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Kedves Szülők, Kedves Tanulók! 

 

Az iskola levél formájában értesítette a szülőket, hogy gyermeküket milyen iskolatípusba és milyen 

ágazati képzésre vették fel. 

 

A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét az 

elektronikus beiratkozás lehetőségére. 

 Az elektronikus beiratkozási folyamatot a beiratkozó tanulók gondviselői / szülei indítják a saját 

(általános iskolai) KRÉTA hozzáférésükkel, illetve ennek hiányában ideiglenes regisztrációval. 

 

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS ELŐTTI IDŐSZAKBAN 

 

1.  AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TEENDŐI  

 Az általános iskolák minden végzős tanuló szülőjének/törvényes képviselőjének generálják 

le a KRÉTA rendszerhez való belépési jogosultságukat, és ezeket az információkat juttassák 

el a szülőkhöz.  

 Az általános iskolák a tanév befejezésével az általános iskolai bizonyítványok másolatát 

elektronikus úton juttassák el az érintett végzős tanulóknak. A bizonyítvány eredeti 

példányának átadását az általános iskola megfelelő körültekintéssel szervezze meg, a 

megfelelő higiéniás és biztonsági körülmények biztosításával, az időbeni és térbeli távolságok 

megtartásával, a szükséges kézfertőtlenítő szerek kihelyezésével. 

2. A SZÜLŐ TEENDŐI  

 Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők/törvényes 

képviselők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás 

középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által 

meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen 

a gyermek adatait az intézménybe. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az iskola honlapján a 

beiratkozás időpontját, mert változhat a járványügyi helyzethez alkalmazkodva. 

 Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:  

 a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az 

általános iskola e- Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai 

KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha 

kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat. 

 b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes 

regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, 

lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat. 

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt 

nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely 

és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR 

adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer 

fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő által 

megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú 

intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő 

részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg 

az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A  
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szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová 

a gyermek felvételt nyert. A szülő megteheti, hogy a dokumentumokat kinyomtatja, és az 

aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely 

másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére. A beiratkozáskor történő 

személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a 

középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, 

ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni. 

 

Iskolánk lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a 

beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a 

beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 

2020/2021. tanév első napján is bemutathatja az iskolában. 

 

A tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési 

cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához. 

 

 

Az elektronikus beiratkozáshoz szükséges segédletet megtalálják az iskola honlapján. 

 

 

A beiratkozás időpontja: 

 

2020. június 22-én, 23-án, 24-én 8 órától lesz. 
 

Hozza magával:  

- általános iskolai bizonyítványát, 

- személyi igazolványát, 

- lakcímkártyáját, 

- TAJ-kártyáját, 

- adóigazolványát (ha van), 

- oktatási azonosító kártyáját, 

- kitöltött tanulói adatlapot, 

- tanulási képességet vizsgáló szakértői véleményt (SNI, BTMN), amennyiben ennek alapján 

valamilyen engedményt vagy kedvezményt szeretnének igénybe venni,  

- orvosi vizsgálat eredményét igazoló lapot 

- oltási kiskönyvét 

 

 

Hivatalos dokumentumok estében (szakértői vélemény, orvosi igazolás) kérjük, hozzák magukkal az 

eredeti példányt, továbbá egy fénymásolatot is, melyet leadnak iskolánkban (ha az elektronikus 

jelentkezéskor csatolták, akkor nem szükséges)! 

 

Kérjük, a kiküldött nyomtatványok esetében mindenképpen töltsék ki a dokumentumok mindkét 

oldalát! 

 

Az orvosi vizsgálathoz szükséges adatlapot, dokumentumok listáját a felvételről szóló tájékoztató 
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levelünkben mellékeltük. 

Amennyiben az iskolaorvos által kért dokumentumokat a beiratkozás napjáig nem tudták 

beszerezni, és a járványügyi helyzet engedi, az orvosi vizsgálat a beiratkozáskor is elvégezhető. 

A jelenlegi helyzetre tekintettel viszont kérünk mindenkit, hogy saját orvosától igyekezzen 

beszerezni a szükséges igazolást. 

 

 

Budapest, 2020.05.29. 

 

      Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi 

      tagintézmény-vezető 
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