
Cloud 365 regisztráció 
Office 365 EduID használatával 

Felhasználói útmutató (rövidített) 

 

Bevezetés 

Az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban az Egyetem) dolgozói és hallgatói mind rendelkeznek 

EduID hozzáféréssel. Az EduID-vel számos web alapú szolgáltatás vehető igénybe a felsőoktatási és 

akadémiai közösségben, ilyen szolgáltatás az Office 365 (továbbiakban O365) is. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az O365 nem az Egyetem szolgáltatása, így technikai 

támogatás nyújtására csak korlátozott lehetőségei vannak az Informatikai Igazgatóságnak. Javasoljuk, 

hogy az O365-ben tárolt anyagokról minden esetben tároljon máshol valamilyen biztonsági másolatot. 

Ha Ön dolgozója az Egyetemnek, akkor munkahelyi anyagainak első számú példányát mindenképpen 

az Egyetem szerverein tárolja! 

 

EduID regisztráció az O365-be 

Ha használta is az EduID-t valamely más szolgáltatás esetében, vagy nem EduID-vel használta az O365-

öt, akkor is be kell regisztrálnia magát az O365 szolgáltatásba. Az eddig a dolgozók által használt 

vezeteknev.keresztnev@uni-eszterhazy.hu (egyetemi email cím formájú) felhasználói azonosítók 

ugyanis törölve lettek az O365-ből, mivel ezek ütköztek volna az ugyanolyan nevű EduID-s felhasználói 

azonosítókkal. (Az EduID-s migráció előtt értesítve lettek az O365 felhasználóink, hogy mentsék 

adataikat, mert azok valószínűleg el fognak veszni a felhőből.) 

  



Az EduID regisztráció lépései 

1. Keresse fel a https://o365.eduid.hu portált (továbbiakban EduID portál), majd kattintson a 

Belépés/Login gombra! 

 

Az EduID portál átirányítja böngészőjét az Egyetem EduID azonosítását végző (Identification 

Provider, továbbiakban IdP) oldalára. Amennyiben az adott böngészőből még nem használta 

az EduID-t, vagy a böngészőt privát módban használja, akkor először meg kell adnia, hogy 

melyik HREF intézmény végzi el az azonosítást. A mi esetünkben ez az Eszterházy Károly 

Egyetem. 

  

https://o365.eduid.hu/


 

 

 

2. Az Egyetem kiválasztása után beállítható, hogy a böngésző elmentse a kiválasztott intézményt 

és legközelebb már automatikusan az Egyetem IdP oldalára irányítson. Le lehet korlátozni, 

hogy ez a böngésző bezárásáig tartson vagy bármeddig. Saját számítógép esetén, melyre a 

saját személyes fiókjával van bejelentkezve, az utóbbit ajánljuk. 

 

  



3. Az Egyetem IdP oldalán a dolgozók egyetemi e-mail címüket adják meg, illetve az ahhoz tartozó 

jelszót. 

 

  



 

A bejelentkezés után az IdP visszairányít az EduID portálra és belépteti. Ezzel egy időben a 

portál létrehozza (regisztrálja) felhasználói azonosítóját az O365-ben. 

 

  



A regisztrációs folyamat után a következő képernyőképet lesz látható. 

 

Ezek után itt további teendő nincs, ki is lehet lépni a portálról. 

Ha a felhasználó létrehozása során hibaüzenetet kap, akkor nem fogja tudni használni a 

szolgáltatást, ezért ezt a használni kívánt azonosítót is tartalmazó levélben haladéktalanul 

jelezze a helpdesk@uni-eszterhazy.hu e-mail címen. 

  



További teendők az EduID portálon 

Ide legközelebb csak akkor kell bejelentkezni, ha meg kell hosszabbítani a hozzáférést, mert lejár a 

felhasználói jogosultság. Erről a lejárat előtt e-mailt kapnak az érintettek. A felhasználói jogosultság 

dolgozók esetén az Egyetem és a dolgozó közötti jogviszony megszűnése esetén jár le. 

  



Belépés az O365-be 

A regisztráció után már csak be kell jelentkezni az O365-be és használható a szolgáltatás. 

1. Írja a böngésző címsorába az O365 címét: office.com (https://office.com) 

 

2. Kattintson a bejelentkezés gombra! 

 

  



 

3. Adja meg EduID azonosítóját. Ez azért kell, mert az itt beírt azonosító alapján dönti el az O365, 

hogy hogyan kell azonosítania. 

 

Az azonosító uni-eszterhazy.hu része jelzi az O365-nek, hogy itt EduID-s azonosítással van 

dolga, ezért el kell irányítani a böngészőt az Egyetem IdP oldalára. 

 



4. Az Egyetem IdP oldalán adja meg azonosítóját és jelszavát, az EduID portálra történő 

belépésnél már ismertetett módon. 

 

5. A bejelentkezés után, a megjelenő ablakban meg lehet adni, hogy a felhasználó bejelentkezve 

maradjon-e az Office-ban. Saját eszköz esetén érdemes ezt választani, továbbá ki lehet 

választani a Ne jelenjen meg többé kapcsolót, hogy ezt a kérdést az O365 többet ne tegye fel. 

Természetesen azért bármikor ki lehet jelentkezni az O365-ből. 

 



6. A sikeres bejelentkezés után az első használatkor megjelenik egy üdvözlő ablak, amelyet át 

lehet tanulmányozni és bezárni és máris használható a szolgáltatás. 

 

  



Az O365 kezdőlapja: 

 

  



További fontos tudnivalók: 

Mivel az azonosítást az Egyetem IdP-je végzi, ezért az O365-ből jelszót nem tud változtatni, valamint a 

különböző azonosítási beállítások sem feltétlenül fognak működni. A jelszava megváltoztatásához 

használja az Egyetem ügyfélkapu oldalát (https://iig.uni-eszterhazy.hu). Fontos, hogy tudja, hogy a 

jelszó megváltoztatásával minden Egyetemi szolgáltatáshoz (email, OC, VPN, Eduroam, Fájlszerver 

Modulo stb.) használt jelszava is változik, mert ugyanazt az email cím formájú azonosítót használja 

minden szolgáltatásnál (vezeteknev.keresztnev[@uni-eszterhazy.hu]). 

Ha a részletesebben érdekli az O365 EduID-vel történő működése, keresse részletes útmutatónkat az 

Informatikai Igazgatóság weboldalán (https://iig.uni-eszterhazy.hu). 

 

Informatikai Igazgatóság, 2020.09.28 


