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1. BEVEZETÉS 

Az EESZT ágazati portált kizárólag aktivált felhasználó tudja használni.  

Azon EESZT-hez csatlakozott intézményekben jogosultsággal rendelkező felhasználók, akik 

Magyarországon nem kaphatnak személyi igazolványt, egyszerhasználatos jelszót generáló tokennel 

léphetnek be.  

2. EESZT HARDTOKEN AKTIVÁLÁSA  

A tokenhez tartozó jelszót az Aktiválás funkcióval, Ügyfélkapura történő belépés után 

minden dolgozó saját magának állíthatja be. 

Ennek mente: 

• böngészőben nyissa meg a https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal -t 

• a jobb felső sarokban kattintson a „Bejelentkezés” -re. 

 

 

 

 

 

 

https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
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• a megjelenő képernyőn a jobb oldal alján található „Bejelentkezés Felhasználónévvel és 

Jelszóval” gombra szükséges kattintani 

 

• A következő oldalon kattintson az „Aktiválás” gombra 
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• A következő ablakban az „Ügyfélkapu bejelentkezés”-re kattintson 

 

• A következőkben meg kell adni az „EESZT azonosító-t” (pl.: O+pecsétszám), majd a jelszót. 

A jelszót az adott felhasználó határozhatja meg, de meg kell felelnie a jelszó kritériumoknak, 

amit a jelszó után található „?”-re kattintva tekinthet meg. 

 

• A jelszó megerősítése mezőbe írja be még egyszer az előzőekben már kitalált jelszavát, majd 

kattintson a „Mentés” gombra. 

 

 
• A sikeres aktiválást a rendszerüzenet jelzi. 
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3. BELÉPÉS AZ ÁGAZATI PORTÁLRA 

A token aktiválása után próbaként lépjünk be az ágazati portálra! Amennyiben a belépés sikerül, 

akkor biztosak lehetünk abban, hogy az aktiválás sikeres volt. 

 

 

4. TEENDŐ SIKERTELEN TOKEN AKTIVÁLÁS ESETÉN 

Amennyiben az aktiválás során a kapott rendszerüzenet sikertelen aktiválásra utal (autorizációs hiba), 

akkor erről az EESZT helpdesket szükséges tájékoztatni az alábbi email címre küldött levéllel. 

helpdesk.eeszt@aeek.hu 

 

A levélben szerepeltetni kell a következő adatokat: 

Token eszköz GALT száma: 

EESZT felhasználónév: 

Felhasználó mobilszáma: 

Sikertelen aktiválás időbélyeg (nap,óra,perc) : 

A bejelentést követően a megadott mobilszámra az EESZT helpdesk egy jelszót fog küldeni, így az 

aktiválást már nem kell végrehajtania a felhasználónak. 
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