
E-ellenőrző használata 

Az elektronikus ellenőrző számítógép (böngésző) segítségével vagy letöltött mobil applikáció használatával is 
elérhető a tanulók és a gondviselők számára is. (A tanulói és szülői felület nem ugyanaz.) 
Böngésző program használata esetén a felület elérhetősége: https://klik035121001.e-kreta.hu 
 

 Tanulóként: 

 Felhasználónév: a tanuló oktatási azonosítója 

 Jelszó: a tanuló születési dátuma (pontok nélkül, vezető nullákkal – pl. 20020509). Ez az első 

belépés után természetesen megváltoztatandó! 

 Szülőként: 

 Akik jeleztek / jeleznek az osztályfőnököknek, kaptak / kapnak e-mailben egy linket, amivel 
be tudnak lépni. 
Belépés után új jelszót kell beállítani !!! 

 A felhasználónév nem azonos a tanulóival (!) – ezt az osztályfőnöktől tudják meg. 
 

Minden e-ellenőrzővel és e-ügyintézéssel kapcsolatos kérdésben érdemes felkeresniük a 

https://tudasbazis.ekreta.hu oldalt, ahol gyakorlati útmutatók, leírások, videók segítenek a rendszer használatában. 

 

 

E-Ügyintézés 

Ez év március 1. óta lehetőség van bizonyos ügyek elektronikus intézésére is. Ilyen – iskolánkat érintő - ügytípusok a 
következők: 

o Beiratkozás általános iskolába 
o Átiratkozás intézmények között 
o Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése 
o Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése 
o Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása 
o Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása 
o Tanulói mulasztás igazolása 
o Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása 
o Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése 
o Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése 

 

 Az adott iskolánál szülői hozzáféréssel rendelkezők a gondviselői modulba belépve a menüsorból érhetik el 
az e-Ügyintézés felületét.  
(A felület megismerését segíti egy online kurzus, amit szintén a menüsorból, az e-Learning pontban érhetnek 
el.) 

 

 Akik nem rendelkeznek iskolánkhoz Kréta hozzáféréssel (pl. volt diákok, vagy akik még óvodás gyermeküket 
szeretnék beíratni), a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap címen tudnak új ideiglenes felhasználóként 
regisztrálni és ügyet intézni. 

 

Természetesen a fent felsorolt ügytípusok a továbbiakban is intézhetők a korábbiakban megszokott módon is. 

 

Beiratkozás és e-Ügyintézés  

Az óvodás gyerekek általános iskolai beiratkozásához a 2018/2019. tanévtől használható az e-Ügyintézés felülete. A 

szülők a beiratkozáshoz szükséges adatokat küldhetik be itt online módon. Ez valamelyest meggyorsítja az 

adminisztráció folyamatát, de a személyes megjelenés a beiratkozáson továbbra is nélkülözhetetlen és kötelező! 

Aki élni szeretne az e-ügyintézés lehetőségével, és még nem jár hozzánk gyermeke, a https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap címen tud új ideiglenes felhasználóként regisztrálni és adatokat beküldeni. 
 
Az online jelentkezésre 2019. április 1. és 2019. április 12. 12:00 óra (!) között van lehetőség. 
 

Minden e-ellenőrzővel és e-ügyintézéssel kapcsolatos kérdésben érdemes felkeresniük a 

https://tudasbazis.ekreta.hu oldalt, ahol gyakorlati útmutatók, leírások, videók segítenek a rendszer használatában. 
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