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Program általános ismertetése 
 

A Paks városi intranetes rendszert a Polgármesteri Hivatal üzemelteti abból a célból, hogy a hatáskörébe 
tartozó 17 intézmény egy belsı hálózaton keresztül küldhessen adatokat, információkat és 
kommunikálhassanak egymással. Az intranetes rendszert az interneten keresztül lehet elérni a következı 
címen: http://www.portal.paks.hu.  
A felhasználói kézikönyv a rendszer adminisztrátorai számára készül. 



 3 

Bejelentkez ı felület 
 

 
1. kép 
 

A szükséges azonosító adatok és a biztonsági kód begépelése után a BELÉPÉS” gombra kattintva juthat 
el a felhasználó a saját személyes oldalára. 
 

  
2. kép 

 

A belépéshez szükséges 
azonosító adatokat a 
rendszer adminisztrátora, 
illetve az intézmények 
adminisztrátorai adják. 

Biztonsági kód 
begépelésének helye 

személyes 
menü blokk 

Belsı levelezı 
rendszer menüi  

Hír blokk 

Fı menük  

Személyi 
nyilvántartó 
rendszer 

Rendszeren belüli 
keresı 
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Bal oldali menük 
A személyes információ blokk alatt lévı menük: 
I.) Admin – az adminisztrációs felületre visz el 
II.) Beállítások - Az adott felhasználó Profile-jának beállításait lehet elvégezni e menüpont alól 
III.) Profile – Az adott felhasználóról a rendszerben lévı adatok tekinthetıek meg (nem szerkeszthetı) 
IV.) Kilépés – A rendszer elhagyása 
V.) Privát üzenet – Belsı levelezı rendszer 
VI.) Online látogatók – információt ad a felhasználó számára, hogy éppen kik dolgoznak még a 
rendszerben 
VII.) Legutolsó változások – az utolsó belépés óta történt változásokról ad információt 
 

I.) Adminisztrációs felület 
 
Az admin menüpontra kattintva az adminisztrációs felület fı oldalára jutunk el. Ezen a felületen 
lehetıségünk van a felhasználói csoportok kezelésére, felhasználók kezelésére, Szervezeti felépítés 
feltöltésére és információkat kapunk a rendszer állapotára vonatkozóan. 
 

 
3. kép 

- Felhasználók  
A felhasználók nevő ikonra kattintva az alábbi képen látható felületre jutunk: 
 

Az adminisztrációs 
felület fı oldalára visz 

Rákattintva legördülı menükbıl 
választhatunk, hogy a felhasználói 
csoportokat vagy a felhasználókkal 
kapcsolatos adatokat szerkeszthetı oldalra 
kívánunk-e eljutni. 

Bıvítmények: a szervezeti felépítés 
szerkesztését szolgáló felület érhetı el innen 



 5 

 
 

4. kép 
 
Az opciók menü alól választható mőveletek:  

- Info – arról kapunk információt, hogy az adott felhasználó honnan használta a rendszert (milyen 
IP címrıl) 

- Módosítás – A tag adatainak módosítására szolgáló felületre visz 
- Kitiltás – Az adott felhasználó kitiltása a rendszerbıl  
- Csoport beállítása – Az adott felhasználót lehet csoportba sorolni, ill. csoportból kivenni 
- Törlés – Az adott felhasználó törlése a rendszerbıl (NEM HASZNÁLHATÓ) 

 
- Felhasználó csoportok 
 
A felhasználó csoportok ikonra kattintva a következı felületre jutunk: 
 

Azonosító szám: 
(rendszer generálja új 
tag felvitelekor) 

Kilépés az 
adminisztrációs 
felületrıl 

Felhasználó 
neve 

A program által generált 
törzsszám, belépéskor 
használatos felhasználónév 

Azt mutatja meg, hogy 
a felhasználó milyen 
csoportoknak tagja 

Név szerinti 
keresı 

A felhasználókkal végezhetı 
mőveletek legördülı menübıl 
választhatóak. A 

felhasználók 
felvételére 
szolgáló őrlap 
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5. kép 

 
Az 5. képen látható felületen lehetıségünk van új csoport létrehozására, meglévı csoport módosítására, és 
meglévı csoport törlésére. 
a) új csoport létrehozása: Az őrlapon ki kell választani a legördülı menübıl azt az intézményt, amely alá 
létre akarjuk hozni a csoportot. Az üres mezık kitöltése után meg kell adni, hogy kik módosíthatják a 
létrehozott csoportot. (Itt célszerő az adott intézmény admin-ját választani.) A mezık kitöltése után az 
„Új csoport létrehozása” ikonra kattintva az új csoport rögzítésre kerül a rendszerben és megjelenik a 
képernyı alsó részében lévı listán.  
 
