
A beiratkozás folyamata 
 

1. Az elektronikus beiratkozás folyamata a Kréta rendszer használatával: 
 

- Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása. 
- A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése 
- A BKI ügy beküldése. 
- Az elektronikus beiratkozás során csatolt iratok eredeti példányának bemutatására a 2020/21-es 

tanév első napján kerül sor. 

 
 

Annak a diáknak a szülője, akinek a gyermeke valamelyik állami fenntartásában lévő intézményben tanult a   
2019/2020-as   tanévben,   már rendelkezik gondviselői    hozzáféréssel    a    KRÉTA    naplóhoz.    Ebben az 
esetben a jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell belépnie ezzel a 
gondviselői hozzáféréssel. A belépés után a KRÉTA felületén a menüsor végén megjelenik az e-Ügyintézés 
menüpont. 

 
Az e-Ügyintézés menüpontban a bal oldalon az Ügyintézés indítása menüt kiválasztva megjelenik az indítható 
ügyek listája. Ebből a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet kell választani és elindítani. 

 
 

Amennyiben a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben, úgy 
töltse be a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalt, s itt válassza ki a Beiratkozás 
középfokú intézménybe ügyet, a megjelenő ablakban válassza ki az „Ideiglenes regisztráció 
létrehozásához, kérjük, kattintson ide”. 
Ezután a létrehozott felhasználói név és jelszó párossal beléphet a rendszebe, és elkezdheti a beiratkozást.  

 
 

 
 

Az általános iskolai 8. osztályos bizonyítvány vagy másolata mindenképpen kell a beiratkozáshoz. 
 
 

2. Személyes beiratkozás 
 
Ebben az esetben a beiratkozásra 2020. június 22-24. (hétfő-szerda) 8,00-13,00 óra között van lehetőség. 
 
Helye: Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.  
 
 
A személyes beiratkozáshoz szükséges a tanuló: 
 

 személyi igazolványa – akinek nincs, születési anyakönyvi kivonat – és a lakcímkártya, 
 az általános iskolai bizonyítványa, 
 TAJ számot tartalmazó egészségbiztosítási kártya, 
 a diákigazolvány igényléshez az okmányirodában elkészíttetett fényképről kapott NEK adatlap 

(amennyiben elkészült) 
 oktatási azonosító száma, 
 a kedvezményre jogosító adatlap kitöltve a hozzátartozó igazolásokkal együtt.  

 
 

 
Kérjük, hogy a beiratkozáshoz szükséges ügyintézéskor egy fő (vagy a tanuló vagy a törvényes képviselő) jelenjen meg. 

Figyelem! A KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén az általános iskolai rendszerben tárolt személyes adatokat a 
program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell a szülőnek beírnia. 


