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 Kedves Balásházys Diák! Tisztelt Szülő! 
 

Köszöntünk leendő Balásházys diákként és egyetemi polgárként. Korábbi tájékoztató levelünknek 

megfelelően megküldjük a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat. A 10/2020. (V.29.) EMMI határozat 

alapján a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába 

személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat. 
 

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő személyesen szeretné intézni gyermekével együtt a 

beiratkozást és szeretne a leendő osztályfőnökkel találkozni úgy erre folyamatos érkezéssel az alábbi 

időpontokban lesz lehetőség: 

2020. június 22. (hétfő) 11:30-13:30 gimnázium sport/természettudományi orientáció (0009 és 0010 kódok)  

2020. június 22. (hétfő) 13:30-16:00 sportiskolai gimnáziumi osztály (0008 kód)  

2020. június 23. (kedd) 10:30-14:00 mezőgazdasági technikus (0001 kód), kertésztechnikus (0005 kód) 

egészségügyi alkalmassági vizsgálat után  

2020. június 23. (kedd) 13:30-16:30 pénzügyi számviteli ügyintéző (0002 kód), földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus (0006 kód), logisztikai technikus (0007 kód) 

 
 

Helye: az iskola főépülete 
 

A beiratkozás rugalmas előkészítése és meggyorsítása érdekében kérjük, hogy aki még nem töltötte ki az 

iskola honlapján elérhető adattáblázatot (google űrlap) legyen szíves pótolni. (www.balashazy.unideb.hu) 
 

Továbbá kérjük, hogy lehetőség szerint a beiratkozó diákot csak egy szülő vagy törvényes gondviselő 

kísérje. 
 

Mezőgazdasági technikus (0001 kód), kertésztechnikus (0005 kód) tanulmányi területre jelentkezők számára 

kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálat 2020.06.23-án lesz, amelyről a melléklet szerint adunk 

tájékoztatást. 
 

A személyes beiratkozáskor az alábbiakra lesz szükség: 
 

 diákigazolvány igényléséhez: az okmányirodában beszerzett Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) 

azonosítót tartalmazó dokumentum, 

 az iskolai nyakkendő/sál (2 200 Ft), és az iskolai póló (2 300 Ft) megvétele (Házirend szerint kötelező), 

 egyéb felmerülő költségek: 2 000 Ft. 

A fizetendő összegeket kérjük, szíveskedjenek külön-külön előkészítve hozni. 
 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok: 

 általános iskolai bizonyítvány, 

 személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító kártya,  

 születési anyakönyvi kivonat (eredeti), 

 oktatási azonosító, 

 oltási kiskönyv, 

 szülői nyilatkozat kitöltve (mellékelve), 

 szakorvosi lelet, vagy zárójelentés fénymásolata (ortopédiai, allergológiai, szemészeti, kardiológiai, 

stb.) - ha van, 

 szakértői vélemények (SNI, BTM felmentések) - ha van, 

 hátrányos helyzetet (HH), halmozottan hátrányos helyzetet (HHH) igazoló dokumentum - ha van, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat – ha van, 

 amennyiben az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a felsorolt iratok valamelyike 

szükséges: szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik 

szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, bíróság ítélete, 

 kitöltött kollégiumi jelentkezési lap (honlapról letölthető) amennyiben még nem jelezte igényét 

emailben vagy postai úton. 



 

 

 

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője elektronikus úton is 

beiratkozhat az iskolába. Elektronikus beiratkozás a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 

(KRÉTA) e-Ügyintézés felületén „Beiratkozás középfokú intézménybe” folyamat segítségével 2020.június 

15-től június 21-ig lehetséges. 

Az elektronikus beiratkozáshoz a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) e-

Ügyintézés tudásbázis oldalán hasznos információk érhetők el az Önök számára.  

 

Ha van KRÉTA hozzáférése, az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával jelentkezzen be a 

jelenlegi általános iskola elektronikus naplójának webes felületére! A belépés után válasza a fenti menüsor 

jobb oldalán megjelenő e-Ügyintézés menüpont. 

 

Ha nem rendelkezik KRÉTA hozzáféréssel, ideiglenes regisztrációt kell készítenie melyet a 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldal jobb felső sarkában lévő Bejelentkezés gombra kattintva, 

kezdeményezhet. 

Ha a KRÉTA használatával a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmet (Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer adatlapot) nem tudják felölteni, akkor a szülő vagy törvényes képviselője postán vagy 

emailben is megküldheti az iskola címére a beiratkozást követően 2020.07.15-ig, valamint a személyi 

azonosításra szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, stb.) a tanév első 

napján is bemutathatják az iskolában.  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 9. évfolyam valamennyi tanulója 2020/2021-es tanévben is alanyi jogon 

ingyenes tankönyvellátásra jogosult.  

 

Kérünk mindenkit, hogy az iskola honlapján is kövesse figyelemmel a beiratkozással valamint a kollégiumi 

elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókat! (www.balashazy.unideb.hu) 

 

Bízunk benne, hogy személyesen találkozunk a beiratkozás napján! 

 

 

Debrecen, 2020. június 5.  

 

 

 

          Filep Miklós 

                  intézményvezető 

 
 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