b) meglévı csoportok módosítása: (elnevezést, csoportleírást és a csoportban lévı tagok névsorát 
változtathatjuk meg). A meglévı csoportok közül kiválasztjuk a módosítani kívánt csoportot és a 
„Módosít” gombra kattintva a betöltıdı új felületen megváltoztathatjuk az adott csoport tulajdonságait. 
(6. kép) 
A csoportnév, csoport leírása és a „kik módosíthatják a csoportot” mezık szabadon változtathatók. A 
változtatások elvégzése után a „Csoport frissítése” gombra kattintva a módosítások rögzıdnek a 
rendszerben. Lehetıség van itt a csoportban lévı tagok megválasztására is a képernyı alsó részében lévı 
két oszlop közötti mozgatással. A bal oldali oszlopban a csoportba nem tartozó felhasználók neve 
szerepel, a jobb oldalon lévı oszlopban pedig a csoporthoz tartozó felhasználók neve található. A bal 
oldali oszlopban lévı felhasználó nevére kattintva, az adott felhasználó neve átkerül a csoporthoz tartozó 
felhasználók közé (vagyis a jobb oldali oszlopba). Ekkor azonban még nem rögzıdik a rendszerben, 
ehhez az oszlop alatt lévı „Felhasználó(k) besorolása a(z) xy csoportba” elnevezéső ikonra kell kattintani. 
Ha a csoportból szeretnénk kivenni egy felhasználót, azt úgy tehetjük meg, hogy a jobb oldalon lévı 
oszlopból rákattintunk a kivenni kívánt felhasználó nevére és megnyomjuk az oszlop alatt lévı 
„Eltávolítás” gombot. Ha minden felhasználót szeretnénk törölni a csoportból, akkor azt a „Csoport 
ürítése” ikonra kattintva tehetjük meg. Ne felejtsük el, hogy ebben az esetben is rá kell kattintani a 
„Felhasználó(k) besorolása a(z) xy csoportba” ikonra, mert a program csak ennek megnyomása után 
rögzíti a változást. 
 

Új csoport létrehozására 
szolgáló őrlap. csoport 

Létrehozott 
csoportok listája 
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6. kép 

 
c) Meglévı csoport törlése: A törölni kívánt csoport kiválasztása után az ugyanabban a sorban 
elhelyezkedı „Megerısítés” elnevezéső jelölı négyzetbe pipát kell tenni, majd a „Törlés” gomb 
megnyomásával az adott csoport törlésre kerül. 
 
- Department Directory (Szervezeti felépítés) 
 
Az adminisztrátori fı felületen a Department Directory könyvtár kiválasztása után a Szervezeti felépítés 
kezelésére szolgáló felületre jutunk. A fı beállítások oldalán a szervezeti felépítés mezıit lehet beállítani. 
Ez a fı adminisztrátor feladata, ezért ezen az oldalon semmilyen változtatást nem kell véghez vinni.  
1.) A szervezeti felépítés létrehozását az „Osztályok” ikonra kattintva tehetjük meg, mely ikon a képernyı 
jobb oldalán lévı „Szervezeti felépítés” elnevezéső blokkban helyezkedik el. (7. kép) 
 



 8 

 
7. kép 

 
A 7. képen bemutatott felületen lehetıségünk van Új osztály létrehozására, meglévı osztály módosítására 
és meglévı osztály törlésére.  
a) új osztály létrehozása: az „Új osztály” elnevezéső jelölınégyzetbe pipát téve és a „Jóváhagy” gomb 
megnyomása után eljutunk az új osztály létrehozására szolgáló őrlapra (8. kép) 

Szervezeti 
felépítés 
létrehozásának 
elsı lépése 
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8. kép 

- Az őrlap elsı sora az „Intézmény”, melyet minden esetben kötelezı kiválasztani a legördülı menübıl. 
Ha elsı lépésként osztályt akarunk létrehozni, akkor csak az intézményt választjuk ki, mert mindig ez 
áll a legmagasabb ponton (ha egy fa struktúrás szerkezeti felépítést képzelünk magunk elé) és ilyenkor 
„szülı osztályt” nem választunk. A „Szülı osztály”-t legördülı menübıl akkor kell mindenképpen 
kiválasztani, ha már meglévı osztály alá szeretnénk felvinni csoportot, ill. alosztályt (pl. egy pénzügyi 
osztály alá létre akarunk hozni egy adócsoportot is).  

- A telefon és e-mail cím itt az adott szervezeti egység központi telefonszámára ill. email címére utal, nem 
az intézmény ill. szervezeti egység vezetıjének az elérhetıségére. 

- rövid leírás: a szervezeti struktúrában a vezetı neve mellett megjelenı szöveges rész 
 

Az osztály 
megjeleníteni kívánt 
elnevezése 

Az osztály 
vezetıjének neve 

Az Intézményt 
mindig ki kell jelölni 

A szülı osztályt csak akkor 
kell kiválasztani, ha már 
meglévı osztály alá 
szeretnénk csoportot 
létrehozni. (Osztályon belüli 
alosztály létrehozása.) 

Adott osztály központi 
telefonszáma, email címe. 

Új szervezeti 
egység rögzítése. 
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9. kép 

 
- Felsı rész címe, Felsı rész szövege, Bal oldali rész címe, Bal oldali rész szövege: az alábbi képen 

látható, hogy a szervezeti struktúrába az ezekben a mezıkbe írt szöveg hol lesz látható. 
 

 
10. kép 

 
Az őrlap kitöltése után a „Változtatások engedélyezése” gombra kattintva a felvitt osztály v. csoport 

rögzítésre kerül a rendszerben.  
 
b) Meglévı osztály szerkesztése: Ha már létrehozott osztály vagy csoport adatait szeretnénk módosítani, 

akkor a 7. képen bemutatott felületen kiválasztjuk legördülı menübıl a módosítani kívánt osztályt 
(vagy csoportot) és a mőveletek közül kiválasztjuk az osztály szerkesztését. Ezután a jóváhagy gombra 
kattintva eljutunk az adott osztály (csoport) őrlapjára (melyet a 8. képen mutattunk be), ahol a 
módosításokat elvégezhetjük. 

 
c) Meglévı osztály (csoport) törlése úgy történik, hogy a 7. képen bemutatott (osztályok menüpont alatt a 

szervezeti felépítésben) felületen kiválasztjuk a legördülı menübıl a törölni kívánt osztályt és a 
mőveletek közül kiválasztjuk az osztály törlését. Fontos azonban, hogy a törlést megerısítsük, ezért a 
mellette lévı jelölınégyzetbe is pipát kell tennünk. A jóváhagy gombra kattintva a program törli a 
kijelölt osztályt. 

 

Rövid 
szöveges rész 

Felsı rész címe 

Felsı rész szövege 

Bal oldali 
rész címe 

Bal oldali rész szövege 

Osztályon belüli 
csoportok 
felsorolása 

Osztályon dolgozó 
alkalmazottak 
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2.) Ha a dolgozókat szeretnénk felvenni a szervezeti felépítési sémába, akkor azt a „Department 
Directory” könyvtáron belül (jobb oldali menüsorból) a „Munkatársak” menüre kattintva tehetjük meg. 
A munkatársak hozzáadásának folyamata hasonló az osztályok létrehozásának folyamatához.  

 

 
11. kép 

 
Itt is lehetıségünk van Új munkatársak felvételére, meglévı munkatársak adatainak szerkesztésére és már 

felvett munkatársak törlésére, az intézmények ill. osztályok szerkesztésénél megadott mód alapján. 
 
Példaként megmutatunk egy új munkatárs létrehozására szolgáló őrlapot is.  
 

 
12. kép 

 
 
3.) Az osztály elrendezése és az egyéni elrendezés menü (12. kép jobb oldalon lévı szervezeti felépítés 

alatti menüsor) arra szolgál, hogy a már létrehozott osztályok illetve munkatársak megjelenésének 
sorrendjét lehessen bármikor megváltoztatni.  

 
 

A rendszerbe felvitt 
felhasználók közül 
választható 

Ha szeretnénk, hogy a szervezeti 
felépítésben megjelenjen a 
dolgozó telefonszáma, email címe 
v. képe, akkor a jelölınégyzetbe 
mindenképpen tegyünk pipát a 
beírt elérhetıségek mellé 

Rövid munkaköri leírás, a 
megjelenítéshez itt is 
szükség van egy pipára a 
jelölınégyzetbe 

Itt lehet kiválasztani, hogy a felvitt dolgozó melyik 
szervezeti egységhez (osztályhoz, csoporthoz) 
tartozzon (hol jelenjen meg a struktúrában). 
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13. kép 

 
II. Beállítások 

 
A portál nyitó felületén (2. kép) a személyes menük közül a beállítás gombra kattintva a felhasználó 

megváltoztathatja a rendszerben róla szereplı adatokat. Itt van lehetıség a jelszó módosítására is. A 
csillaggal jelölt mezık kitöltése kötelezı. (Megjegyzés: Ezen a felületen csak a csillaggal jelölt mezıket 
kell kitölteni, azok kitöltése viszont a Humán Rendszer használatához elengedhetetlen.) 

A legördülı menübıl azt lehet 
kiválasztani, hogy hányadik 
helyen álljon az adott osztály a 
felsorolásban. 
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14. kép 

A törzsszámot a program 
automatikusan generálja. 
A törzsszámot és az email 
címet a program 
automatikusan generálja. 

A csillaggal jelölt mezık 
megadása kötelezı. 

A gombra kattintva az 
adatok rögzítésre kerülnek. 
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III. Profile 
A profile menüpontra kattintva a felhasználó a saját személyes adatait láthatja. Ez a felület megegyezik a 

Beállítások részben írtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt az adatok nem szerkeszthetıek.  
 

IV. Kilépés 
A rendszerbıl történı kijelentkezés ezzel a menüpont választásával érhetı el.  
 

V. Privát üzenet 
A Portálon mőködik egy belsı levelezı rendszer, mely segítségével a rendszerben regisztrált valamennyi 
felhasználó üzeneteket és csatolt dokumentumokat küldhet más regisztrált felhasználó részére (akár másik 
Intézmény tagjának is). A levelezıben lehetıség van körlevél írására is oly módon, hogy az üzenetet egy 
vagy több kiválasztott (meglévı) csoport valamennyi tagja számára is el lehet küldeni. 
Új üzenet érkezése esetén a rendszer azonnal figyelmeztet, a „Privát üzenet” felirat vastag sárga villogó 
színőre vált és a felirat mellett megjelenik az érkezett levelek száma. 
A levelezı rendszer mőködése nagyrészt megegyezik az interneten lévı ingyenes levelezık mőködésével, 
ezért itt csak az ingyenes levelezıktıl való különbségeket mutatjuk be. 

 

 
15. kép 

 
VI.) Online látogatók  

Ha kiváncsiak vagyunk, hogy kik azok a tagok akik velünk egyidıben dolgoznak még a rendszerben, 
akkor a Tag felirat melletti „+” jelre kattintva megtekinthetjük azt. 
 

VII.) Legutolsó változások 
A legutolsó belépésünk óta történt változásokat tudjuk megtekinteni, ha a felirat melletti „+” jelre 
rákattintunk. 
 
Dátum / idı 
 
Ez egy információs blokk, ahol mindig az aktuális dátumot és idıt mutatja a program.  
 

Ebbe a mezıbe nem email 
címet írunk be, hanem a 
rendszer felhasználójának 
valódi nevét, akinek az 
üzenetet küldjük. 

Ha az üzenetet egy csoport 
összes tagjának szeretnénk 
elküldeni, akkor a legördülı 
menübıl kiválasztjuk a 
kívánt csoport nevét és a 
jelölı négyzetet kipipáljuk. 

A csatolni kívánt 
dokumentumok kiválasztása 
itt történik. 
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Adminisztrációs blokk 
 
Ebben a blokkban az adminisztrátorok részére találhatók gyorsító ikonok. Ezekrıl részletesen majd 
késıbb beszélünk. 
 
 
Fı menük 
 

I.) Kezdılap 
Bárhol tartózkodunk az oldalon belül, a fenti ikonra kattintva mindig a kezdı oldalra jutunk vissza. 
 

II.) Háttér 
 
 

III.) Dokumentumtár 
 
 

IV.) Feltöltés 
 
 

V. Tartalom 
 
 

VI.) Telefonkönyv 
 
A telefonkönyv link alatt lehetıségünk van az „Intézményi telefonkönyv” kiválasztásával az adott 
intézmény dolgozóinak elérhetıségét megadni. Az itt feltöltött adatok publikusak, azokat bárki láthatja. 
 

 
16. kép 

 
A 17. képen bemutatjuk az intézmény dolgozói elérhetıségének felvételére szolgáló őrlapot. 
 

Új adat felvitelére 
szolgáló ikon 

Már felvitt 
elérhetıségek között 
lehet keresni. 

Az abc betőire 
kattintva az adott 
betővel kezdıdı 
felhasználók nevei 
listázódnak ki 
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17. kép 

 
A már felvitt felhasználói adatok bármikor módosíthatók. Ekkor az Intézményi telefonkönyvet 
kiválasztva beszőrjük a módosítani kívánt felhasználó adatait (lehet intézményre szőrni, vagy 
vezetéknévre közvetlen, vagy akár az abc betőire kattintva). (18. kép) Az így megjelent táblázat utolsó 
sorában található jegyzet ikonra kattintva jutunk el a módosításra szolgáló felületre, mely megegyezik a 
felvitelre szolgáló őrlappal. A módosítás elvégzése után a „frissít” gombra kattintva rögzíthetıek a 
változások.  
Az adott felhasználó bármikor törölhetı is a telefonkönyvbıl. 
 

 
18. kép 

A felhasználót 
legördülı menübıl 
tudjuk kiválasztani. 
A név 
kiválasztásával a 
program 
automatikusan kitölti 
a Törzsszám és User 
ID mezıket. 

A mentés gomb 
megnyomásával 
rögzíthetıek a 
változások. 

A csillaggal jelölt 
mezık kitöltése 
kötelezı, e nélkül 
nem rögzít a 
rendszer adatot. 

A telefonkönyv 
nyitóoldalára juttat 
vissza. 

Módosítás 
Törlés 
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VII.) Naptár (Határid ınapló) 
 
 
VIII.) Intézmények 
Az intézmények menüpont alatt lesz látható az adminisztrációs felületen létrehozott szervezeti struktúra. 
Errıl bıvebben a „Szervezeti Felépítés” címő bekezdésben olvashatunk (lásd. 7. oldal). 
 
Jobb oldali menük 
 
- „Keresés Paks Portál” menüblokk alatt található a rendszeren belüli keresı funkció. A keresı mezıbe 
beírva a keresendı kifejezést a program az információs részben kiadja a találatokat. Lehetıség van itt a 
keresés pontos helyének megadására és részletes keresésre is (18. kép). Ha szőkíteni szeretnénk a keresés 
feltételeit, akkor a nagyító ikonra kattintva megjelenik a részletes keresésre vonatkozó adatlap. (19. kép) 
 
 

 
19. kép 

 

 
20. kép 

 
 

- „Humán rendszer” – személyi nyilvántartó program, részletesen majd késıbb tárgyaljuk a 
programot.  

