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Rókusi Általános Iskola_Szeged 

1.) Firefox vagy Chrome böngészőt nyitni ( lehetőleg ne Edge vagy Internet Explorert ) 

2.) Legyen naprakészre frissítve a böngésző, lehetőleg Java és Flashplayer is legyen a gépre telepítve és frissítve 

3.) Címsorba, nem kereső mezőbe: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
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4.) Beiratkozás általános iskolába BÁI 
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5.) Felugró üzenet figyelmes elolvasása és a végén Ok gomb megnyomása 
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6.) Új ideiglenes felhasználó – ablak bal alsó sarkában 
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7.) A kért adatok megadása a felugró ablakban 
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8.) Minta kitöltés, jelszónál figyelni, hogy 8 karakter hosszúságú legyen, legyen benne egy kis betű, egy nagy betű és egy számjegy. Ne tartalmazzon speciális 

karaktert, például . ? - _ * / stb. 
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9.) Regisztráció gombra kattintani – ekkor létrejön az új ideiglenes felhasználó 

 

  



8 
Rókusi Általános Iskola_Szeged 

10.) Bejelentkezés ablak – Fontos, hogy az intézmény sor maradjon üres – Bejelentkezés gombra kattintani 
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11.) e-Ügyintézés ablak megnyílik 
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12.) Értelemszerűen kitöltendő. Minden piros csillaggal * jelölt mező kitöltése kötelező.  

Ezen az oldalon kell kitölteni a választott intézményre vonatkozó adatokat. 

Intézmény neve: Rókusi Általános Iskola 

Intézmény azonosító: 029654 automatikusan töltődik ki az Intézmény nevének megadása után. 

Választott tagozat maradjon üresen, nem kitöltendő. 
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13.) Amíg nem került kitöltésre minden adat, addig jobb alsó sarokban található Piszkozat mentése gombot kell választani, csak a legvégén a Beküldés gomb, 

ellenkező esetben minden adatot újra fel kell vinni és több jelentkezése lesz a leendő elsős tanulónak.  
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14.) 

a.) Kérjük, hogy elektronikus beiratkozás felületet lehetőség szerint 2019. április 4-én reggel 8:00 órától szíveskedjenek használni, a várható április 3-ai 

frissítés miatt.  

b.) Személyes megjelenés a kiválasztott intézményben kötelező az elektronikus felület használata esetén is a beiratkozás hivatalos időpontjain, azaz 2019. 

április 11-én 8:00 órától 19:00 óráig, illetve  2019. április 12-én 8:00 órától 18:00 óráig. 

 

Sok szeretettel várjuk Önöket a beiratkozás alkalmával. 

 

 

 


