Ménes utca 

Meredek utca 

Mikszáth Kálmán utca 

Móricz Zsigmond utca 

Nádas utca 

Nagy Sándor utca 

Nagyváradi utca 

Nyár utca 

Orgona utca 

Pacsirta utca 

Pozsonyi utca 

Rákos utca 

Rét utca 

Róna utca 

Rózsa utca 

Szablya utca 

Szatmáry Zoltán utca 

Szent Imre utca 

Szent István utca 

Szent László u. 37-73-ig 

Szent László u. 16-54-ig 

Táltos utca 

Temesvári utca 

Thököly utca 

Tó utca 

Toldi Miklós utca 

Tompa Mihály utca 

Tóth Árpád utca 

Tölgyfa utca 

Ürgemajor 

Vadász utca 

Vasúti őrházak    

Veréb utca 

Virág utca 

Vörösmarty utca 

Wesselényi utca 

 

 



ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

*A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/21.(VI.8.) EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára tanköteles 

tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. 

BEIRATKOZÁS  

A 2022/2023-AS TANÉVRE* 

2022. április 21-én csütörtökön és 

2022. április 22-én pénteken 

8:00–18:00 óra között 

Tisztelt Szülő! 
Ebben a tanévben lehetőség lesz arra, hogy gyermeke általános 

iskolai beiratásához szükséges dokumentumokat online módon 

regisztrálja a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül.  

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

Az alábbi videók segítségére lehetnek a folyamat során. 

Ha Önnek még nincs KRÉTA hozzáférése, akkor tekintse meg mindkét 

videót. 

Ha Ön bármely intézménynél már rendelkezik KRÉTA hozzáféréssel, 

akkor elég, ha a második videót nézi meg. 
 

https://youtu.be/N4uXSDBvj8M 

https://youtu.be/ndGfOC-YZj4 
 

Személyes beiratkozásához szükséges iratok a honlapon 

megtalálhatók, vagy ha kérdése van, forduljon hozzánk 

bizalommal: 
Titkárság: +36302432164 

e-mail: titkarsag@isaszeg-damjanich.hu 

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 
 

Tisztelettel: 

       Zentai Piroska 

       intézményvezető 

+36302429570 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
https://youtu.be/N4uXSDBvj8M
https://youtu.be/ndGfOC-YZj4
mailto:titkarsag@isaszeg-damjanich.hu


ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES 

IRATOK: 
 

 

- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya) 

- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  

- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

- NEK adatlap diákigazolványhoz (Kormányablakban kérhető) 

- Szakértői vélemény – BTM vagy SNI (ha van) 

- A szülő személyes iratai 

 

Az eredeti iratok bemutatására személyes beiratkozáskor 

lesz lehetősége, vagy feltölthető a Krétába. 
 

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal: 
 

Titkárság: +36302432164 

email: titkarsag@isaszeg-damjanich.hu 

 

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 
 

Tisztelettel: 

       Zentai Piroska 

       intézményvezető 

+36302429570 

mailto:titkarsag@isaszeg-damjanich.hu


NYILATKOZAT 

életvitelszerű ott lakásról1 

(A nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) 

Alulírott …………………………………………………… (törvényes képviselő neve) 

………...…………….……….…………………….. nevű gyermekem (oktatási 

azonosítója:……..………...…………….; születési helye, ideje: ……..………...……………., 

……..………...…………….; anyja születési neve: …………………..……………………) lakcím adatairól – az 

életvitelszerű ott lakás megállapítása céljából – jogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint nyilatkozom: 

I. állandó lakóhely 

Irányítószám:  

Helység:  

Közterület neve:  

Közterület jellege:  

Házszám:  

Emelet  

Ajtó  

II. tartózkodási hely2 

Irányítószám:  

Helység:  

Közterület neve:  

Közterület jellege:  

Házszám:  

Emelet  

Ajtó  

Kelt: ……………………………………………. 

 ……………………………………………. 
Törvényes képviselő 

aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt 

 Tanú (1) Tanú (2) 

Név:   

Lakcím:   

Aláírás   

 

 

                                                     
1 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 22. § (6) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában 

életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában 

a tartózkodási helye. 
2 Kérjük, hogy abban az esetben töltse ki az alábbi mezőket, amennyiben a lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyen lakik 

életvitelszerűen. 

https://uj.jogtar.hu/


NYILATKOZAT 

A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL 

(A nyilatkozat releváns részeit nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni, valamint a megfelelő részt egyértelműen aláhúzni!) 

Alulírott(ak)  ………………………… jogi felelősségem(ünk) tudatában kijelentem(jük), hogy 

...………………………. (tanuló neve) tanuló (OM azonosítója: …………………; születési 

helye, ideje: ……………………………, …………………; anyja neve: 

………………………………) törvényes képviseletét az alábbiak szerint látom(juk) el. 

I. Szülő felügyelet 

1. A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 

Szülő neve (1): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………)  

és  

Szülő neve (2): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………)  

kijelentjük, hogy a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

Kelt: ………………….., ……………………….. 

……………………………………………. 
Szülő (1) 
aláírás 

……………………………………………. 
Szülő (2) 

aláírás 

2. Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot 

Szülő neve: ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………)  

kijelentem, hogy ………………………….1 alapján a szülői felügyeleti jogot2  

 egyedül gyakorlom 

 a szülői felügyeleti jogot – a szülői felügyeleti jogok megosztása révén – a gyermekem 

tanulmányaival összefüggő kérdések tekintetében én gyakorlom. 

Kelt: ………………….., ……………………….. 

 
……………………………………………. 

Szülő 

aláírás 

                                                     
1Különösen: szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti 

anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, bíróság ítélete. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó 



II. Gyámság 

3. Gyám(ok) a törvényes képviselő(k) 

Gyám neve (1): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………) 

és  

Gyám neve (2): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………) 

a ………………………………………(Gyámhivatal elnevezése) ………… számú döntése 

alapján a tanuló törvényes képviseletét többes gyámrendelés alapján együttesen látjuk el. 

Kelt: ………………….., ……………………….. 

……………………………………………. 

Gyám (1) 

aláírás 

……………………………………………. 

Gyám (2) 

aláírás 

4. Gyám a törvényes képviselő 

Gyám neve: ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………) 

a ………………………………………(Gyámhivatal elnevezése) ………… számú döntése 

alapján a tanuló törvényes képviseletét egyedül látom el. 

Kelt: ………………….., ……………………….. 

 
……………………………………………. 

Gyám 

aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt 

Név:  

Lakcím:  

Aláírás  

 

Név:  

Lakcím:  

Aláírás  

 

 


