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Az alábbi manual egy általános Bizottsági jogosultsági szinttel rendelkező felhasználónak szánt 

kézikönyv a weboldal bejelentkezési felületének használatához.  
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Bejelentkezés a felületre 
A bejelentkezési felület a mindenkor domain cím//bejelentkezes címen illetve a főmenü legszélén 

található ikon útján érhető el.  

A felületre e-mail cím és jelszó megadással lehet belépni.  

 

 

Belépést követően a felhasználó az adatlapjánál találja magát.  

 

Adatlapom 
Az adatlap szerkesztése esetén alábbi lehetőségek találhatók: 

 Név: kötelező megadni. 

 Email cím: ez automatikusan generálódik a címből, de át lehet írni. 

 Telefonszám: ez a formátuma legyen 06XXXXXXXXX. 

 Régi jelszó: abban az esetben kell megadni, ha új jelszót szeretne a felhasználó kérni. 

 Jelszó: az új jelszónak minimum 5 karakterből kell állnia, ez esetben kötelező a jelszó ismét és 

a régi jelszó mező kitöltése.  

 Jelszó ismét: megkell egyeznie a régi jelszóval. 
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Egységesen mindenhol használt gombok, elemek  
 

  

Alap gombok, elemek 

 

Űrlap elmentése és elmentés után a szerkesztési oldalt tölti be 

 

Űrlap elmentése és visszatölti a lista oldalt 

 

Űrlap elmentése és egy új elem feltöltése 

 Az adott elem megtekintése előnézetben az oldalon. Ekkor megnyitja új 
ablakban és megtekinthető aktiválás nélkül. 

 Visszalépés az előző munkalapra. 

 

Itt lehet új elemeket hozzáadni. 

 

A kitörölt elemeket tartalmazza. 

 Az adott elem törlése. Törlés előtt feljön egy ablak, hogy biztosan ki 
szeretnénk-e törölni. 

 
Az adott elem státuszát tudjuk megváltoztatni. 

 Egy elem szerkesztése a ceruza ikonra kattintva lehetséges, ami mindig a 
felsorolásban lévő sornak a végén található. 

 
A megadott adatok alapján szűri az adott listát. 
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Szűrő 

 

Ahol sok a tartalmi felsorolás (pl. Oldalak), ott a szűrő segítéségével (beírjuk a kívánt mezőbe a 

szűrési kifejezést, vagy kiválasztjuk az adott elemet egy lenyíló listából és rányomunk) a „Keresés”-re 

tudjuk szűkíteni a megjelenő tartalmat. 

Tartalomszerkesztő 

 

Minden tartalom feltöltő résznél ez a felület jelenik meg. A felület egy egyszerűsített 

szövegszerkesztő.  

Alapvető formázásokat enged,  

 a vastag (B), dőlt (I) és aláhúzott (U) formázás,  

 a szöveg jobbra, balra, középre és sorkizárt igazítása,  

 pötty és számozás alapú felsorolás 

 kép beillesztés: erre az ikonra „ ” kattintva lehet képet berakni. Feljön egy ablak ahol 

kétopció közül tudunk választani: 

o feltöltött képek közül választunk, ekkor az „Alaptulajdonságok” füleken belül a 

„Böngészés a szerveren” gombra kattintva feljön még egy ablak ahol látható az 

összes kép.  

 
A többi lépés a CKFINDER résznél található 

o vagy egy új képet töltünk fel ezt is két féle képpen tudunk feltölteni 

1. A felugró ablaknál több fül is van. Ott a feltöltés fülre kattintva fel tudjuk 

tölteni a képünket. 
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Ha kiválasztottunk a fájlt, akkor a küldés a szerverre gombra kattintva fel 

lehet tölteni a képet. 

2. Az „Alaptulajdonságok” füleken belül a „Böngészés a szerveren” gombra 

kattintva feljön még egy ablak ahol látható az összes kép.  

 
 link beillesztés 

 Címsor szerinti formázás 

 táblázat beszúrása 

 elválasztó vonal beszúrása 

 Grid: Erre az ikonra „ ” kattintva tudunk több oszlopos kinézetet létrehozni, amely 

responsive is egyben.  

o 8 féle elrendezés közül lehet választani, mint ahogyan a kép is mutatja és itt lehet 

még megadni a sorok számát is. 

 

 Táblázat: Erre az ikonra „ ” kattintva tudunk beilleszteni. 
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o Stílus beállítási lehetőségei: 

1. Striped Rows: minden második sor, más színben jelenik meg, így felhasználó 

barát megjelenést kapunk (nagy tartalommal rendelkező táblázatoknál 

ajánlott). 

2. Bordered: vékony szürke szegélyt eredményez. 

3. Hover: kiemelésre kerül az adott sor, amire ráviszik a kurzort. 

4. Condensed: A belső eltartások kisebbek lesznek az alapértelmezettnél.  

5. A beillesztett táblázatra jobb klikkel kattintva megjelenik a táblázat 

tulajdonságai ablak. Fejlécnek érdemes kiválasztani az első sort, így az 

kiemelésre kerül. 

