
Kedves Beiratkozó Diákok! Tisztelt Szülők! 

A Móri Táncsics Mihály Gimnáziumba felvételt nyert tanulók szüleit (gondviselőit) tájékoztatjuk, 

hogy a gimnáziumba történő beiratkozás elektronikusan, a KRÉTA rendszeren keresztül történik 

2021.06.15 és 2021.06.21. között. 

Előkészületek, tennivalók június 15. előtt: 

 a diákigazolvány igényléséhez a Kormányablakban NEK azonosító adatlapot kell igényelni, a kapott lapot 

(fénykép, aláírás van rajta) szkennelni vagy fotózni szükséges (lehetőleg a fájl neve: a diák neve legyen!) 

 a személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, Tanulói azonosító szám (7-

tel kezdődő szám) digitalizálása, azaz szkennelése vagy fotózása (fájl neve: diák neve_iratok). Ha valaki 

a digitalizálást nem tudja megoldani, akkor a diák azokat 2021. szeptember 1-jén személyesen is 

bemutathatja. 

 a 8. év végi bizonyítvány digitalizálása (fájl neve: diák neve_bizonyítvány), melyet a beiratkozás során 

kötelező feltölteni. 

Beiratkozás 2021. június15. és június 21. között: 

A. Amennyiben a tanuló jelenlegi általános iskolája a KRÉTA rendszert használja, akkor az 

ott használt KRÉTA rendszerben az egyik szülő gondviselői hozzáféréssel lépjen be, majd 

az E-Ügyintézés menüpontban megtalálja a Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI 

ügy indítása menüpontot, itt minden űrlapon az adatok ellenőrzése, a hiányzó adatok 

kitöltése, mindkét szülő adatainak megadása, a középfokú intézmény kiválasztás (Móri 

Táncsics Mihály Gimnázium, OM: 030181), a kért dokumentumok csatolása, majd a BKI 

ügy beküldése szükséges.  

B. Amennyiben a tanuló jelenlegi általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert, 

akkor a szülő az e-Ügyintézés https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen keresztül 

ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek 

személyes adatait, lakcím adatait, mindkét törvényes képviselő adatait, a 

beiratkozáshoz szükséges adatokat, illetve csatolja a kért dokumentumokat. 

Az elektronikus beiratkozásról részletes leírás található a 
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123 oldalon. 

A gimnázium háromféleképpen reagálhat a benyújtott kérelemre: 

 „Tudomásul veszem” döntés esetében a beiratkozás sikeres volt. 

 „Hiánypótlásra visszaküld” döntés esetében kérjük, hogy pótolják a hiányzó 
dokumentumot. 

 „Elutasít” döntés esetében a beiratkozás nem lehetséges. 

C. Végső esetben, amennyiben egyáltalán nincs lehetősége az elektronikus beiratkozásra, 

úgy 2021. június 24-én 8.00 és 12.00 között megteheti személyesen a gimnáziumban.  

Időpont egyeztetés céljából kérjük, a tancsics@tmgmor.edu.hu e-mail címre küldött 

üzenetben jelezzék ezt a szándékukat 2021. június 22-én 12 óráig. 

Ha bármilyen kérdésük van a beiratkozással kapcsolatosan,  
akkor azt a tancsics@tmgmor.edu.hu e-mail címre küldött levélben tegyék fel. 
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