
Tájékoztatás a 2022/2023. tanévre szóló általános iskolai beiratkozás 

folyamatáról 

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

 

1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai 

beiratkozásra 2022. április 21. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között és 2022. 

április 22. (péntek) 8.00-18.00 óra között kerül sor. Ekkor szükséges beíratni 

az általános iskolába a tanköteles korba lépő gyermekét.  

2. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2016. augusztus 31-ig született) 

gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, 

kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

3. A szülő, törvényes képviselő a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját a Ceglédi 

Tankerületi Központ honlapján találja meg: http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-

felveteli-korzethatarok-2022-2023 

4. 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. 

Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a 

kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául 

használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy 

tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három 

hónapnál régebb óta szerepel. 

5. Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, az első 

évfolyamra történő beíratáskor a személyes megjelenés kötelező.   

6. A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke 

jelentkezését. 

7. A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot a KRÉTA „Beiratkozás 

általános iskolába (BÁI)” 2022. április 6-tól megnyíló e-Ügyintézés felületén 

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetes adatszolgáltatással 

gyorsíthatja, a felületen beküldheti a gyermek adatait az adott általános 

iskolákba, azonban ebben az esetben is meg kell jelenni a beíratási 

időpontban személyesen. Javasolom és kérem az előzetes KRÉTA-

adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá 

válik az személyes ügyintézés mindenki számára.  

(Amennyiben a későbbiekben 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 visszavonási vagy 

adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén 

a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, 

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2022-2023
http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2022-2023
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap



