
Értesítés a beiratkozásról 
 
 
 
 

Időpontjai: 
 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 
 

2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között 
 

A beiratkozás lehetséges módjai 

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az 

általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre 

vonatkozóan: 

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval: 

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 

személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, 

beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (ld. IV. pont) alapján az intézmény 

rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott 

műveleteket (összevetés kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele, 

stb.). 

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: 

A KÖFOP l.0.0 - VEKOP 15 - 2017 - 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak 

Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett 

elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a 

továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a 

gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Minden tankerületi 

központ által fenntartott intézménynek biztosítania kell az elektronikus 

ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét, azok számára, akiknek erre 

igényük van. 

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz 

szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a 

felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem 

lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes 

képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok 

feltölthetőek. 

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya). 
 



- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)  
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 

eredeti példánya, amely lehet: 
 
- óvodai szakvélemény,  
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,  
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság 

szakértői véleménye. 
 
- A gyermek törvényes képviselőinak személyazonosító igazolványa.  
- Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.  
- A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar 

állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges 

dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó 

tartózkodási kártya. 
 
- Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli 

gyermeke számára. 


