
Tisztelt Szülők!  Kedves Diákok! 
 
 
Az elmúlt év óta van lehetőség az elektronikus beiratkozásra a középiskolákba. Ebben az 

évben a kialakult helyzet miatt nyomatékosan javasoljuk ezt a módot, hiszen ezzel 

gyorsítják a személyes ügyintézést, amelyre 2020. 06. 23-án 8:00-16:00-ig van lehetőség. A 

beiratkozás gördülékeny és az egészségügyi előírásoknak megfelelő lebonyolítása 

érdekében javasoljuk, hogy telefonon kérjenek időpontot. A zsúfoltság és sorban állás 

megelőzése miatt fontos, hogy otthon alaposan tanulmányozzák át a szükséges 

dokumentumok körét, és töltsék ki az adatlapot (vagy a KRÉTÁ-ban elektronikusan és 

nyomtassák ki, vagy a mellékelt word formátumban).  

 

 

Amennyiben a személyes megjelenést választják, akkor a következő dokumentumokat  

hozzák magukkal! 

 

 a kitöltött és aláírt adatlapot
 általános iskolai bizonyítványt vagy annak elektronikusan kiküldött másolatát
 diákigazolvány igényléshez az Okmányirodában kézhez kapott NEK adatlapot
 egészségügyi törzslapot (vagy az általános iskola küldi meg)
 jelvényre 1000 Ft-ot
 személyes dokumentumok olvasható, mindkét oldalt tartalmazó, színes 

fénymásolatát: 

o személyi igazolványt 

o lakcímkártyát 

o TAJ-kártyát 

o adókártyát



 

Amennyiben 2020. 06.23-án személyesen nem kívánnak megjelenni, akkor az összes, e 

tájékoztatóban felsorolt dokumentumot a tanév első napján kell a fenti módon 

behoznia a tanulónak.  

 

Ebben az esetben a teendők: 

 adatlap kitöltése a KRÉTÁ-ban 

 az összes, az előzőekben felsorolt dokumentumot egy fájlban összefűzve, 

elektronikusan eljuttatni az eszegimi@gmail.com címre, ahol a tárgy rovatba írják be: 

beiratkozás és tanuló neve. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eszegimi@gmail.com


Kérjük, az elektronikus ügyintézés során a következő módon járjanak el (ez a felület 

június 15-től érhető el): 
 
 

Ha a tanuló olyan intézménybe járt, akik már használták a KRÉTA rendszert, a belépés 

után az E-ügyintézés fülre kattintva Beiratkozás Középfokú Intézménybe (BKI) ügytípust 

kell választani. 
 
Videós útmutató: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761905 
 
Ahol nem volt kötelező a KRÉTA rendszer használata, szükség van gondviselői 

hozzáférésre.  

 

E-ügyintézés indítása: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap cím felkeresése 

 
-a jobb felső sarokban a Bejelentkezés gombra kattintani, 

 

-Ideiglenes regisztráció létrehozása linkre kattintani, 
 

-a kért mezők kitöltése, majd a regisztráció gombra kattintás. 
 

Kérjük a kérvényeket Magyar István (adminisztrátor) nevére címezni!  

 

Telefonszám: 06 44 502 625 

 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761905
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


 

 