 
- Helpdesk elérhetıségek – a rendszerrel kapcsolatos hibák bejelentésére szolgáló blokk.  

Az adminisztrátorok az észlelt hibákat Ulbertné Schmidt Zsuzsannánál a 06-20-593-1155 
telefonszámon jelezhetik. 

 
- Közelgı események – ebben a hírblokkban olvashatjuk azokat az eseményeket, amelyeket 

korábbiakban a határidınaplóban adtunk meg. A rendszer úgymond felhívja a figyelmünket a beírt 
programokra. 

Keresési találatok 
szőkítése. 
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- Határid ınapló (naptár) – az adott napra kattintva olvashatjuk a határidınaplóban történt 

bejegyzés részleteit, illetve új bejegyzéseket készíthetünk magunk számára. Ugyanez a funkció 
elérhetı a fımenő naptár menüpontja alól is. A bejegyzés készítésének menetét ott ismertettük. ( 
oldal) 

 

 
 

21. kép 
 

- Hírkategóriák – ebben a blokkban a rendszerbe feltöltött új hírek nézhetık meg 
intézményenként. Minden adminisztrátor csak azokat az intézményi híreket láthatja, amelyekhez 
jogosultsága van. 

-  Legújabb letöltések – E blokk alól módunkban áll a dokumentum címére kattintva (sárga színnel 
jelenik meg a képernyın) letölteni az anyagokat. Információt kapunk arról is, hogy az adott 
dokumentum hányszor került letöltésre a rendszerben. 

 

Közelgı események 

Naptár (határidı napló) 
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HUMÁN RENDSZER (HR) 
 
A HR a Portál rendszere alól indítható, teljesen különálló személyi nyilvántartó program, mely elsısorban 
az Oktatási Intézmények dolgozóinak, diákjainak és emellett a Polgármesteri Hivatal hatásköre alá tartozó 
egyéb Közigazgatási Intézmények alkalmazottainak személyes adatait hivatott kezelni. 
A rendszer felépítése az alábbi képen látható. (HR-1. kép) 
 

 

 
HR-1. kép 

 
A program bemutatását az 1. menüpont „Személyi nyilvántartás” részletes bemutatásával kezdjük. 
 

1. Személyi nyilvántartás 
 
a) Alkalmazottak 

E menüpont alatt tartjuk nyilván az intézményben dolgozó valamennyi alkalmazott személyi 
adatait. 
A menüpontra kattintva a következı tartalom jelenik meg a képernyın: 
 

Minden intézményre 
vonatkozik 

Csak az Iskolákra és óvodákra 
vonatkozik 

Csak az Oktatási Intézményekre 
vonatkozik (bölcsöde kivételével) 

Csak az Oktatási 
Intézményekre vonatkozik 

Csak az Oktatási 
Intézményekre vonatkozik 
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HR-2. kép 

 
Az adatokat csak a szőrési feltételek beállítása után tudjuk megjeleníteni a képernyın. 
Lehetıségünk van vezetéknévre szőrni, ilyenkor a legszőkebb a találati arány, de szőrhetünk 
intézményre, csoportra és ezen belül státuszra is (aktív, inaktív). Nem elég azonban csak megadni 
a feltételeket, a „Szőr” gombra minden esetben kattintani kell a mővelet elvégzéséhez.  
A szőrési feltételek beállítása után látható lesz az alkalmazottak beállított feltételeknek megfelelı 
listája. Az ID oszlopban lévı azonosítóra kattintva juthatunk el a kiválasztott felhasználó 
személyes adatlapjára. (HR-3. kép) 
 

 
HR-3. kép 

 

Szőrı blokk 

Erre kattintva a 
program abc sorrendbe 
rendezi a találatokat a 
nevek alapján 

Adatok rögzítése Visszavisz az 
alkalmazottak 
oldalára 

Elızı alkalmazott Következı 
alkalmazott 

Új pótlék felvitelére szolgáló 
őrlap nyitható meg innen 
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Az alap adatok őrlapja felett található különbözı „fülecskék” menüpontok további adatok 
feltöltésére szolgálnak. A menüpontra kattintva a képernyı alsó részében feljön egy új ikon, ha 
még nem lett feltöltve ez alá a fül alá egyetlen adat sem. Ekkor erre az ikonra kattintva jutunk el 
az adott fül őrlapjára.  
 

 
HR-4. kép 

 
Ha viszont már van felvitt adat, akkor a képernyı alsó részében rögtön megjelenik táblázatszerően 
a fülre vonatkozó feltöltött adatsor, amit a késıbbiekben bármikor módosíthatunk, törölhetünk és 
akár további új adatokat is vihetünk fel korlátlan mennyiségben. 
 

