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Beiratkozás 

 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22.  

A szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézést, amely 

online úton történik.  

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online formájára 2022.04.16-

tól nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére :https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.  

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2022.04.22. éjfélig lesz látható.  

Beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni az e-Ügyintézés felületén:  

 

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány  

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  

• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

• anyakönyvi kivonat 

 

Az életvitelszerű ott lakásra (lakcímkártyán szereplő cím) és a közös szülői felügyeleti jog 

gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés 

felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást 

követően kell feltölteni a rendszerbe.  

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, 

hogy jelzi (telefonon vagy e-mailen) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási 

szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. 

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését (ezt csak írásban teheti meg), ennek 

következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján 

elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás 

visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani 

gyermeke jelentkezését egy másik állami fenntartású iskolába.  

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit-és 

erkölcstan, vagy etika órát választ. A hit-és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, 

hogy melyik egyház hit-és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.  

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


 

A beiratkozás során fokozottan ügyeljenek arra, hogy elérhetőségüket megadják, mert ezek a 

hiánypótláshoz, illetve a későbbi kommunikációhoz nélkülözhetetlenek.  

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg, 

valamint az iskola honlapján. 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapon   (Az Oktatási Hivatal felületén lévő információ, de a 

tavalyi évre vonatkozik és jelenleg még nincs frissítve!) 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a 

gyermeke óvodájától az óvoda – és gyermekük oktatási azonosítója (OM) tekintetében. 

Természetesen iskolánk fenntartója, a Dél-Budai Tankerületi Központ is rendelkezésére áll a 

körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések 

terén.  

 

 

Budapest, 2022.01.20. 

 

Kovácsné Tapolcsányi Valéria  

                                                                                                     igazgató 
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