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Áz elekttonikus ügyintézés általános szabályaival összeftiggő üg1'fél tájékoztató
2019

'{z elektronitus üg ntézés és a bizalmi szolgátatások általános szabályairóI szóIő 2015' éú COC{JI' töí'óÉy (a

tor'ábbiakban: ''E-ügyintézési tv.,') rendelkezéseüe 6gve1emmel. 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 ',Honlap'') elérhető elektÍonilrus ügyintézési szolg'áltatások általigénvbe
vehetó e]ektlonikus kaPcso1anarúsi lehetóségekről' illerve szabályoklóI.

Az elekttonikus üginrézés során adarkezelőnek a nemzeti köznevelésról szóIó 2011' évi CXC. tórvény (a toúbbiakban:

',Nkt.,'), valáÍnint a kózal]ia]mazottak jogÁllásáról szóló 1992. éü )cc{ l' töÍvény éfte]Ínében minden esetben a
kőznevelési intézmény (a tor'ábbiakban:''Ádatkezelő'') minósi]l'

Áz elekrronkus űgyintézés álta1ános szabálYait kljlón jogszabál).ok, így a2 E ü#nrézési tv', az elekÚoÍikus i{Étézési
szolgá1tatások nvújtására felhasználható elckttonikus aláításlroz és bélyegzóhöz kapcsolódó kör'etelményekről szóló
1371201ó. ÖT. 13') Korm' Ícndcict és az elcktronikus ügyinrézés részletszabályaiÍól szóló 451/201ó. c<II' 19') Korm.
rende]et taíta]rnazza, megtetcmn.e ezáltal az Ádatkezelő álral megvalósíton e1ektronikus ügintézés keretrendszerét,
melr elektronikus ügintézés a TáIsaság által üzemelteten a I(öznevelési Regisztációs és Tanulmáryi Alaptendszer (a

tor'ábbiakban:,'KRÉTÁ'') k€Íetében valósu1 mcg'

}Ía N{agrarországon minden természetes személy jogosultdöíted arróI, hogy ügvét eleküoni}us úton kir'ánja eintózru,

ezálra] elektronikus úton kíván.e kapcsolatba lépni 1z 1dott kóznevelési intézménnyel, melynek következményeként az

úgyintézéssel kapcsolatos adminiszrtációs körelezenségeit és terheir csökkentheti, minimalizálhatja.

Ietha!znalonak rrrrnosu1a Nltl:,l ^ e1ekrÍoÍrikus rendszerben saiát felhasználónéwel és ielszór.al Íendelkezó' a KRE'TÁ

elektronikus teodsz€I szo]gáltarásÍLit megfeleló jogosultsággal igénybe ver'ő temészetes személy (a további2kb^n|

,'Felhasználó,')'

Ámennnben valamely Felhasználó nem kíván az előbbiekben ismertetett rendelkezési jogával élni, ugy lehetősége van

hagyománvos úton, papít alapon' személycsen is cljárni, és ügyeit intézoi' Á HonlaPon tőrténő elektroni}us r]gyinrézés
ninden csetbcn önkéntes.

Á ]'öznevclési intézménr'ek a I{RETÁ elekttonikus tendszeten keresztiiLl biztosítják az elektroíikus ügvinrézés

leheróségét azon Felhasználók számám, akik elektronikus úton kívánják intézni ügveiIel

Á KRÉ.t^ elektÍodlus tendszer használata solán a Felhasználók ^z a]'ábbi négy ügyintézési főmenüpont közü
vá1aszthatnak, melyeken belrí tor'ábbi almenupontok ta]álhatóak.

Á né5 L9intezési iómenipont a kot etkező
1. Betalkozás,
2. Ki atkozás,

3. Bizonítvánnyat kapcsolatos ügyirrrezes'
| '  TanLrlmint ok]r 'L] kapc'olrro'  ügintezé.



Ámennyiben a FelhasznáIó a Beiratkozás ügyintézési fómenüpontot vá1asztja ü$inÉzése soráÍ, úgy az alábbi

almenüpontok közű váIaszthat:

Bcratxozás á]ta]anos isko]ábá (róüden: BA]).
. Beiratkozás középfoku intézménybe (röviden: BKI),
. Beiratkozás a magyar köznevelésbe (röüdenl BN{K)'
. Beirátkozás nem t'lnkötelezettséget teljesító jog\'1szonnya] (raÍiden: BNI-I])'

Átiratkozás intézmények kózött (töviden: Á]I9'

Amennylben a Felhasználó a Kiiratlozás ügintézési főmenüpontot vá1asztja üp1intézése során' úgy az alábbi

almenüponrok köziil váIaszthat:

- Kiifatkozás a kőznevelésbó1 (röl'iden: K1I{)'
I{iiratkozás nem tankótelezettséget teljesítő jogviszonÉól Göüden: KNTTJ)'

- Külföldön tö1tött ideiglenes tanulmányi id6szak beje1entése (rrjt.iclen: KTIT)'

Magántanulói jogviszooy iánti kétvény bejelentése (tór'iden: NÍJIK)'

vendégtanulói jogviszony itánti kérvény beoyujtlísa Göliden: vJB)'

Ámennlbcn a Felhaszn ó a Bizonltvánnyat kapcsolatos ügyintézési fómenüpontor vá1asztja úgyhtézése során, úgy

az ,lábbi alnenüpootok közijl váaszthat:

Bizonyrtvlny. vagy r örzs lapmá.odlat igénylese'ronden: Bn).
- Szemáyes adatokban bekővet]<ezett változás bejelentése (rö.i'iden: szÁ9'

.{menryiben a Felhasználó a Tanu1mányokhl k'rpcsolatos ügyintézési fómenúPontot 1áás2tja ügyintézése sotán, úgy

az a1ábbi almenüpontok kőzü váaszthat;

osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem beoÉjtása (rö1.iden: OTCSI9,

Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondriselói kérelem beniújúsa Góúden: IEDN!'
. Tanu.lóimulaszrásiga,olása(róúdcn:Tfi{GI)'

Tanulói fe]rnentésre, mentességre szolgáló gondr-ise1ói kételem bcoi'ujrása (töviden: TKST),

Közősségi szo1gá1at te1jesítésétól igzolís ben1'ujtása (Iöviden: TKST)'
- Gyakotlari he\ megzdása és tanulószerződés feltöltése (rör'iden: TSNÍT)'

Á KRÉTÁ elekfuonikus tendszerbe tóttéoó betépés feltételeiről' a regisztrá1ás folyamatáról, és a felhasználónév.jetszó

igénylésr6l és azok szabályairól az alábbi ]inken található bóvcbb infonnáció: http: / /mezge'hu/wordpress /rrp

conrent/uoloads/2018/0tlhazirend 2018 honlaora.odf

Á KRÉTÁ elekttonil1]s rendszet használatáva1 osszefiiggó adatkezelési folyamatokól részletes tájékoztatás a2 álábbi

linken etérhetó: http://mezge'hu/rvordprcss/vp content/uPloads/2019/05/Kr%C3"/oA9ta Nap1%C3%B3

Ádatkezel%C3% A9si.l-l"C3%Á1 i Q3 \9!pze!%e3jóB3.pL!]J

A feoti elektronilus ügyintézési folyamatokól bóvebb szabályozás az alábbi linken eléthetó:
lrttp: / /mezge.hu/wordpress /wp-content/uploads /2018 / ] 0/SZ]\ÍSZ 2018 adarkezel%C3o/"Á9s honlapta.pdí