 
HR-5.kép 

1. A pótlékok fül alá azok a pótlékok kerülnek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlen 
megbízatáshoz,hanem határozatlan ideig szólnak. Ilyen pl. a nyelvvizsga pótlék v. 
veszélyességi pótlék stb. 

2. A nyelvvizsga fül alatt kell feltölteni, ha az adott személy rendelkezik nyelvvizsgával. 
3. Besorolás: a bértábla szerinti besorolás kerül itt feltöltésre.  
4. Távollét: ha az alkalmazott pl. tartós táppénzen, fizetésnélküli szabadságon, vagy GYED-en, 

GYES-en van, akkor ezt a tényt ide rögzítjük fel és ebben az esetben az alapadatoknál a 
státuszt is ennek megfelelıen állítjuk, valamint az „aktív” elnevezéső legördülı menüt „nem”-
re állítjuk. Ezzel ideiglenesen elrejtjük a felhasználót a rendszerben. (A statisztikáknál 
ilyenkor a program nem veszi figyelembe.) 

5. Megbízatások: azok a pótlékok kerülnek ide, melyek közvetlenül feladathoz kapcsolódnak. Ha 
a plusz feladatért órakedvezmény jár és nem pénz, ebben az esetben a megfelelı sorba az adott 
órakedvezmény számát kell rögzíteni.  

6. Munkaviszony: az alkalmazott munkaviszonyára vonatkozó adatok feltöltésére szolgál 
7. Végzettség: az alkalmazott megszerzett képesítése, végzettsége kerül ide 
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8. Továbbképzés: ha részt vett az alkalmazott továbbképzésen, azt itt rögzíteni kell. Meg lehet itt 
azt is adni, hogy hány kreditet ér az adott továbbképzés. Ennek a besorolásnál lehet 
jelentısége. 

9. Tanulmányi szerzıdés: az esetleges tanulmányi szerzıdések feltöltésére szolgál. 
 

 
b) Diákok 

E menüpont alatt rögzítjük az intézményekbe járó valamennyi diák személyi adatait az 
alkalmazottakéhoz hasonló módon. 
A diákok adatait itt is csak a szőrési feltételek beállítása után tudjuk megjeleníteni a képernyın. 
 

 
HR-6. kép 

 
Lehetıségünk van vezetéknévre szőrni, ilyenkor a legszőkebb a találati arány, de szőrhetünk 
intézményre, csoportra, osztályra, ezen belül státuszra is (aktív, inaktív) és lehet halmozottan 
hátrányos helyzetőeket ill. mővészeti iskolás diákokat is listázni. Nem elég azonban csak megadni 
a feltételeket, a „Szőr” gombra minden esetben kattintani kell a mővelet elvégzéséhez.  
A szőrési feltételek beállítása után látható lesz a diákok beállított feltételeknek megfelelı listája. 
Az ID oszlopban lévı azonosítóra kattintva juthatunk el a kiválasztott diák személyes adatlapjára. 
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HR-7. kép 

 
Az alap adatok őrlapja felett található különbözı „fülecskék” menüpontok további adatok 
feltöltésére szolgálnak. A menüpontra kattintva a képernyı alsó részében feljön egy új ikon, ha 
még nem lett feltöltve ez alá a fül alá egyetlen adat sem. Ekkor erre az ikonra kattintva jutunk el 
az adott fül őrlapjára.  
 

 
HR-8. kép 

 
Ha viszont már van felvitt adat, akkor a képernyı alsó részében rögtön megjelenik táblázatszerően 
a fülre vonatkozó feltöltött adatsor, amit a késıbbiekben bármikor módosíthatunk, törölhetünk és 
akár további új adatokat is vihetünk fel korlátlan mennyiségben. 
 

Adatok rögzítése 

Visszavisz a diákok 
oldalára 

Elızı diák 
Következı 
diák 

Új baleset felvitelére szolgáló 
őrlap nyitható meg innen 
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HR-9. kép 

 
1. Jogviszony: fül alatt a diák jogviszonyára vonatkozó adatokat kell rögzíteni 
2. Napközi: azon diákok esetében kell kitölteni, akik igényelnek napközis ellátást.  
3. Sajátos nevelés: azon diákok esetében kell kitölteni, akik sajátos nevelést igényelnek 
4. BTM: azon diákok esetében kell kitölteni, akik beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdenek 
5. Fejlesztés: azon diákoknál kell kitölteni az őrlapot, akik külön fejlesztésben részesülnek (pl. 

logopédia) 
6. Halmozottan hátrányos helyzet: Ezen „fület” az iskolák adminisztrátorai csak látják, de 

szerkeszteni nem tudják. Szerkeszteni a Polgármesteri Hivatal kompetens munkatársa szerkeszti. 
7. Magántanuló: csak magántanuló esetében kerül rögzítésre 
8. Mőveszeti iskola: ezen fület a Mővészeti Iskola adminisztrátora tölti fel adatokkal azoknál a 

diákoknál, akik járnak mővészeti iskolába. Az Általános Iskolák és Középiskolák adminisztrátorai 
csak láthatják az e fül alá feltöltött adatokat, de nem tudják azt módosítani, ill. szerkeszteni. 