 

Lomtár 
Erre az ikonra „ ” kattintva lehet az egyes részeknél a lomtárba bemenni, ahol vagy visszaállítjuk, 

vagy véglegesen kitöröljük a tartalmat. 

Visszaállítani erre a gombra kattintva tudjuk megtenni:  

Ezzel visszakerül a listanézetbe, de inaktív állapotba. 

Véglegesen törölni pedig erre a gombra kattintva tudjuk megtenni:  

  



 
 

 
 STRATEGY | CREATIVE | DIGITAL | CONTENT | PRODUCTION | ACTIVATION | MEDIA  

POSITIVE ADAMSKY BY HINORA GROUP 2019 

 

1142 Budapest, Kassai utca 71. 
positive.hu 

facebook.com/positiveadamsky 

 

Események 

Események 
Új esemény feltöltéskor a következő adatokat megadására van lehetőség: 

 Cím: kötelező mező, esemény címe 

 Keresőbarát cím: kötelező mező, ez automatikusan generálódik a címből, de át lehet írni. 

 Helyszín: az esemény helyszíne 

 Leírás: az esemény rövid leírása 

 Tartalom: itt kezdésnek van egy tartalomszerkesztő rész ahova írhatjuk a szöveget. 

Utána, ha szeretnénk különböző widgeteket használni, akkor azt a Shortcode résznél 

olvashatjuk el, hogy milyen lehetőségeink vannak. 

 Esemény kezdete: kötelező mező, itt lehet megadni az esemény kezdetét. Az esemény 

kezdete megadásakor, ha az esemény már elkezdődött, akkor a rendszer automatikusan 

áthelyezi a megvalósult események listájába. 

 Esemény vége: kötelező mező, itt lehet megadni az esemény végét. 

 Megjelenés ideje: kötelező mező, itt megadott dátumtól lesz elérhető. 

 Megjelenés vége: itt adható meg, hogy mikor fog lejárni. 

 Kategóriák: eseménykategória kiválasztása  

 Hozzáférés típusa:  

o Publikus: mindenki számára elérhető esemény 

o Regisztrált: csak regisztrált tagóknak elérhető esemény, ebben az esetben megkell 

adni, hogy mely felhasználóknak és mely csoportoknak érhető el az esemény 

 Csoportok: (csak regisztrált tartalom esetén jelenik meg ez a mező) kiválasztható, hogy mely 

csoportoknak legyen elérhető az esemény, egyszerre akár több csoport is megadható 

 Felhasználók: (csak regisztrált tartalom esetén jelenik meg ez a mező) kiválasztható, hogy 

mely felhasználóknak legyen elérhető asz esemény, egyszerre akár több felhasználó is 

megadható. 

 Kép: kötelező mező, az esemény kis képe (700x440px). 

 Megadhatjuk még az oldal seo adatait is, ami 6 részből áll. Ezek nem kötelezők, de ha nincs 

kitöltve, akkor az oldal generálja magának az oldal címéből és tartalmi részéből. Ezek azok a 

szövegek, amelyek a Google organikus keresésekkor jelennek meg a keresési találatok között.  

  

o SEO cím 

o SEO kulcsszavak 

o SEO leírás 

o OG kép: kép mérete minimum 1200x600px kell, hogy legyen 

o AddThis hozzáadása, Robotok tiltása  
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Eseménykategóriák 
Minden eseményt kategóriákba kell foglalni.  

Elérésnél így kategóriák szerint lehet hivatkozni. 

Új feltöltéskor a következő adatokat kell megadni. 

 Cím: kötelező mező, esemény kategória címe 

 Keresőbarát cím: kötelező mező, ez automatikusan generálódik a címből, de át lehet írni. A 

kereső barát cím segítségével hivatkozni tudunk egy adott kategórián belüli eseményekre. 

 Háttérszín: az esemény kategória naptár megjelenítési színét lehet meghatározni, mint 

ahogyan az alábbi képen is látszik. 
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Esemény dokumentumok 

Az események lista oldalon az adott esemény dokumentum gombjára kattintva érhető el.  

Új dokumentum feltöltésekor a már megszokott drag&drop módszerrel lehet behúzni egyszerre több 

fájlt is. 

 

A feltöltött dokumentumok az esemény végoldalán jelenik meg, az alábbi képen látható. 
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Esemény határozatok 

Az események lista oldalon az adott esemény határozat gombjára kattintva érhető el.  

Új határozat feltöltésekor az alábbi adatokat kell kitölteni: 

 Cím: kötelező mező, a határozat címe  

 Tartalom: a határozat tartalma 

A határozat címe az alábbi adatok alapján generálja ki a rendszer: Cím, kategória, létrehozás dátuma. 

