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összeftiggő

üg1'fél tájékoztató

'{z elektronitus üg ntézésés a bizalmi szolgátatások általános szabályairóI szóIő 2015' éú COC{JI' töí'óÉy (a
tor'ábbiakban:''E-ügyintézési tv.,') rendelkezéseüe6gve1emmel.az eKRÉTA Informatikai zártköÍűen Működő
Részvén1társaság(székiely:2030 Érd' Retr ezáti Lrtca.18''cégjegyzékszám:
13-10.041619,kéPúseli:Dr' Szabó Balázs
wezérigazgató, a tor'ábbiakbanl ,'Tátsaság',)
az alábbiak szeÁlt zá tájékoztatást a hteElleggÉtczss.e
krcta'hu/kczdolap horrlapon(a to.v.ábbiakbanl
szolg'áltatásokáltaligénvbe
',Honlap'') elérhetőelektÍonilrusügyintézési
vehetó e]ektlonikuskaPcso1anarúsilehetóségekről'illerve szabályoklóI.
Az elekttonikusüginrézéssorán adarkezelőneka nemzeti köznevelésról szóIó 2011' éviCXC. tórvény(a toúbbiakban:
minden esetben a
',Nkt.,'), valáÍninta kózal]ia]mazottakjogÁllásáról szóló 1992. éü )cc{ l' töÍvény éfte]Ínében
kőznevelésiintézmény(a tor'ábbiakban:''Ádatkezelő'') minósi]l'
Áz elekrronkus űgyintézés
álta1ánosszabálYaitkljlón jogszabál).ok,ígya2 E ü#nrézési tv', az elekÚoÍikus i{Étézési
szolgá1tatásoknvújtásárafelhasználható elckttonikus aláításlrozés bélyegzóhöz kapcsolódó kör'etelményekről szóló
1371201ó. ÖT. 13') Korm' Ícndcict ésaz elcktronikus ügyinrézés
részletszabályaiÍól
szóló 451/201ó. c<II' 19') Korm.
rende]ettaíta]rnazza,
megtetcmn.e ezáltal az Ádatkezelő álral megvalósíton e1ektronikusügintézés keretrendszerét,
melr elektronikusügintézésa TáIsaság által üzemeltetena I(öznevelési Regisztációs ésTanulmáryi Alaptendszer (a
tor'ábbiakban:,'KRÉTÁ'') k€ Í etébenvalósu1mcg'
}ÍaN{agrarországonminden természetesszemélyjogosultdöíted arróI,hogy ügvételeküoni}us útonkir'ánja eintózru,
ezálra]elektronikusútonkíván.ekapcsolatbalépni1z 1dott kóznevelésiintézménnyel,
melynek következményekéntaz
úgyintézéssel
kapcsolatosadminiszrtációs körelezenségeitésterheircsökkentheti, minimalizálhatja.
Ietha!znalonak rrrrnosu1a
Nltl:,l ^ e1ekrÍoÍrikus
rendszerbensaiát felhasználónéwelésielszór.alÍendelkezó'a KRE'TÁ
elektronikus teodsz€ I szo]gáltarásÍLit
megfeleló jogosultsággaligénybever'ő temészetes személy (a további2kb^n|
,'Felhasználó,')'
Ámennnben valamely Felhasználó nem kíván az előbbiekben ismertetettrendelkezésijogával élni,ugy lehetőségevan
hagyománvosúton,papítalapon' személycsenis cljárni, ésügyeit intézoi'Á HonlaPon tőrténő elektroni}usr]gyinrézés
ninden csetbcn önkéntes.
Á ]'öznevclési intézménr'eka I{RETÁ elekttonikus tendszeten keresztiiLlbiztosítják az elektroíikus ügvinrézés
leheróségét
azon Felhasználók számám, akik elektronikusútonkívánjákintézniügveiIel
Á KRÉ.t^ elektÍodlus tendszer használata solán a Felhasználók ^z a]'ábbi négyügyintézésifőmenüpont közü
vá1aszthatnak,
melyeken belrí tor'ábbi almenupontok ta]álhatóak.
Á né5 L9intezésiiómenipont a kot etkező
1. Betalkozás,
2. Ki atkozás,
3. Bizonítvánnyat kapcsolatosügyirrrezes'
|' TanLrlmintok]r'L]
kapc'olrro' ügintezé.

