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Ösztöndíj pályázat 
A 2023/24-es iskolaévben leendő 5. osztályos tanulók részére tehetséggondozási program 

keretén belül 
 
a Budapesti Német Iskola (továbbiakban: Iskola) felvételt hirdet egy jelenleg 4. osztályos ta-
nuló részére gimnáziumi tanulmányok folytatására 5-12. osztályban, a 2023/2024-es iskola-
évtől kezdve. 
A Budapesti Német Iskola Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány), mint az Iskola fenntartója, 
biztosítja egy német-magyar nemzetiségi iskolából érkező tanuló felvételét a Budapesti Német 
Iskola 5. osztályába, továbbá biztosítja térítésmentes tanulmányait a 2023/2024-es iskolaévtől 
kezdve, az alábbi pályázati feltételek mellett: 

A tanuló: 
- német-magyar nemzetiségi vagy német-magyar kéttannyelvű általános iskolában vé-

gezte az 1-3. osztályt 
- a 2022/23-as tanévben 4. osztályos 
- tanulmányi eredménye a három év alatt folyamatosan 4,8-as átlag felett volt 
- német nyelvből a három év tanulmányi átlaga 4,9 felett volt 
- magatartása és szorgalma példás 
- eredményesen részt vesz a 8 évfolyamos gimnáziumok központi írásbeli felvételi vizs-

gáján (2023. január 21.). Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 
2022. december 2. 
 

A jelenlegi általános iskolától szükséges az igazgató vagy az osztályfőnök ajánlása, amelyben 
kifejtik, hogy miért tartják alkalmasnak a tanulót a Budapesti Német Iskolában folytatandó ta-
nulmányokra, és azon belül miért ajánlják az ösztöndíjjal támogatott helyre. 
A pályázati jelentkezéshez a szülők/gondviselők előzetes beleegyezése is szükséges. 
Az Alapítvány vállalja a tanuló térítésmentes tanítását 8 éven át, az 5-12. osztályban, valamint 
a meghirdetett évfolyamokban a tanulószoba díját. 
Beiratkozási díjat, tandíjat, a tanulószoba díját a nyolc év során a tanuló szüleinek nem kell 
fizetnie. Az Iskola a tankönyveket a tanuló részére szintén térítésmentesen biztosítja. Az isko-
lai kirándulások és az étkezés költségeit, továbbá az egyéb - iskolával közvetetten összefüggő 
- költségeket (pl. tömegközlekedési eszközök igénybevétele) a szülők viselik. A fentieket az 
Iskola a felvételt nyert tanuló szüleivel/gondviselőivel írásban rögzíti. 
A pályázati anyagnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 

- ajánló levél a jelenlegi iskolától (osztályfőnöktől vagy igazgatótól), 
- a tanuló 1-3. osztályban szerzett év végi bizonyítványainak másolata 
- szülői beleegyező nyilatkozat 

A pályázati anyagot 2023. február 3-ig kérjük eljuttatni a Budapesti Német Iskola Alapítvány-
hoz, Forgách Katalin nevére, e-mail: kforgach@deutscheschule.hu, telefon: +36/302573157. 
Azok a diákok, akiket a benyújtott pályázatok alapján az iskola alkalmasnak talál, meghívást 
kapnak, szüleikkel együtt, egy írásbeli és szóbeli német nyelvi szintfelmérésre és egy kötetlen 
beszélgetésre, melynek időpontja 2023. február 23., 14.00 óra. A felvételi beszélgetésre kér-
jük, a központi írásbeli vizsga értékelőlapját szíveskedjenek magukkal hozni. A felvételt nyert 
ösztöndíjas tanulónak részt kell vennie a 2023. március 20-án induló második féléves német 
előkészítő tanfolyamon. A végső döntést az Alapítványi Tanács az intézményvezetővel együtt 
hozza meg. Az elutasítások ellen fellebbezési lehetőség nincs. 
 
Budapest, 2022. október 18. 
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A Budapesti Német Iskola  
a német és a magyar kultúra találkozásának iskolája 

 
Két ország - Egy iskola - Európa közepén 

 
 
A Budapest Német Iskola 1990-ben jött létre, mely ma egy alsó tagozatból és egy nyolcosztá-
lyos gimnáziumból áll. Jelenleg mintegy 70 tanár oktatja az iskola közel 580 tanulóját, akik a 
12. osztály végén, a német ágon német, illetve a magyar ágon német és magyar érettségi 
vizsgát tehetnek.  

A Budapesti Német Iskola a több mint 140 intézményt számláló, 70 országban működő német 
iskolák hálózatának tagja. Az iskola fenntartója az 1992-ben létrehozott Budapesti Német Is-
kola Alapítvány. Az Alapítvány alapítói a Német Szövetségi Köztársaság, Magyarország, Ba-
den-Württemberg tartomány és a magyar főváros, Budapest. Valamennyi alapító személyes 
munkájával és anyagi hozzájárulásával is részt vesz az iskola támogatásában. 

Iskolánkban az oktatás alapvetően német nyelven, a német tantervhez igazodva folyik. Azok 
a tanulók, akik a német érettségi vizsga mellett leteszik a magyart is, az erre történő készülés 
során a magyar irodalmat, a magyar történelmet, valamint a biológiát és a kémiát anyanyelvü-
kön tanulják. A német tanulók a magyar nyelvvel és kultúrával a magyar, mint idegen nyelv, 
illetve magyar, mint második nyelvórákon találkoznak. 

A Budapesti Német Iskola két kultúrát integráló közös német-magyar iskolaként, úgynevezett 
„Begegnungsschuleként” működik. A német és a magyar gyerekek együtt tanulnak, német és 
magyar tanárok tanítják őket. Ezzel a háttérrel fontosnak tartjuk a két ország társadalmának, 
kultúrájának és nyelvének kölcsönös megismertetését, valamint szeretnénk hozzájárulni a né-
met nyelv népszerűsítéséhez. 

Munkánk középpontjában tanulóink egyéni fejlesztése áll. Közös célunk minden diákunk ese-
tében a személyre szabott fejlesztés. 

Iskolánkban nagyon szoros az iskola és a szülők közötti együttműködés, amelyet kölcsönös 
tisztelet és bizalom jellemez. Együtt birkózunk meg az iskolai élet kihívásaival, és közösen 
haladunk a kitűzött célunk felé, hogy a lehető legjobb oktatást tudjuk biztosítani diákjaink szá-
mára. 

Fontosnak tartjuk a diákok teljes körű oktatását, mely alatt nem csupán a tudás átadását, ha-
nem az értékek közvetítését, különböző kompetenciák fejlesztését is értjük. Szakköreink sok-
félesége figyelembe veszi a tanulói igényeket, legyen szó sportolásról, zenei foglalkozásról, 
vagy képzőművészetről. 

Iskolánkról bővebben a honlapon www.deutscheschule.hu tud tájékozódni. 
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Szülői Nyilatkozat 

 

Alulírott,_____________________ ezúton nyilatkozom, hogy előzetesen hozzájárulok, hogy 
gyermekem, _______________________ a Budapesti Német Iskola (H-1121 Budapest, Ci-
nege út 8/c.) tanulója legyen a 2023/24-es tanévtől. 

Budapest, 2022.________________ 

 

 

________________________ 

Szülő/Gondviselő aláírása, lakcíme 

 

 


