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1. Internetes böngészővel (Chrome) lépjünk az alábbi 

weboldalra: https://o365.oh.gov.hu  

2. Válasszuk ki a 

„Szülő, gyám 

vagyok….” 

regisztráció 

lehetőséget! 

https://o365.oh.gov.hu/


 

 

  

5. Töltsük ki az 

űrlapot! 

Érvényes e-mail 

címet adjunk 

meg, mert arra 

küldi a rendszer 

a belépési 

kódokat! 

 

3. Jelöljük be az 

adatvédelmi 

tájékoztató 

elfogadását! 

 

4. Nyomjuk meg a 

„Regisztráció” 

gombot! 



 

 

  

6. A következő 

oldalon 

tájékoztatást 

kapunk, hogy 

kérésünk 

folyamatban 

van. Az ablakot 

be is zárhatjuk. 

8. E-mail fiókunkat megnyitva az alábbi tartalmú levelet kapjuk. 

7. Klikkeljünk a „Regisztráció megerősítése” szövegre! 



 

 

 

 

  

9. A megnyíló weboldalon adjunk meg egy 

felhasználónevet, majd klikkeljünk az alatta lévő 

„Jóváhagyás” gombra. Ha már foglalt a 

felhasználónév, figyelmeztető üzenetet kapunk. 

Ilyenkor újból kell másikkal próbálkoznunk. 

10.  A regisztráció sikerességét az alábbi üzenet jelzi. Az 

ablakot bezárhatjuk. Újabb e-mailt kapunk, melyben a 

további lépésekről és a belépéshez szükséges 

adatokról kapunk tájékoztatást. 



 

 

 

  

13.  Az alábbi tartalommal kapunk újabb e-

mailt… 

12.  …amely tartalmazza a hozzáférési adatokat. 

 

11.  Erre a linkre klikkelve tudunk továbblépni, 

amely megnyitja a belépés ablakot. 

 

14.  Ide írjuk be a 

felhasználón

evet, majd 

klikkeljünk a 

„Tovább” 

gombra! 

15.  Adjuk meg a jelszót, és klikkeljünk 

a „Bejelentkezés” gombra! 



 

 

 

  

17.  A jelszót meg kell 

változtatnunk a 

következő lépésnél. 

Először az e-mailben 

kapott jelszót írjuk 

be, majd 2-szer egy 

új jelszót. Ezt 

jegyezzük meg! 

16.  Klikkeljünk a „Igen” 

gombra! 

18.  Ha beléptünk, az üdvözlő ablakot 

bezárhatjuk. 



 

 

 

19.  Válasszuk „Az 

Office telepítése” 

legördülő 

menüben… 

 

20.  …az „Office 365-

appok” 

lehetőséget! 



 

 

 

 

  

22.  A letöltött 

telepítő fájlt 

indítsuk el 

ráklikkeléssel! 

 

21.  A megjelenő ablak segítséget 

nyújt a telepítés 

végrehajtásában, a további 

lépésekkel kapcsolatos 

teendőkben. De be is zárható. 

23.  A telepítés elindul, amely több percet is igénybe 

vehet az internetkapcsolat sebességétől függően.  

 



 

 

 

  

24.  Várjunk türelmesen! 

25.  A telepítés befejeztével zárjuk be ezt az ablakot, majd 

a programoknál indítsuk el az Office-t. 

 



 

 

  

26.  Jelentkezzünk be! 

 

27.  Fogadjuk el a licenceszerződést! 

 



 

 

28.  Jelöljük be az első opciót, majd 

klikkeljünk az OK gombra! 

 

29.  Kezdhetjük a munkát új 

dokumentummal… 

30.  … vagy meglévő fájl megnyitásával. 

 