9. Gyakorlati hely: Szakmunkás képzı esetén töltendı ki azon diákoknál, akik gyakorlati hellyel 
rendelkeznek. 

10. Nyelvvizsga: a nyelvvizsgával rendelkezı diákok esetében kell kitölteni. 
11. Baleset: baleset esetén töltendı ki 
12. Gyermek védelem: a gyermekvédelmi kedvezményben részesülı diákok esetébe töltendı ki 
13. Menza: azoknál a diákoknál kell kitölteni, akik nem napközisek, de étkeznek 
14. Szülık: bölcsödés gyerekek számára készült ez az adatszolgáltatási lehetıség 
 
2. Tanügyi nyilvántartás 
 
a) Felvitel / Módosítás 
 
Ez alól a menüpont alól lehet létrehozni osztályokat, itt lehet feltölteni a tantárgyakat, a tanárok 
szakjait és az óratervet. A felvitt adatokat utólag bármikor lehet ezen a felületen módosítani. A 
legördülı menübıl kiválasztjuk a kívánt részt és az elvégzendı mőveletet (felvitel v. módosítás/ 
listázás), majd a „Megjelenít” gomb megnyomásával eljutunk a kívánt mővelet elvégzésére szolgáló 
felületre. 
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HR-10. kép 

 
Osztályok felvitele: Az őrlapon az osztályfınök és a tagintézmény legördülı menübıl választható ki. 

Az adatok kitöltése után a „Felvitel” gombra kattintva a rendszer rögzíti a változásokat. 
 

 
HR-11. kép 

 
 

Az évfolyam száma 
„.” nélkül írandó be a 
mezıbe. 
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HR-12. kép 

 
Tantárgyak felvitele: A legördülıs menüsorból a tantárgyak és a felvitel kiválasztása után az alábbi 
őrlapon történik a tantárgyak feltöltése a rendszerben. 

 

 
HR-13. kép 

 
Tanárok szakjainak felvitele: A legördülıs menüsorból a tanárok szakjai és a felvitel kiválasztása 

után az alábbi őrlapon történik a tanárok szakjainak feltöltése a rendszerben. 
A tanárok szakjainak felvitele csak akkor végezhetı el, ha elızıleg már felvettük a tantárgyakat, 
ellenkezı esetben a legördülı menük mezıi üresek lesznek.  
Ha egy tanárhoz több szak (tantárgy) tartozik, akkor többször kell felvenni. Annyiszor, ahány 
tantárgyat tanít.  

A számra kattintva 
szerkeszthetıvé válnak az 
adatok 

A tantárgy elnevezésének 
rövid neve. Pl. „mat” a 
matematika esetében 

A tantárgy anyakönyvi 
száma 

A felvitt adatok 
rögzítése 
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HR-14. kép 

 
Óraterv felvitele: A legördülıs menüsorból az óraterv és a felvitel kiválasztása után az alábbi 
őrlapon történik az óraterv feltöltése a rendszerben. 
Az óraterv feltöltését meg kell, hogy elızze az osztályok, a tantárgyak, és a tanárok szakjainak 
feltöltése. Ellenkezı esetben a legördülı menükben csak üres mezık jelennek meg. 

 
HR-15. kép 

 
Osztályok, Tantárgyak, Tanárok szakjai, Óraterv módosítás/listázása: A már elızıleg felvett 

adatokat lehet itt módosítani, illetve a teljes adathalmazt törölni oly módon, hogy a táblázatban a 
módosítani kívánt osztály, tantárgy, ill. tanári szak, óraterv ID-re rákattintunk (sárga színő szám). 
Ekkor szerkeszthetıvé válik az adott sor. A szerkesztés befejezése után a „Módosít” gombot kell 
megnyomni. Ha törölni szeretnénk az adott sort, akkor a „Törlés” gombot kell megnyomni. 

 
b) Csoportos osztályba rendelés 

E menüpont alatt a már elızıleg létrehozott osztályokba, csoportokba tudjuk beosztani a diákokat 
oly módon, hogy a jelölı négyzetbe pipát teszünk azon diákok nevénél, akik az adott osztályba, 
ill. csoportba tartoznak, de ez idáig még nem lettek sehová sem besorolva. A képernyı alján 
legördülı menübıl választhatjuk ki az adott osztályt, ill. csoportot, majd a „Hozzárendel” gomb 
megnyomásával a program ezt rögzíti a rendszerben.  
 

