Belépés az MTMT rendszerbe eduID használatával
(eduID regisztrációval már rendelkező felhasználóknak)
Fontos: egy eduID azonosítóhoz csak egy MTMT fiókot lehet csatolni és ez a kapcsolat a későbbiekben
sem módosítható. Munkahely változás esetében az előző munkahely a bejelentést követő 24 órán belül
törli az eduID regisztrációt, majd az új intézmény egy új azonosítót szolgáltat a felhasználónak.
Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha az új intézménynek is van erre lehetősége, vagyis eduID
szolgáltató. Ebben az esetben ismét össze kell kapcsolni az új eduID fiókot az MTMT fiókkal, hiszen
adatváltozás történt.
EduID belépés megkezdéséhez kattintson az MTMT portál (www.mtmt.hu) bal felső sarkában található
beléptető modul „eduID Belépés” gombjára (1. ábra).

1. ábra: eduID Belépés

A megnyíló oldalon (2. ábra) első lépésként azt az intézményt kell kiválasztani, aminek jelenlegi
alkalmazottja, és amely az eduID-t szolgáltatja az ön számára (IDP). Ez a lista folyamatosan bővül.
Amennyiben nem találja meg az ön intézményét a sorban, úgy az jelenleg nem tud eduID azonosítót
kiadni önnek. Ebben az esetben kérjük továbbra is a megszokott módon lépjen be az MTMT
rendszerébe. Köztestületi tag kutatóknak az AAT is adhat ki azonosítót, így ebben az esetben az MTA
Akadémiai Adattár (AAT) lehet a választott „Intézmény”.

1

2. ábra: "Intézmény" kiválasztása

A legördülő listában a megfelelő intézményre kattintva a rendszer automatikusan átirányítja a
felhasználót a megfelelő eduID beléptető oldalra (3. ábra), melyből minden szolgáltató intézmény saját
példánnyal rendelkezik, így az egyikhez jogosultsággal rendelkező felhasználó nem tud egy másik
intézmény eduID modulján keresztül belépni a rendszerbe. Ezért is szükséges a belépéskor is minden
alkalommal kiválasztani a megfelelő intézményt annak ellenére is, hogy ez a fiókok összekapcsolásakor
már megtörtént.

3. ábra: Példák eduID beléptető modulra

A megjelenő oldalon (3. ábra) gépelje be az eduID felhasználói nevét és jelszavát, majd kattintson a
„Belépés” gombra.
Amennyiben sikeres az azonosítás a rendszer automatikusan átirányítja a felhasználót az MTMT belső
oldalára (4. ábra), ahol össze kell kapcsolni a MTMT-s fiókját az eduID-s regisztrációjával. Az oldalon
található felhasználónév és jelszó szövegdobozokba írja be az MTMT rendszerében használatos saját
fiókadatait, majd kattintson a „belépés” gombra. Ezzel a művelettel a két fiók összekapcsolása
megtörtént.

4. ábra: eduID és MTMT fiók összekapcsolása

A következő két lépés esetleges, de előfordulhat, ezért érdemes megemlíteni. Az első eset akkor
fordulhat elő, ha még nem lépett be a regisztrált MTMT fiókjával az MTMT rendszerébe és most az
eduID-val történő belépéssel egy időben történik ez meg (5. ábra). Amennyiben ez a helyzet fennáll, úgy
el kell fogadnia az MTMT használatának megkezdéséhez egy adatkezelési nyilatkozatot. E lépés nélkül
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mind a beléptetési folyamat, mind az eduID-s összekapcsolási folyamat megszakad. Kattintson az
„Adatkezelési nyilatkozat megtekintése” hivatkozásra, majd ha az ott leírtakkal egyetért, akkor az
„Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatot” jelölőnégyzet gombot aktiválva és a „mentés” gombot
megnyomva folytatódhat a belépési procedúra.

5. ábra: Első belépés az MTMT rendszerbe

Másik esetlegesség a régebben regisztrált, de nem aktív felhasználókkal fordulhat elő. Amennyiben
valaki régebben regisztrált, előfordulhat, hogy a jelszava már lejárt felépítésű (például 7 karakter a kívánt
8 helyett, betű, vagy szám karakter hiánya stb.). Ekkor egy felbukkanó ablakban (6. ábra) felszólítja a
rendszer a felhasználót, hogy adjon meg egy új, használni kívánt jelszót, mely megfelel a
kritériumoknak. Természetesen ezekben a szövegdobozokban az ön személyes adatai fognak
szerepelni.

6. ábra: Jelszó módosítása

Ha minden lépésen túl jutott, akkor az ön saját MTMT-s nyitóoldalát kell látnia (7. ábra), mely sikeres
belépés egyben mutatja a fiókok összekapcsolásának sikerességét is. Ettől függetlenül természetesen
továbbra is módjában áll a megszokott MTMT-s belépési lehetőségeket használni. Az eduID-s
beléptetés a könnyebben kezelhető belépés érdekében megvalósított kiegészítő szolgáltatás.

7. ábra: Sikeres belépés a fiókösszekapcsolást követően
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Abban az esetben amikor eduID-s belépést követően kilép az MTMT rendszeréből egy új üzenet jelenik
meg a képernyőn, mely tájékoztatja önt arról, hogy nem csak az MTMT-ből, de az eduID rendszeréből is
sikeresen kilépett az ön szolgáltatójánál, mely a példában szereplő felhasználónál az MTMT (8. ábra).

8. ábra: Sikeres kilépés az eduID rendszeréből
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