
Tisztelt Szülők! 
 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2020/2021-es tanévre történő 1. osztályos 

beíratással kapcsolatban. 

 

1. Figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, 

az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi 

erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. 

 

2. Felhívjuk szíves figyelmét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az általános iskolai 

beiratkozás jellemzőire: 

1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint online módon küldje 

be gyermeke felvételi kérelmét az iskolába. 

2. A felvételi kérelmek benyújtása két szakaszban történik: 

a. 2020. április 6. 0:00 órától 2020. április 24 24:00 óráig a kérelmeket az alábbi 

iskolák egyikébe lehet benyújtani: 

 nem állami általános iskola vagy 

 állami, de körzettel nem rendelkező általános iskola. 

b. 2020. április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig az a) pontban nem 

szereplő iskolák egyikébe kell a kérelmet benyújtani: 

 a körzetes iskolába vagy 

 egy olyan körzettel rendelkező általános iskolába, amely a gyermekére 

vonatkozóan nem a körzetes iskola. 

3. Felhívjuk a figyelmét, hogy a második szakaszban (2020. április 28 – május 15) 

történő beiratkozás során – az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése alapján – csak egyetlen általános iskolába kérheti 

gyermeke felvételét. 

 

 

 

Pécs, 2020. április 6. 

 

         Cselikné Juhász Ildikó 

         intézményvezető 

 

 

 

 

 



 

 

Az e-Ügyintézés modul elérése a KRÉTA-rendszerből: 

Gondviselőként (nagykorú tanulóként) az e-Ellenőrző menüsorában található e-Ügyintézés 

menüpontot kiválasztva a program automatikusan átirányít minket az e-Ügyintézés 

nyitófelületére: 

 

 

Az e-Ügyintézés modul eléréséhez amennyiben nem rendelkezünk KRÉTA felhasználói 

jogosultsággal: 

Az e-Ügyintézési modul eléréséhez új ideiglenes felhasználóként történő regisztrációhoz a 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen található eÜgyintézési felület jobb felső sarkában lévő 

'Bejelentkezés'-gombra kattintva, majd az  - funkciót kiválasztva 

hozhatunk létre ideiglenes belépési jogosultságot (pl. bizonyítványmásodlat-igényléshez, 

általános iskolai beiratkozáshoz, stb esetekben): 

 

 

A regisztráció során meg kell adnunk a nevünket (Családnév és Keresztnév(ek)), email-

címünket, a belépéshez választott felhasználónevünket és a választott jelszavunkat (a 

jelszónak min. 6 karaktert, legalább 1 db nagy betűt A-Z és legalább 1 db számjegyet 0-9 kell 

tartalmaznia): 

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


 

 

Ezt követően a bejelentkezési felületre visszatérve, intézmény kiválasztása nélkül (a 3. 

legördülő menüsor üresen hagyásával) tudunk bejelentkezni az eÜgyintézési felületre: 

 

 

 

IdeiglenesRegisztracio.mp4  

 

 

 

 

 

 

https://tudasbazis.ekreta.hu/download/attachments/17761398/IdeiglenesRegisztracio.mp4?version=2&modificationDate=1555138470000&api=v2


 

 

A beiratkozás menete az e-ügyintézés felületén: 



 


