
EISz adatbázisok elérése eduID szolgáltatásból

eduID 

Az eduID egy elosztott föderatív (intézmények együttműködésén alapuló) felhasználó

szolgáltatás. Résztvevői az NIIF tagintézmények, illetve a tagintézménnyel valamilyen 

jogviszonyban álló felhasználó (oktató, kutató, hallgató, …).

Célja, hogy az „egyszeres azonosítással” (SSO: Single Sign

kezelhetővé, az egységesített azonosítással átláthatóbbá tegye az intézmények közötti és 

intézményen belüli felhasználó-

Az intézmény az eduID föderatív szoláltatás használatáva

adminisztráció nélkül vehetik igénybe a saját, 

amelyet a föderatív-szolgáltatások körében hirdetnek meg. 

nem helyhez (IP-cím/IP-Address) kötöttek, tehát otthonról, vagy akár külföldről is elérhetőek.

Minden felhasználót a saját anyaintézménye azonosít, 

átlátható és kontrollált. A személyes adatok kezelé

késszé tehető, biztosítja a személyes adatok kezelésének törvényi megfelelését

mentességet is. 

 

eduID Szolgáltatások 

Az MTMT az eduID indulásakor kapcsolódott a föderatív azonosítási rendszerhez, és a Portálon 

elérhető az eduID-belépés.  

Belépés  azonosítóval

Az EISZ adatbázisok kiadói is folyamatosan csatlakoznak a

  

Jelenleg a következők biztosítják az elérést:

• Akadémiai Kiadó Zrt. 

• Elsevier 

• EBSCO 

• IEEE 

• Nature Publishing Group

• Ovid Tehcnologies 

• Project MUSE 

Ezek a szolgáltatók továbbra is biztosítják a

szolgáltatók/kiadók az új szerződések keretében fokozatosan biztosítani fogják a föderatív 

azonosítást. (Pl. Association for Computing Machinery,

Reuters, Gale Cengage, Springer Science & Business Media GmbH

 

eduID Információk 

Az eduID-képes szolgáltatások és intézmények

 http://www.eduid.hu/hu/resztvevok/

Az MTMT portálon részletes útmutatót találhatnak 

„Belépés az MTMT rendszerbe eduID használatával (eduID regisztrációval már rendelkező 

felhasználóknak)” címmel.  

 https://www.mtmt.hu/system/files/eduid.pdf

A tagintézményben az eduID

információt adni. 

EISz adatbázisok elérése eduID szolgáltatásból 

egy elosztott föderatív (intézmények együttműködésén alapuló) felhasználó

szolgáltatás. Résztvevői az NIIF tagintézmények, illetve a tagintézménnyel valamilyen 

jogviszonyban álló felhasználó (oktató, kutató, hallgató, …).  

zeres azonosítással” (SSO: Single Sign-On) egyszerűbbé, könnyebben 

kezelhetővé, az egységesített azonosítással átláthatóbbá tegye az intézmények közötti és 

-azonosítást. 

Az intézmény az eduID föderatív szoláltatás használatával biztosítja felhasználóinak, hogy újbóli 

adminisztráció nélkül vehetik igénybe a saját, illetve partner-intézmények azon szolgáltatását, 

szolgáltatások körében hirdetnek meg. Ennek köszönhetően

ddress) kötöttek, tehát otthonról, vagy akár külföldről is elérhetőek.

Minden felhasználót a saját anyaintézménye azonosít, ezáltal a központi felhasználó

átlátható és kontrollált. A személyes adatok kezelése intézményen belül történik, 

késszé tehető, biztosítja a személyes adatok kezelésének törvényi megfelelését

MTMT az eduID indulásakor kapcsolódott a föderatív azonosítási rendszerhez, és a Portálon 

azonosítóval 

Az EISZ adatbázisok kiadói is folyamatosan csatlakoznak az NIIF koordinálta eduID föderációhoz

Jelenleg a következők biztosítják az elérést: 

Nature Publishing Group 

Ezek a szolgáltatók továbbra is biztosítják az IP-cím alapján történő azonosítást

szolgáltatók/kiadók az új szerződések keretében fokozatosan biztosítani fogják a föderatív 

for Computing Machinery, Oxford University Press, Thomson 

Springer Science & Business Media GmbH, …) 

képes szolgáltatások és intézmények listája a következő oldalon található:

http://www.eduid.hu/hu/resztvevok/ 

Az MTMT portálon részletes útmutatót találhatnak az eduID MTMT-s használatáról:

„Belépés az MTMT rendszerbe eduID használatával (eduID regisztrációval már rendelkező 

https://www.mtmt.hu/system/files/eduid.pdf. 

eduID-ba kapcsolt szolgáltatásokról az informatikai szervezet tud 

 

egy elosztott föderatív (intézmények együttműködésén alapuló) felhasználó-azonosítási 

szolgáltatás. Résztvevői az NIIF tagintézmények, illetve a tagintézménnyel valamilyen 

On) egyszerűbbé, könnyebben 

kezelhetővé, az egységesített azonosítással átláthatóbbá tegye az intézmények közötti és 

l biztosítja felhasználóinak, hogy újbóli 

intézmények azon szolgáltatását, 

Ennek köszönhetően a szolgáltatások 

ddress) kötöttek, tehát otthonról, vagy akár külföldről is elérhetőek.  

a központi felhasználó-azonosítás 

se intézményen belül történik, mely így napra-

késszé tehető, biztosítja a személyes adatok kezelésének törvényi megfelelését és a redundancia-

MTMT az eduID indulásakor kapcsolódott a föderatív azonosítási rendszerhez, és a Portálon 

z NIIF koordinálta eduID föderációhoz. 

cím alapján történő azonosítást. További 

szolgáltatók/kiadók az új szerződések keretében fokozatosan biztosítani fogják a föderatív 

University Press, Thomson 

oldalon található:  

s használatáról: 

„Belépés az MTMT rendszerbe eduID használatával (eduID regisztrációval már rendelkező 

ba kapcsolt szolgáltatásokról az informatikai szervezet tud 


