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A kiugró ablaknál első esetben az 
„Ideiglenes regisztráció létrehozása” kell kattintani



Nagyon fontos, hogy a névnél a hivatalos nevünket 
adjuk meg, mert ez fog szerepelni a létrehozott 
dokumentumokon!







Már bent is vagyunk az e-ÜGYINTÉZÉS felületen, 
ahol kiválaszthatjuk az általános iskolába való 
beiratkozást



Először válasszuk ki az iskolát, majd a 
legördülő menüből a tagozatot



A gyermek személyes adatainak beírásával folytassuk.
Pontosan, a születési anyakönyvi kivonatban és a
hivatalos iratokon szereplő adatokat adjunk meg!



Igazolványok 
A gyermek személyes okmányainak megadása
TAJ szám kötelező!



Lakcím adatai, melyet a
lakcímkártya alapján kell kitölteni



amennyiben az állandó lakhely nem egyezik meg az 
életvitelszerű tartózkodási hellyel, akkor a pipát törölve lenyílik 
a tartózkodási hely megadásának lehetősége is.



Szülő(k)/törvényes képviselők 
a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező. A kapcsolatfelvétel 
érdekében kérjük adjon meg telefonos elérhetőséget is.



amennyiben a törvényes képviselő állandó lakhelye nem 
egyezik meg a gyermek állandó lakhelyével, akkor a pipa 
megszüntetésével a törvényes képviselő lakhelyét is meg kell 
adni



Szülő/törvényes képviselők –
másik szülő adatai is megadhatók



Óvodai adatok
az óvodában eltöltött évek számát kérjük feltétlenül adja 
meg!



Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb 
különleges helyzet megadása, amennyiben van ilyen



Hátrányos helyzet – mindenképpen választani 
kell egyet!!!



Nemzetiségi oktatásra iskolánkban nincs 
lehetőség. Ne töltse ki!



Nyilatkozatok
Az iskolai távozás módjának engedélyezése
már itt lehetősége van megadni, hogy a jövő tanévre vonatkozó kérést 
megadni. Alaphelyzetben 16 óráig kell a tanulóknak az intézményben a 
foglalkozásokon részt venni.



Nyilatkozatok 
Az etika és hit-és erkölcstan közötti választás



Hit- és erkölcstan választása esetén az egyházat is 
be kell írni a legördülő menüből választva



Nyilatkozatok –
Étkezés igénylése. 
Amennyiben szeretne gyermeke számára étkezést kérni, a pipa 
bejelölését követően válasszon a legördülő menüből.



A döntéshez szükséges dokumentumok, 
igazolások doc és pdf fájlként is feltölthetők



Előnézetre kattintva kapunk egy pdf fájlt.

• Itt ellenőrizni tudjuk a beírt adatok helyességét.

• Amennyiben minden rendben, akkor a BEKÜLDÉS gombra kell 
kattintani.


