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ERREGISTRATU GABEKO ERABILTZAILEAK 

Heziguneara sarbidea 

Sarbide esteka: https://hezigunea.euskadi.eus/eu/ 

 

Erregistroa 

Erabiltzaileak erregistratuta ez badaude, hurrengo estekatik sartu behar dute “Izen-ematea”. 

Erregistratuta badago, joan hurrengo atalera. 

 
 

Dokumentu mota hautatu behar da (NAN/bizileku-baimena), hautatutako aukeraren 

zenbakia sartu, iraungitze-data (NANaren kasuan) eta azkenik jaiotze-data. Eremu guztiak 

bete ondoren, egiaztapen-testua sartuko da, eta, ondoren, dena zuzena dela baieztatuko 

da, "Datuak betetzen direla baieztatzen dut" aukeraren bidez. Dena behar bezala bete 

ondoren, aurrera jarraituko dugu. 

 

Erregistratuta 
ez bazaude 
erregistratu 

beharko duzu

https://hezigunea.euskadi.eus/eu/
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Posta elektronikoa eta telefono mugikorra sartuko dira, erregistroa amaituta dagoela dioen 

SMSa iristeko. 

 

Sartutako helbide elektronikoan pasahitz bat jasoko duzu, eta lehenengo sarbidean sartu 

beharko duzu. 

 

Pasahitza aldatzea 

 

Jasotako datuekin sartuko da, eta pasahitza aldatzeko aukera agertuko da: 

 

Hau eginda gero prozesua bukatzen da eta sartu ahal izango gara pasahitz berriaren bidez. 

Jasotako datuekin
sarrera (SMS edo

mail bidez)
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HEZIGUNEARAKO SARRERA 

Hezigunearako sarbidea 

Sartzeko esteka: https://hezigunea.euskadi.eus/eu/ 

Erabiltzaileak erabiltzailea eta pasahitza sartu beharko ditu bere eremu pertsonalera sartzeko, 

edo zure XLNETs erabiltzailea erabiliz sartu ahal izango da. Erregistratuta ez badago, ikusi 

aurreko atala. 

 

Identifikatu ondoren, bere eremu pertsonala ikusiko du, eta bertatik aurkeztu ahal izango du 

eskaera “Mugikortasun seguru eta iraunkorreko espezialistak”. 

 

Erabiltzaile eta 
pasahitzarekin 

sarbidea

XLNETs bidezko 
sarbidea

MUGIKORTASUN SEGURU ETA IRAUNKORREKO 
ESPEZIALISTAK

Zerbitzu-eginkizunenluzapena: Irakasleak

https://hezigunea.euskadi.eus/eu/
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ESKAERA BIDALTZEA ETA KONTSULTA 

Formularioa 

NAN eta izen-abizenak eremuak automatikoki jasoko dira. 

Izartxoa duten eremuak nahitaez bete behar dira. 

Sexu Delitugileen Erregistro Zentralari kontsulta egiteko baimenik ematen ez ba, dagokion 

ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko du. 

 

Frogagiria jasotzea 

Eskaera bidalitakoan, egindako bidalketaren frogagiria erakusten da, erregistro-datuak barne. 

 
 

Eskaera bat eskatzaile bakoitzeko 

Hautagai bakoitzak eskaera bakarra egin dezake. Bigarren bat egiten saiatzen badira, hurrengo 

mezua azalduko zaie: 

Formulario honetarako eskaera bat dagoeneko bidali duzu. Kontsultatu eta/edo 

aldaketak egin ditzakezu Heziguneko "Eremu pertsonala - Nire Eskaerak" atalean. 

Eremu pertsonala / Nire eskaerak (Hezigunean) atalean bere eskaera ikusi dezake eta aldaketak 

egin ditzazke eskaera epea zabalik jarraitzen baldin badu. 

1. Abizena 2. Abizena, Izena 

Erregistroaren 
informazioa

Deialdiaren izenburua

DEIALDIAREN IZENBURUA
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ESKAERA BERRIA


