
Tisztelt Szülő/ Törvényes Képvelő! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében 

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 

tankötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a 

tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.  

 

Tudnivalók a beiratkozásról 

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet szerint az általános 

iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2020. április 15-16-án kell beíratni. 

 

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják 

meg: https://kir.hu/korzet 

 
 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolával való kapcsolatfelvételre a 

telefonos, elektronikus megkeresés javasolt.  

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő 

általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van 

beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Iskolánk  

 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online 

formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA 

rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.  

 

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van 

nyitva.  

 

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

meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) 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, 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 

https://kir.hu/korzet
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke 

jelentkezését  egy másik iskolába. 

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná 

be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és 

címét is a jelentkezése során. 

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen 

jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy 

indokolt esetben személyesen történhet meg. 

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására 

a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.  

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által 

szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi 

veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a 

következőképpen alakul iskolánkban:  

- Telefonon időpontot egyeztet intézményünk a szülővel. 

- Az előzetesen megbeszélt időpontban a lehetőleg egyedül érkező szülő/törvényes 

képviselő maszkban léphet be iskolánkba, majd a testhőmérséklet-mérés és 

kézfertőtlenítés után a titkárságon intézheti a beiratkozást. 

- Készüljenek fel a gyors és pontos adatszolgáltatásra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 

intézhessük beiratkozást! 

- Az ügyintézés, esetleges várakozás során ügyeljen a szociális (2m) távolság tartására, s 

végig viselje a maszkot!  

- Lehetőleg minél kevesebb felületet érintsen! 

- Ügyintézés után mielőbb igyekezzen intézményünket elhagyni az intézményünket+ 

Javasoljuk, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online bonyolítsák le a 

beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén, ahol ebben az esetben szükséges 

a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is.  

 
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem 

rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, 

nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek 

felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. 

 
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és 

erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan 

oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Iskolánk a hit- és erkölcstan oktatással 

kapcsolatos, egyházaktól kapott információkat iskolai honlapunkon megtekinthetik.  

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

gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. 

Természetesen iskolánk fenntartója, a Dél-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes 

iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos 

kérdések esetén. 

 

 

 



Néhány gyakorlati segítség: 

 

A KRÉTA rendszer működéséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak előzetesen: 

- Beiratkozás menete szülők részére  

Beiratkozás általános iskolába - e-Ügyintézés - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu 

Tájékoztatom Önöket, hogy a felület jelenleg a tavalyi 2020-20-es tanévre vonatkozó leírást 

tartalmazza! A felület frissítésre kerül! 

 

- eÜgyintézés - BÁI - Beiratkozás általános iskolába - YouTube 

 

- Gyakran ismételt kérdések a szülői oldalról és válaszok: 

Gyakran Ismételt Kérdések - Beiratkozás Általános Iskolába Gondviselői oldal - e-Ügyintézés 

- KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu) 

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség: 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya), 

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító (eredeti) igazolás, 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye. 

 

A beiratkozáshoz az alábbi nyilatkozatokra lesz szükség: 

- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

- Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről 

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló doku-

mentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat. 

Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali dön-

tés. 

Ha az egyik szülő külföldön tartózkodik, (de mindketten gyakorolják a szülői felügyeleti jogot) 

akkor is szükséges a nyilatkozata, melyet akár személyesen vagy elektronikus úton is eljuttat-

hat. 

- Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett 

hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számá-

ra 

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, 

nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. 

 

A nyilatkozatok az óvodákban, az iskolánk honlapján elérhetőek. 

 

További kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a  

- 06-1-420-52-69 vagy 06-30-831-89-57-es telefonszámokon  

- e-mailben: csepelherman@gmail.com 

 

Szeretettel várjuk gyermekeiket az induló első osztályainkba! 

 

2021. március 31. 

 

        Bezzeg Judit 

                                                                                             intézményvezető 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qHTwy-h2o6E
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913
mailto:csepelherman@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


