Tisztaszoftver Licensz igénylés folyamata
A www.kir.hu/kir_oktazon_ms_auth címen elérhető alkalmazás célja, hogy a pedagógusok és a
Magyar Tudományos Akadémia tagjai számára megkönnyítse a számukra a Magyar Állam és a
Microsoft közötti létrejött együttműködés („Tisztaszoftver program”) keretében ingyenesen igénybe
vehető szoftverek beszerzését.
Az alkalmazás segítségével a teljes folyamat elektronikus úton zajlik: a személyek a KIR felületén
jelentkeznek be, majd sikeres azonosítás után a lehetőségük nyílik a szoftverek letöltésére a
webshopban.
A webshop üzemeltetése, az elérhető szoftverek és a letöltött szoftverek felhasználhatóságát
meghatározó licenszek nem tartoznak a KIR felelősségi körébe. Kérjük amennyiben ezekkel a
témákkal kapcsolatban további információra van szüksége, látogasson el a http://tisztaszoftver.hu
oldalra.

Pedagógusok és MTA tagok azonosítása
A pedagógusok számára készített űrlap a”Pedagógus vagyok” nevű rádió gomb kiválasztásával jelenik
meg. Az MTA tagok számára készített űrlap az „MTA-tag vagyok” nevű rádió gomb kiválasztásával. A
felület két lényeges részből tevődik össze: az igényléshez szükséges adatmezőkből és az
azonosításhoz szükséges mezőkből. Az igénylési adatok megegyeznek a pedagógusok és az MTAtagok űrlapján.

Igénylési adatok.
Az igénylési adatok a webshopban való letöltéshez szükségesek.
 Vezetéknév – az igénylő személy vezetékneve. A kitöltése kötelező.
 Keresztnév – az igénylő személy keresztneve. A kitöltése kötelező.
 E-mail cím – az igénylő személy e-mail címe. Az e mail cím nem tartalmazhat semmilyen
speciális karaktert. Csak egyetlen ’@’ karaktert tartalmazhat. Helyes e-mail cím például:
nev@domain.hu. Kitöltése kötelező.
 Választott felhasználónév - az igénylő személy által választott felhasználónév.



Az Ön IP-címe – a kapcsolódó számítógépe IP-címe. Az IP-cím meghatározása
automatikusan történik. Amennyiben úgy gondolja, hogy az érték hibás, lehetősége van
megváltoztatni, azonban ez azt eredményezheti, hogy a sikeres azonosítás ellenére nem
fog tudni belépni a webshopba!

Azonosítási adatok.
Ezen adatok megadása azért szükséges, hogy a KIR pedagógus nyilvántartása alapján ellenőrizni
tudjuk Ön valóban jogosult-e pedagógusként részt venni a Tisztaszoftver programban.







Oktatási azonosító - az igénylő Oktatási azonosítója, ami 7-el kezdődő 11 számjegyű
szám. Kitöltése kötelező.
Az Oktatási azonosító számot a foglalkoztató intézmény tartja nyílván, az oktatási
azonosító számról Igazolást tud kiállítani.
Amennyiben az oktatási azonosító és az OM azonosító számmal kapcsolatban kérdése
lenne, kérem hívja a KIR ügyfélszolgálat telefonszámát 06-96/510-000.
A foglalkoztató intézmény OM-azonítója- 6 jegyű szám, ami a foglalkoztató intézményt
azonosítja. A kitöltése kötelező.
Születési hely – az igénylő születési helye. Kitöltése kötelező.
Születési dátum – az igénylő születési dátuma. A következő formátumok elfogadottak:
”ÉÉÉÉ.HH.NN”, ”ÉÉÉÉ/HH/NN”;
A megadott adatokat kizárólag azonosításra használjuk, azokat nem tároljuk el. Az
azonosítás folyamata során az igénylési adatokat a webshop üzemeltetője számára
átadjuk.

MTA tagok azonosítása
Ezen adatok megadása azért szükséges, hogy a nyilvántartásunk alapján ellenőrizni tudjuk Ön
valóban jogosult-e részt venni a Tisztaszoftver programban. Az MTA-tagoknál egyetlen titkos
azonosító szükséges az azonosításhoz. Ezt a jelszót az akadémia által kijelölt adminisztrátor
osztja ki a Tisztaszoftver használatára jogosult felhasználóknak. Amennyiben problémát észlel
ezzel kapcsolatban, kérjük vele vegye fel a kapcsolatot.

