
Tisztelt Szülő! 

 

Örömmel tájékoztatom, hogy az elektronikus ellenőrző készen áll arra, hogy a szülők is 

bekapcsolódjanak használatába. Ebben a dokumentumban szeretnék segítségére lenni abban, 

milyen lehetőségeket kínál a program az ön számára, milyen információkhoz juthat általa, 

milyen tevékenységet végezhet el jogosultsága birtokában. 

A program interneten keresztül működik, a böngészőbe írandó cím: http:\\krudy-gyor.iear.hu 

A képernyő bal oldalán megjelenő menüpontok közül 

az elektronikus ellenőrzőkönyvet kiválasztva 

megjelenik a következő bejelentkezési ablak: 

Az első bejelentkezéskor felhasználónévként a tanuló 

11 jegyű OM azonosítóját (diákigazolványon oktatási 

kártyán megtalálható), jelszóként a születési dátumát teljes év-teljes hónap-teljes nap 

formátumban (pl. 1999-02-13) kell beírni. A bejelentkezési jelszót természetesen meg lehet 

változtatni, ezt mindenképpen javasoljuk is rögtön az első alkalommal. Bejelentkezés után a 

képernyő bal oldalán jelenik meg a menü. Az utolsó „Műveletek” menüpontban található a 

jelszó módosítása. Erre kattintva a megjelenő ablakba be kell írni a használni kívánt jelszót 

kétszer, majd a rögzítésre kattintani, ezzel lép érvénybe az új jelszó. 

A név és a felhasználónév nem 

módosítható, kitöltött állapotban van. 

Rögzítés után visszatér a program a 

főmenübe. Abban az esetben, ha 

módosítás nélkül szeretne visszatérni, 

használja a program „vissza” gombját.  

http://krudy-gyor.iear.hu/


Bejelentkezés után középen automatikusan megjelennek a tanuló jegyei is. A képernyő bal 

oldalán található a menürendszer. A jobb oldalon a tanuló mulasztásai, ill. a tantárgyi átlagai 

láthatók. 

 

1. Az osztályzatok menü 

Itt találhatók azon almenüpontok, amelyekben a tanuló jegyeiről részletes tájékoztatást 

kaphat. Az osztályzatok almenüpontban megjelenő táblázatban a jegyet adó tanár, és a 

témakör is látható minden jegy esetében. A megjelenítés történhet dátum szerint és tantárgy 

szerint rendezve is. A főmenübe való visszatéréshez minden esetben a program „vissza” 

gombját használja, ne a böngészőjét. A havi összesítésben tantárgyanként és havonta jelennek 

meg az osztályzatok. Az osztályátlagok almenüpontra kattintva a tantárgyi átlagok, az osztály 

tantárgyi átlagai és az eltérések tekinthetők meg. 

 

2. Mulasztások menü  

Ezen menüpontban találhatók azok az almenüpontok, amelyek segítségével tájékozódhat 

gyermeke hiányzásairól. 

Az igazolt és igazolatlan, illetve igazolandó hiányzások és késések, valamint a tantárgyi 

hiányzások tekinthetők meg ezen menüpontokban. 

3. Információk menü 



A feljegyzések menüpontban a tanuló dicséretei, figyelmeztetései, záradékai olvashatók. Az 

órarend pontra kattintva megtekinthető a tanuló mindkét heti órarendje. 

 

Az igazolások menüpontban pedig az osztályfőnök által felvitt igazolások láthatók. 

4. Műveletek menü 

Itt a már korábban leírt jelszómódosításon kívül található egy felhasználói kézikönyv, amely 

szintén segíthet önnek az elektronikus ellenőrző kezelésében. 

Remélem, ennek a kis leírásnak a birtokában sikerül elindulnia. Ha bármilyen problémája 

akad az ellenőrző használatában, kérjük, forduljon az osztályfőnökhöz, ő majd továbbítja a 

jelzést a vezetőség vagy a rendszergazdák felé. 

 

Köszönettel: 

 

Icsei Mónika 

igazgatóhelyettes 

 

Győr, 2016. november 11. 


