
Beiratkozás a KRÉTA felületen 

Az e-Ügyintézés modul eléréséhez amennyiben nem rendelkezünk KRÉTA 

felhasználói jogosultsággal: 

Az e-Ügyintézési modul eléréséhez új ideiglenes felhasználóként történő regisztrációhoz 

a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen található eÜgyintézési felület jobb felső sarkában lévő 

'Bejelentkezés'-gombra kattintva, majd az  - funkciót kiválasztva 

hozhatunk létre ideiglenes belépési jogosultságot (pl. bizonyítványmásodlat-igényléshez, 

általános iskolai beiratkozáshoz, stb esetekben): 

 

 

A regisztráció során meg kell adnunk a nevünket (Családnév és Keresztnév(ek)), email-

címünket, a belépéshez választott felhasználónevünket és a választott jelszavunkat (a jelszónak 

min. 6 karaktert, legalább 1 db nagy betűt A-Z és legalább 1 db számjegyet 0-9 kell 

tartalmaznia): 

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/


Ezt követően a bejelentkezési felületre visszatérve, intézmény kiválasztása nélkül (a 3. 

legördülő menüsor üresen hagyásával) tudunk bejelentkezni az eÜgyintézési felületre: 

 
 

Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a 

választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a 

döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 

biztosító iskola első évfolyamára. 

A beiratkozást a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával. 

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete: 

1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló 

oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált ún. OM (oktatási) 

azonosítóval. 

2. A választott intézménynél az intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt 

jelenti, hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program 

megjeleníti a rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a 

keresés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. A választott tagozatot legördülő listából 

szükséges kiválasztani. 

3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, 

akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg. 

4. A kérelmünkhöz  csatolandó dokumentumokat mindig a megfelelő  - 

gombra kattintva rögzítsük a rendszerben, amelyet  Az e-Ügyintézés folyamataiban 

általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetünk meg. (A 

dokumentumok csatolása nem kötelező a felületen). 

 

 

 

 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760790
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760790


 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


