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Tájékoztató a 2022./2023-as tanévre történő beiratkozásról 

 

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 

 

2022. április 21-22. 8-19 óráig. 

 

2022. április 6-án a KRÉTA rendszerben megnyílt a beiratkozás felülete (BÁI), mely a szülőnek 

lehetőséget nyújt arra, hogy beküldje gyermeke adatait az általános iskolába.  

A szülők megjelenése a beiratkozásra kijelölt napokon kötelező. 

 

Az adatfeltöltés menete a KRÉTA rendszeren keresztül: 

 

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója a KRÉTA rendszeréhez már 

rendelkezik belépési azonosítóval. 

1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét.  

2. Az Ügyintézés indítása kiválasztása után kattintson a „Beiratkozás általános 

iskolába” (BÁI) menüpontra. 

3. A megnyíló felületen kérjük, adja meg a pontos adatokat, a szükséges dokumentumokat 

pedig töltse fel. 

 

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez jogosultsága az alábbi módon 

jelentkezhet be: 

1. Kérjük, nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  weboldalt. 

2. A felugró ablakon kattintson a „Beiratkozás általános iskolába” (BÁI) menüpontra. 

3. A Bejelentkezés felületre beléphet ügyfélkapun keresztül vagy regisztráljon 

ideiglenes felhasználóként.  

4. A megnyíló felületen adja meg a pontos adatokat, a szükséges dokumentumokat pedig 

töltse fel.   

 

„Az iskolai távozás módjának engedélyezése”, valamint az „Étkezés igénylése” lapfüleken 

kitöltött adatok a tanév elején módosíthatóak. 

 

Az űrlap kitöltése előtt ajánlatos az alábbi dokumentumokat előkészíteni, és ezek alapján 

megadni az adatokat: 

 gyermek: személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (feltölteni nem kell!), 

 oktatási azonosítója, 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványa (feltölteni nem kell!), 

 Nemzetiségi nyilatkozat (honlapunkról – Beiskolázás menüpont Nyilatkozatok - 

letölthető; kitöltése, aláírása után az Egyéb csatolt dokumentumok közé feltöltendő), 

 egyedüli felügyeleti jog alapját igazoló dokumentum feltöltése (akit érint). 
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A Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (amennyiben tartózkodási helyet jelölnek be), a 

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására illetve a Nyilatkozat etika/hit-és 

erkölcstan oktatásról című nyilatkozatokat a rendszer maga generálja az adatok beírása után.  

 

A kitöltött és dokumentumokkal ellátott űrlap beküldését megelőzően lehetőség van az adatok 

ellenőrzésére az „Előnézet” gombra kattintva.  

 

A „Beküldés”-t követően a rendszer a kérelmet ügyirat- és iktatószámmal látja el, mely 

letölthető pdf formátumban a „Folyamatban lévő ügyek” felületről.  

A letöltött dokumentumokat, nyilatkozatokat a beiratkozás napján aláírással hitelesítve kérjük 

leadni. 

 

A dokumentumok, aláírt nyilatkozatok eredeti példányának bemutatására a beiratkozás 

napján kerül sor. Az igazolványokat az iskola csak ellenőrzi, azokról másolatot nem készít, és 

azokat nem tárolja. 

 

A beiratkozás alkalmával az alábbi dokumentumokat szükséges 

 bemutatni: 

 gyermek: személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa, 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

 

beadni : 

 Nemzetiségi nyilatkozat aláírt példánya 

 Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan oktatásról  

 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról  

 Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (mindkét szülő aláírásával) 

 Egyedüli felügyeleti jog alapját igazoló dokumentum 

 Nyilatkozat adatkezelési hozzájárulásról (Honlap – Beiskolázás – Nyilatkozatok) 

 

 

Kérjük, hogy az adatok feltöltésénél ügyeljenek a pontos adatszolgáltatásra (pl.: ha két 

keresztnév van, mindkettő beírása, teljes lakcím stb.) 

 

Felhívom a Szülők figyelmét arra, hogy az beadott jelentkezés nyomon követését ugyancsak az 

e- Ügyintézés felületén a „Folyamatban lévő ügyek” -nél tehetik meg. 

 

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során (április 21-22.) 

kötelező. 

Az online előzetes jelentkezés gyorsabbá, gördülékenyebbé teszi mindenki számára az 

ügyintézést, ezért kérjük, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Felmerülő kérdéseikre szívesen állunk rendelkezésükre: 

Telefonszám: 1-3886-900; 1-367-2410 

Beiskolázásért felel: Kollárné Mázsi Krisztina intézményvezető-helyettes 

 

 

Budapest, 2022. április 8. 

Tisztelettel: 

 Fetterné Szőnyi Éva 

 intézményvezető 

 


