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Tisztelt Szülők! 

 

Örömmel üdvözöljük Önöket és gyermeküket iskolánkba történő beiratkozásuk alkalmából!  

 

A 2019-2020. tanévre való beiratkozási folyamat megújul. Az újdonságokról ebben a 

tájékoztatóban értesítjük Önöket, valamint összeállítottuk Önöknek a beiratkozás adatlapjainak 

kitöltéséhez szükséges dokumentumok listáját, indoklással, hogy mely dokumentumokra 

milyen okból van szükség.  

 

Az e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu) 2019.06.01. – 2019.06.18., 24:00 

óráig van lehetőség a „BEIRATKOZÁS KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYBE” (BKI) folyamat 

segítségével. 

 

 

MINDEN LEENDŐ GIMNAZISTÁNAK EL KELL VÉGEZNI AZ E-ÜGYINTÉZŐS 

BEIRATÁST, MÉG AKKOR IS, HA A TANULÓNAK JOGVISZONYA MÁR VAN 

AZ INTÉZMÉNNYEL! 

EZ AZ EGYIK LEGFONTOSABB ÚJÍTÁS. 

 

A beiratkozás kétféle módon történhet: 

 

 

1. Elektronikus jelentkezés adminisztrációval: 

 

Az e-KRÉTA felhasználónév + jelszó párral be tudnak lépni az e-naplóba, és onnan 

léphetnek tovább az e-Ügyintézés gombra kattintva (Ügyintézés indítása – Beiratkozás 

Középfokú Intézménybe - BKI).  

Figyelem! A ’Megjegyzés’ rovatba az osztályt be kell írni (pl.: 5.b, 9.b, 9.NY); A 

kitöltés végén a ’Megtekintés’ gombra kattintva lehet a dokumentumot megnézni és 

kinyomtatni, aláírni és tanúkkal hitelesíttetni.   

A szülőnek  a beiratkozás napja után nincs teendője, azonban a e-Ügyintézés felületén 

keresztül történt beiratkozásról elektronikus  formában visszajelzést fog kapni.  

 

2. Hagyományos mód: a honlapon közzétett beiratkozási adatlap csomagot kérjük, töltsék 

le, nyomtassák ki, töltsék ki és írják alá, és a fénymásolatokkal kiegészítve hozzák 

magukkal. Ez alapján a beiratkozás alkalmával az intézményi ügyintéző egyezteti az 

adatokat és egészíti ki. 

 

Figyelem! Az e-Ügyintézést igénybe vevő szülőknek is el kell jönniük a beiratkozás 

helyszínére, ahol le kell adniuk a kinyomtatott, aláírt és tanúzott adatlapokat és a személyi 

dokumentumok fénymásolatát. 

  

https://eugyintezes.e-kreta.hu/
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FONTOS!  
 

Hogy hibátlanul rögzíthessük és ellenőrizhessük gyermekük adatait kérjük, hogy az alábbi 

dokumentumokat és azok fénymásolatát hozzák magukkal a beiratkozásra: 

 

A beírtatni kívánt gyermek 

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány) másolata 

 Lakcímkártyájának másolata (a diákigazolvány igényléshez nélkülözhetetlen az ezen 

szereplő cím hibátlan rögzítése) 

 TAJ kártyájának másolata 

 Születési anyakönyvi kivonatának másolata (néha egy-egy ékezet elírása, lemaradt 

második utónév, stb. miatt nem sikerül diákigazolványt rendelni, ezért ez az alapja az 

adminisztrációnak) 

 Adóazonosító jel fénymásolat (kiemelkedő tanulmányi és/vagy sporteredményeket 

felmutató diákjainkat elismerésre terjesztjük fel, ehhez szükséges az adóazonosító jel 

ismerete) 

 

Tökéletes megoldás, ha minden kártya dokumentumot egy lapra fénymásolnak! 

 

3. A Diákigazolvány igénylésről: 

 

A diákigazolvány igénylés folyamatát Önök indítják el a Kormányablakban MÉG A 

BEIRATKOZÁS NAPJA ELŐTT!!! Legyen Önökkel a gyermek személyi igazolványa, 

születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája! Az ott kapott ún. NEK adatlap NEK-számát 

kell rögzíteniük a beiratkozási felületen az Igazolványok „fülön”. 

 

Az elkészült diákigazolványokat a gyártó az iskolába postázza, ahol az igazolványok 

adminisztrációja után a tanév elején kiosztják az osztályfőnökök. 

 

Az étkezés igényléssel kapcsolatos adatlapot itt elérhetővé tesszük, de ezen túlmenően 

minden ügyintézés a szülő feladata a Városi Családsegítő-és Gondozási Központ-Gazdasági 

Szervezetével (2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.)  

 

Mindannyian arra törekszünk, hogy a beiratkozást gördülékenyebbé tegyük még annak ellenére 

is, hogy meglehetősen sok adatlapot kell kitölteni és a folyamat is új.  

 

Segítjük Önöket azzal, hogy honlapunkon elérhetővé és letölthetővé tesszük a beiratkozási 

adatlap csomagot, amit már kitöltve hozhatnak magukkal a szükséges fénymásolatokkal 

együtt). 

 

Százhalombatta, 2019. június 3. 


