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Kedves Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak 

személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratniuk a tanköteles korba lépő 

gyermeküket. 

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. 

Kréta elektronikus ügyintézés, segédletek: 

E-ügyintézés kérelmező oldal (segédlet) 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714 

Beiratkozás általános iskolába (segédlet) 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 

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 állítja. Ezen műveletek elvégzését 

követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába. 

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. 

Kérem Önöket, jelezzék április 15-ig a titkarsag@oku.hu címen, amennyiben feltétlenül személyesen 

jönnének beíratni gyermeküket, a tárgyba írják be: „Beiratkozás –időpontegyeztetés”. Vagy hívják április 12-

től a (06 1) 397-44-79 telefonszámot időpontegyeztetés céljából!

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106


A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeket az e-

ügyintézésben van módjuk feltölteni, s melyeket „felvétel esetén” a következő tanév 

első napján tudnak eredetiben is bemutatni. 

 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 felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

Az iskolánk nem körzetes iskola, így az 

„Egyéb, nem állandó lakhely szerinti…” 

iskolaként adják meg. Ezután be kell írni: 

Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-

Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája. Az első néhány karakter után csak a mi 

iskolánk lesz, így nem kell végig írni. Tagozat pedig nincsen.  

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 

vonatkozó nyilatkozatokat - az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra 

kattintva tudják letölteni és aláírást követően fel tudják tölteni a rendszerbe. A lakóhely 

– az előző évektől eltérően - nem befolyásolja a felvételt. 

Amennyiben további kérésük van, ami 

befolyásolhatja a gyermekük osztályba 

sorolását, azt a „kérelem indoklása” rovatba írják 

le, a következő módon: mit kérnek, és mi ennek 

az indoka. A kérelem elfogadásáról az Igazgató 

dönt. Amennyiben nincs ilyen kérésük, úgy ebbe 

a mezőbe nem szükséges semmit sem írni. 

 Az étkezéssel és a hazamenetel időpontjával kapcsolatban nem szükséges 

végleges döntést hozniuk, majd módosítható; illetve iskolánkban – egyházi intézmény 

lévén – etika nem választható.  

Budapest, 2021. április 9. 

  Csere István 

igazgató 
 

 