Ámennyiben a FelhasznáIó a Beiratkozás ügyintézésifómenüpontot vá1asztjaü$inÉzése soráÍ, úgy az alábbi
almenüpontok közű váIaszthat:

.
.
.

isko]ábá(róüden:BA]).
Bcratxozásá]ta]anos
Beiratkozásközépfoku intézménybe(röviden: BKI),
Beiratkozás a magyar köznevelésbe (röüdenl BN{K)'
(raÍiden:BNI-I])'
Beirátkozás nem t'lnkötelezettségetteljesítójog\'1szonnya]
kózött (töviden: Á]I9'
Átiratkozás intézmények

Amennylben a Felhasználó a Kiiratlozás ügintézési főmenüpontot vá1asztjaüp1intézésesorán' úgy az alábbi
almenüponrok köziil váIaszthat:
-

Kiifatkozás a kőznevelésbó1(röl'iden: K1I{)'
I{iiratkozásnem tankótelezettséget
teljesítőjogviszonÉól Göüden: KNTTJ)'
(rrjt.iclen:
KTIT)'
Külföldön tö1tött ideiglenestanulmányiid6szak beje1entése
(tór'iden:NÍJIK)'
Magántanulói jogviszooy iánti kétvénybejelentése
vendégtanulóijogviszony itánti kérvénybeoyujtlísaGöliden: vJB)'

során, úgy
Ámennlbcn a Felhaszn ó a Bizonltvánnyat kapcsolatosügyintézésifómenüpontor vá1asztjaúgyhtézése
az ,lábbi alnenüpootok közijl váaszthat:

-

Bn).
Bizonyrtvlny.vagyrörzslapmá.odlatigénylese'ronden:
(rö.i'iden:szÁ9'
Szemáyes adatokbanbekővet]<ezett
változás bejelentése

sotán, úgy
fómenúPontot1áás2tja ügyintézése
.{menryiben a Felhasználó a Tanu1mányokhl k'rpcsolatosügyintézési
az a1ábbialmenüpontok kőzü váaszthat;

.

-

osztály vagy tanórai csoport változtatásikérelembeoÉjtása(rö1.iden:OTCSI9,
Igazgatói engedélydiák mulasztásánakigazolásáragondriselói kérelembeniújúsaGóúden: IEDN!'
Tanu.lóimulaszrásiga,olása(róúdcn:Tfi{GI)'
Tanulói fe]rnentésre,mentességreszolgáló gondr-ise1ói kételem bcoi'ujrása (töviden: TKST),
Közősségi szo1gá1at
te1jesítésétól
igzolís ben1'ujtása(Iöviden: TKST)'
Gyakotlari he\ megzdásaéstanulószerződésfeltöltése(rör'iden: TSNÍT)'

Á KRÉTÁ elekfuonikus tendszerbe tóttéoó betépésfeltételeiről' a regisztrá1ás folyamatáról, ésa felhasználónév.jetszó
igénylésr6lés azok szabályairól az alábbi ]inken található bóvcbb infonnáció: http:/ /mezge'hu/wordpress/rrp
conrent/uoloads/2018/0tlhazirend 2018 honlaora.odf
Á KRÉTÁ elekttonil1]srendszet használatáva1osszefiiggó adatkezelésifolyamatokól részletestájékoztatása2 álábbi
linken
etérhetó:
http://mezge'hu/rvordprcss/vp content/uPloads/2019/05/Kr%C3"/oA9taNap1%C3%B3
Ádatkezel%C3% A9si.l-l"C3%Á1 i Q3 \9!pze!%e3jóB3.pL!]J
az alábbi
linken
eléthetó:
ügyintézési folyamatokól
bóvebb
szabályozás
A
feoti elektronilus
/
lrttp:/ /mezge.hu/wordpress/wp-content/uploads/2018 ] 0/SZ]\ÍSZ 2018 adarkezel%C3o/"Á9shonlapta.pdí

