
 

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kedves Szülők! Tisztelt Leendő Diákunk! 

 

Nagy öröm számunkra, hogy a Kosztolányi Dezső Gimnázium leendő tanulójaként köszönthetünk, 

köszönthetjük gyermekét! 

 

Az alábbi tájékoztatónkban a beiratkozással kapcsolatos teendőket olvashatják. 

 

Kérjük, hogy az e-kréta felületen iratkozzanak be. 

A Kréta felületen lehetőségük van elektronikusan beiratkozni június 15-22. között. A június 23-24-ei 

beiratkozáson így nem kell megjelenniük a járványügyi helyzet miatt. Kérjük, ha a beiratkozás elektronikusan 

nem sikerült, akkor jöjjenek el csak személyesen, vagy ha egyéb problémájuk adódott. Iskolánkba belépni 

csak védettségi igazolvánnyal lehetséges. Ha nincs igazolványuk, akkor meghatalmazott útján tudnak 

beiratkozni. 

 

Június 15. és 22. között az alábbi két módon járhatnak el: 

1. A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-

Ügyintézés felületre. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes 

adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat. 

2.  A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció 

létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermekszemélyes adatait, lakcím adatait, a törvényes 

képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.  

 

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-

Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a 

kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. 

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. 

Kérjük, hogy a borítékban kapott papírokat kitöltve töltsék fel a felületre jelentkezésükhöz. 

 

Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, akkor üzenetet küld 

az adatok pontosítására, illetve kérjük, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot velünk, mint iskolával.  

 

A személyes beiratkozás időpontja:  

2021. június 23. szerda 09.00-17.00 óráig, 24. csütörtök 09.00-14.00 óráig 

 

A sikeres együttműködés reményében üdvözlettel: 

 

 

Budapest, 2021. június 9. 

      Bodor Eszter 

      intézményvezető 

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

