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Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 
Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum 

1097 Budapest, Gyáli út 22. 
Tel: (06 1) 280 2500 

Internet: www.puskas.hu 
OM azonosító: 203058 

Telephely kód: 010 

 

Tájékoztató a középiskolai beiratkozásról  
 

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 

Még egyszer szeretnénk gratulálni ahhoz, hogy gyermekük 2021. szeptember 
1-től a Puskás Tivadar Távközlési Technikum tanulója lesz! Ahhoz, hogy létre-
jöhessen a tanulói jogviszony a Technikum és a gyermekük között, végig kell 
csinálniuk a középiskolai beiratkozás folyamatát. Ezt kétféle módon tehetik meg: 

 elektronikus úton (a Kréta rendszeren keresztül), vagy 
 személyesen a Puskás Technikumban. 

Mivel a két folyamat alapvetően eltér egymástól, ezért mindkettőről külön-kü-
lön szeretnénk tájékoztatást adni. 
 

Beiratkozás a Kréta rendszeren keresztül 
 

A Kréta rendszeren keresztüli beiratkozáshoz nagyon fontos, hogy a szülői 
azonosítóval lépjenek be a rendszerbe és a beiratkozáshoz NE a mobiltele-
fonjukat, hanem a laptopjukat vagy az asztali számítógépüket legyenek szí-
vesek használni! 

 
A Kréta rendszeren keresztül történő beiratkozás folyamatát a következő lin-
ken található tájékoztatóból ismerhetik meg részletesen: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123 

Beiratkozáskor csatolmányként a következő dokumentumok másolatát legye-
nek szívesek feltölteni a Krétába: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
 a Kormányhivatal által kiállított „Nemzeti Egységes Kártyarendszer – 

Adatlap”-ot (NEK-adatlapot); 
 a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó dokumentumot; 
 a gyermek személyi igazolványát; 
 az általános iskolai év végi bizonyítvány befejező (8.) évfolyamához 

tartozó adatokat (osztályzatok, hiányzások, határozatok); 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123
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 a kinyomtatott, kitöltött és aláírt orvosi lapokat (letölthetők a 
http://www.puskas.hu/publikaciok/beiratkozas_kreta.zip oldalról); 

 a kinyomtatott, kitöltött és aláírt fogorvosi nyilatkozatot (letölthető a 
http://www.puskas.hu/publikaciok/beiratkozas_kreta.zip oldalról). 

Tisztelettel arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a Kréta rendszerben a szülők elérhető-
ségénél az e-mail címeket is legyenek szívesek megadni! 

Amennyiben nem tudják kinyomtatni a beiratkozáshoz szükséges kitöltendő 
dokumentumokat, akkor azokat munkaidőben át tudják venni a Technikum 
titkárságán (tel.: 06-1-280-4500). 

Ha beiratkozáskor a kitöltött dokumentumok közül valamelyiket nem tudják 
feltölteni a Kréta rendszerbe, úgy azokat személyesen is be tudják hozni a Tech-
nikum titkárságára 

 júniusban hétköznaponként 9–13 óra között, 
 júliusban és augusztusban szerdánként 9–13 óra között. 

Az általános iskolai bizonyítványt elegendő szeptemberben az első tanítási hé-
ten behozni az iskolába! 

Ha a beiratkozási folyamat végén a gyermek adatait nem találja a rendszer a 
Puskás Technikum adatbázisában, akkor ezt legyenek szívesek a következő 
e-mail címen jelezzék: mgy974@gmail.com! A könnyebb azonosíthatóság 
kedvéért az e-mail tárgya Beiratkozási probléma legyen! 

A Kréta rendszeren keresztül történő elektronikus beiratkozást 2021. június 15. 
és 2021. június 23. között tudják elvégezni! 
 

Beiratkozás személyesen 
 
Személyes beiratkozásra a következő időpontokban van lehetőség: 

 2021. június 22. 15–18 óra között, vagy 
 2021. június 23. 15–18 óra között. 

Személyes beiratkozáskor a következő dokumentumokat legyenek szívesek 
magukkal hozni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát; 
 a Kormányhivatal által kiállított „Nemzeti Egységes Kártyarendszer – 

Adatlap”-ot (NEK-adatlapot); 
 a kinyomtatott, kitöltött és aláírt „Tanulói adatlap”-ot. A „Tanulói adat-

lap” kitöltéséhez szükséges a TAJ kártya, az adóazonosító jel és a sze-
mélyi igazolvány (az adatlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL legyenek 
szívesek kitölteni); 

 az általános iskolai bizonyítványt; 

http://www.puskas.hu/publikaciok/beiratkozas_kreta.zip
http://www.puskas.hu/publikaciok/beiratkozas_kreta.zip
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 a kinyomtatott, kitöltött és aláírt orvosi lapokat (letölthetők a 
www.puskas.hu/publikaciok/beiratkozas_szemelyes.zip  oldalról); 

 a kinyomtatott, kitöltött és aláírt fogorvosi nyilatkozatot (letölthető a 
www.puskas.hu/publikaciok/beiratkozas_szemelyes.zip oldalról). 

Amennyiben nem tudják kinyomtatni a beiratkozáshoz szükséges kitöltendő 
dokumentumokat, akkor azokat munkaidőben át tudják venni a Technikum 
titkárságán (tel.: 06-1-280-4500). 

Ha a NEK adatlap nem áll rendelkezésre a beiratkozás időpontjában, akkor azt 
be tudják hozni a Technikum titkárságára 

 júniusban hétköznaponként 9–13 óra között, 
 júliusban és augusztusban szerdánként 9–13 óra között. 

http://www.puskas.hu/publikaciok/beiratkozas_szemelyes.zip
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