Egy létrehozott határozat csak véglegesítés után jelenik meg az esemény végoldalán. Ezek után nem 

lehet szerkeszteni egy meglévő határozatot. A véglegesített határozat gombja.  

Egy határozatott csak csoportvezetők véglegesíthetnek. 

 

Határozatok véleményezése 

Bármely határozat az alábbi gombra kattintva véleményezésre lehet küldeni.  

Egy véleményezésre küldött határozat „Véleményezés” gombja kékre vállt. 

A véleményezésre küldött határozat esetében a rendszer automatikusan létrehoz egy Topik 

kategóriát az esemény címe által és egy hozzá tartozó Topikot a határozat címével. Mindkettő 

esetében a rendszer inaktív állapotban hozza létre az elemeket. A létrehozott Topik esetében 

automatikusan beállításra kerülnek a csoportok és felhasználók az eseménnyel megegyezve.  

Határozat dokumentumok 

Az események dokumentumokhoz hasonlóan drag&drop módszerrel lehet dokumentumot feltölteni, 

amennyiben egy határozat még nem került véglegesítésre.  
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Esemény meghívó 
 

Esemény meghívót csak a megadott jogosultsággal rendelkezők küldhetnek. A meghívót a felhasználó 

a rendszerben regisztrált email címére kapja meg, és ott is jelezheti megjelenési szándékát.  

 

Jegyzőkönyv 
 

Egy esemény jegyzőkönyvét csak a megadott jogosultsággal rendelkezők (adminsztrátor, 

bizottságvezető) készíthetnek. Az elkészült jegyzőkönyveket meglehet tekinteni az alábbi gombra 

kattintva az események listájánál.   
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Események megtekintése a főmenüből 
Az eseményeket a főoldalon lévő naptárból, vagy a főmenüben található „Események” menüpontból 

is el lehet érni. Ez utóbbi esetében az aktuális hónap naptára és alatta a közelgő események listája 

jelenik meg, de akár a kereső akár a naptár segítségével a múltbeli események is megtalálhatók.  

Az egyes eseményekre kattintva – megfelelő jogosultság esetén – megjelennek azok részletei, mint  a 

tartalom (napirend), határozatok, jegyzőkönyv, csatolt dokumentumok.    

 

Felhasználók 
Az oldalra beregisztrált felhasználók listája jelenik meg. 

  

 

 

Cégek 
Az oldalra feltöltött cégek listája jelenik meg.  

 

 

Topikok 

Topik kategória 
Az oldalon létrehozott topik kategóriák listája jelenik meg. 
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Topikok 
Az oldalon létrehozott topikok listája jelenik meg. 

 

 

Fórum 
A fórum menüpontban található az összes olyan topik amihez a felhasználónak jogosultsága van 

megtekinteni, illetve a topik megjelenés vége dátuma nagyobb mint a jelenlegi dátum. Az egyes 

bizottsági tagok a saját bizottságukhoz rendelt topicokat láthatják, és azokhoz szólhatnak hozzá. Ez 

lehet egy a bizottsági ülést előkészítő téma, vagy egy jogszabálytervezet vagy egyéb anyag 

véleményezése. A bizottságvezetők itt véleményezhetik az ülés határozat- és jegyzőkönyv-tervezetét 

is.   

A topikok kategóriákra bontva jelennek meg, mint ahogyan az képen is látszik. A topik alatt 

közvetlenül megjelenik a topik rövid leírása, ha van. Új hozzászólás eseten a topik címe mellett 

megjelenik egy új gomb, abban az esetben, ha még a felhasználó nem nézte meg. A részletek gombra 

kattintva nyílik meg az adott topik végoldala, ahol lehetőség van megjegyzéseket fűzni. 
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A topik végoldalon megjelenik a hosszú leírás, csatolt fájlok már amennyiben csatoltak a topikhoz és 

egy tartalomszerkesztő, mint ahogyan a képen is látszik.

 

A tartalomszerkesztőben az alábbi szerkesztői elemeket lehet használni: 

 Kiemelés 

 Dőlt 

 Aláhúzott 

 Felsorolás 

 Számos felsorolás 

 Link, amennyiben a topik létrehozásakor engedélyezve lett. 

A tartalom szerkesztésen túl lehetőség van fájlokat is hozzáadni a plusz gombra nyomva, ha 

engedélyezve van a topiknál. 

Amennyiben egy adott topiknál nem jelenik meg a szöveg szerkesztői felület, az azt jelenti, hogy a 

topiknak lejárt a hozzászólási ideje, így nincs lehetőség további megjegyzés hozzáfűzésére. 

 

Moderált szavak 
Moderált szavak listája. Amennyiben a rendszer összefügést talál egy hozzászólás szövegében és a 

feltöltött moderált szavakban, abban az esetben a talált szó, vagy szövegrész törlésre kerül. 

 


