
Információk a KRÉTA elektronikus rendszerbe történő belépés feltételeiről, 

a regisztrálás folyamatáról, és a felhasználónév-jelszó igénylésről és azok 

szabályairól 

 

A köznevelési intézmények a KRÉTA elektronikus rendszeren keresztül biztosítják az 

elektronikus ügyintézés lehetőségét azon Felhasználók számára, akik elektronikus úton 

kívánják intézni ügyeiket. 

 

A KRÉTA elektronikus rendszer használata során a Felhasználók az alábbi négy ügyintézési 

főmenüpont közül választhatnak, melyeken belül további almenüpontok találhatóak. 

 

A négy ügyintézési főmenüpont a következő: 

1. Beiratkozás, 

2. Kiiratkozás, 

3. Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés, 

4. Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés. 

 

Amennyiben a Felhasználó a Beiratkozás ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése 

során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat: 

 

- Beiratkozás általános iskolába (röviden: BÁI), 

- Beiratkozás középfokú intézménybe (röviden: BKI), 

- Beiratkozás a magyar köznevelésbe (röviden: BMK), 

- Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal (röviden: BNTTJ), 

- Átiratkozás intézmények között (röviden: ÁIK). 

 

Amennyiben a Felhasználó a Kiiratkozás ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése 

során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat: 

 

- Kiiratkozás a köznevelésből (röviden: KIK), 

- Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból (röviden: KNTTJ), 

- Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése (röviden: KTIT), 

- Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése (röviden: MJIK), 

- Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása (röviden: VJB). 

 

Amennyiben a Felhasználó a Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézési főmenüpontot választja 

ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat: 

 

- Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése (röviden: BTI), 

- Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése (röviden: SZAV). 

 

Amennyiben a Felhasználó a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézési főmenüpontot választja 

ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat: 



 

- Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása (röviden: OTCSK), 

- Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása 

(röviden: IEDM), 

- Tanulói mulasztás igazolása (röviden: TMGI), 

- Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása (röviden: 

TKST), 

- Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása (röviden: TKST), 

- Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése (röviden: TSMT). 

 

Abban az esetben ha a gondviselő még nincs regisztrálva a KRÉTA rendszerben, akkor a 

gondviselőknek lehetőségük van a KRÉTA belépési felületen található 

 https://bereczkibaja.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login  

"Gondviselői jelszó igénylése"  szövegre kattintva, az elektronikus ellenőrző belépéséhez 

szükséges belépési adataikat a rendszerben rögzített e-mail címre igényelni. 

Ha már korábbról rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, akkor nem kell újra 

igényelnie hozzáférést! 

 

https://bereczkibaja.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

