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A Magyar Tudományos Akadémia Tisztaszoftver Programban való 

részvételének köszönhetően minden munkatárs jogosult a Microsoft Office 365 

úgynevezett „oktatási” verziójának otthoni ingyenes telepítésére és az online 

alkalmazások használatára. 

A Microsoft Office 365 ProPlus programcsomag elemei: Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote és számos további alkalmazás. 

Az otthoni gépére ingyen programcsomagot és az online alkalmazásokat a 

hivatalos, mta.hu végződésű, akadémiai e-mail címmel az alábbi Portálon lehet 

elérni. 

Az Office 365 programcsomag főbb ismérvei: 

- asztali és mobil eszközökön az ismerős Office-alkalmazások használata; 

- 1TB kapacitású OneDrive tárhely; 

- munkatársakkal való virtuális együttműködés; 

- mobilitás; a dokumentumokhoz bármikor, bárhonnan hozzá lehet férni; 

- jegyzetek online kezelése az OneNote alkalmazással. 

Az Office 365 keretében a Microsoft Office legújabb verziója helyileg telepíthető 

akár 5 munkaállomásra vagy Mac-re, valamint egyéb mobileszközökre beleértve 

az Android, iOS vagy Windows rendszerű táblagépeket. 

Az egyes alkalmazásokra vonatkozóan az Office 365 Oktatóközpontban talál 

részletes ismertetést. 

 

 

https://portal.office.com/start?sku=78e66a63-337a-4a9a-8959-41c6654dfb56
https://support.office.com/hu-hu/article/Office-365-Oktat%C3%B3k%C3%B6zpont-396b8d9e-e118-42d0-8a0d-87d1f2f055fb?ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU
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A regisztráció egyes lépései 

 

Az alábbi portál felkeresése! 

 

 

 

 

1. Bár itt „Iskolai e-mail cím” szerepel, ide a 

…@...mta.hu e-mail címmel lehet és kell 

regisztrálni. Más e-mail cím megadása nem 

vezet eredményre. 

2. Kattintás ide… 

3. Kattintás ide… 

https://portal.office.com/start?sku=78e66a63-337a-4a9a-8959-41c6654dfb56
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Néha előfordulhat egy hiba: 

 

4. Valós adatok megadása. 

5. Opcionális! 

6. Kattintás ide… 
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A sikeres regisztrációt követően hívja be a böngészőben az alábbi Portált: 

https://portal.office.com. A portálon a fent megadott azonosítóval már be lehet 

lépni. 

 

7. Kattintás ide… 

https://portal.office.com/
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A Portálon több lehetőség van. 

 

 

 

 

 

Letöltés, telepítés 

Amennyiben az Office csomagot telepíteni szeretné, a portálon a 

 gombra kell kattintani, ekkor egy kisméretű telepítő file kerül 

letöltésre. Előtte érdemes ellenőrizi a telepítendő Office csomag nyelvét! Ezt a 

 linken teheti meg. 

A telepítő módosítja a böngészők alapértelmezett keresőprogramját és a 

kezdőoldalt! Ezt a  pontokban tetszése szerint 

beállíthatja, vagy megakadályozhatja. Ha a pipákat kiveszi, az Office telepítő 

nem módosít a beállításain. 

Innen töltheti le és telepítheti 

az aktuális Microsoft Office 

programcsomagot (Word, 

Excel, PowerPoint, stb.) 

maximum 5 eszközre. 

Ezekkel az ikonokkal lehet 

megnyitni az Office 365 

böngészőben futó, azaz online 

verzióját. 
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A letöltött, igen hosszú és kacifántos nevű exe file futtatásával megindul a 

telepítés, melyhez nagy mennyiségű adat kerül letöltése! A telepítés 

folyamata az internet sebességétől pár perc és néhány óra között változhat. 

Az alkalmazások (Word, Excel, PowerPoint, stb.) telepítését követően, ezek 

valamelyikének első indításakor meg kell adni a korábban beállított O365 portál 

azonosítókat. 

 

 

 

 

 

A bejelentkezést követően az Ön által megadott név fog megjelenni az 

alkalmazásban. 

 

Fontos! 

Az Online alkalmazásoknál egy tetszőleges új dokumentum létrehozásakor az 

alábbi, kissé nehezen értelmezhető hibaüzenetet kapjuk: 

Az elindított alkalmazás jobb felső sarkában az 

alábbi szövegre kattintva jelentkezzen be az 

O365 portálon beállított azonosítóival. 

A már elindított Office alkalmazásban is 

bejelentkezhet, itt is a jobb felső sarokban 

találja az ehhez szükséges menüpontot. 
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Itt az egyedüli jó megoldás az 

„Ugrás: OneDrive Vállalati 

verzió” gomb megnyomása. 

 

A „Néhány perc múlva” nem teljesen igaz, mert 

akkor sem fogja tudni az létrehozni az online 

dokumentumot. Ez szerintünk azért van, mert 

ekkor még nincs beállított OneDrive tárhely. Itt az 

egyedüli jó megoldás az „Ugrás: OneDrive Vállalati 

verzió” gomb megnyomása. 

Ekkor feljön az OneDrive nyitóoldala és innentől kezdve lehetőség van 

dokumentumok online tárolására, kezelésére. 

 

 