A felvitt adatok 
rögzítése 

Óraszám alatt a 
heti óraszámot 
értjük 

A felvitt adatok 
rögzítése 
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HR-11. kép 

 
 

Jelölı négyzet 

Osztály, ill. 
Csoport választó 

Szőrési paraméterek 
megadása: lehet szőrni 
névsor alapján  (-tól, -ig) 
ill. születési dátum 
alapján (-tól, -ig) 

Rögzítés 
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Alapfeladatok elvégzése a Portálon és a Humán rendszerben 
 
 
1.) Új felhasználó felvétele a rendszerbe 
 

1.lépés: A portál nyitó oldaláról (2. kép) a személyes menüblokkon belül rákattintunk az „Admin” 
gombra. Ekkor eljutunk az adminisztrációs felület nyitóoldalára (3. kép), ahonnan a 
felhasználók ikonra kell kattintanunk. Az ekkor megjelenı képernyı (4. kép) jobb oldalán lévı 
Beállítások alatti menüsorból kiválasztjuk a Tag gyors felvételét. 
Az elsı lépésnek van egy gyorsabb elérési útja is, ekkor a portál nyitó oldaláról (2. kép) a bal 
oldal alján elhelyezkedı Adminisztrátori modul alól rákattintunk a „felhasználó gyors 
felvétele” gombra. Ekkor rögtön az adminisztrációs felület megfelelı őrlapjára jutunk. 

 

 
21. kép 

 
Az őrlapon a felhasználó nevét be kell begépelni. A törzsszámot, a jelszót és az email címet a 
program automatikusan megadja. A jelszó minden esetben az „abc1234”, amit késıbb a 
felhasználó az elsı bejelentkezése után szabadon megváltoztathat.  
Fontos, hogy pipával válasszuk ki a felhasználóhoz azt a csoportot ahová tartozik. Ha ezt 
elmulasztjuk, akkor a program rögzíti a felhasználót a rendszerben, de az csak a fı 
adminisztrátor által lesz látható. Az adatok bevitele után megnyomjuk a „Tag felvétele” 
gombot, mellyel a program rögzíti a felhasználót és automatikusan megjeleníti a felhasználói 
felületen a legfelsı sorban. 

2. lépés: A felhasználó neve mellett lévı választható menüpontok alól (opciók) kiválasztjuk a 
módosítást, és ezáltal eljutunk az adott tag részletes adatlapjára. (14. kép) Ezen az adatlapon 
csak a csillaggal jelölt mezıket kell kitölteni, azokat viszont kötelezı, másképp a Humán 
rendszer nem fogja tudni megfelelıen beimportálni az adatokat. Az őrlap kitöltése után a 
„beállítások mentése” gombra kattintva rögzülnek az adatok a rendszerben. 

3. lépés: A Portál nyitó lapján jobb oldalon lévı „Mőködés támogatás” elnevezéső blokk alatt ki 
kell választani a Humán rendszert és rákattintással elindítani ezt a programot. A nyitó 
oldaláról ki kell választani az 1. személyi nyilvántartás pont alatti megfelelı menüt (diák, 
alkalmazott) annak megfelelıen, hogy éppen dolgozót vagy diákot akarunk-e felvenni a 
rendszerbe. Az intézmény kiválasztása és a „Szőr” gomb megnyomása után betöltıdik a már 
beimportált alkalmazottak ill. diákok listája (ha még senkit sem importáltunk át a Portál 
rendszerbıl, akkor egy fejléc lesz csak látható). A képernyı alján bal oldalon megjelenik egy 
„Új adat” elnevezéső ikon. Erre az ikonra kattintva jön elı a felhasználók beimportálására 
szolgáló adatlap. 

 

A felvenni kívánt tag 
vezeték- és keresztneve 
kerül itt begépelésre Ezeket a mezıket 

automatikusan kitölti a 
program. 
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HR- . kép 

 
Itt lehetıség van rá, hogy egyenként emeljük be a rendszerbe a dolgozókat ill. diákokat, ebben 
az esetben a fel nem vett alkalmazottak legördülı menübıl kiválasztjuk az aktuális felhasználó 
nevét, megjelöljük, hogy melyik munkakörbe szeretnénk İt felvenni és miután a program 
beolvassa a portálról az adatokat, kitölthetjük a hiányzó részleteket (ezt késıbb is megtehetjük 
a személyes adatlapjukon), majd a Mentés gombra való kattintás után bezárjuk az őrlapot 
(ablakot).  
Beimportálhatjuk a felhasználókat egyszerre is (akár az összes dolgozót, ill. diákot), ekkor a 
fel nem vett alkalmazottak alatti mezıben kiválasztjuk, hogy milyen státuszba szeretnénk a 
dolgozókat beimportálni (Ez csak az alkalmazotti felületen jelenik meg, diákoknál nem. A 
státusz a késıbbiekben bármikor megváltoztatható az adott felhasználó személyes adatlapján.), 
majd a „Mind” gombra kattintva a rendszer rögzíti a változásokat. Ezután az ablak bezárásával 
visszatérhetünk az alkalmazott ill. diák felületre.  
Az adatokat frissíteni kell ahhoz, hogy a táblázatban megjelenjenek a beimportált 
felhasználók.  

 
 
A felvétel során gyakran elıforduló hibák és megoldásaik 
 

1.)  Hiba: A csoport nem kerül kijelölésre, ilyenkor a felhasználót rögzíti a rendszer, de azt az 
adminisztrátor nem fogja látni, mert İ csak az általa szerkeszthetı csoport tagjait látja. Ilyenkor a 
felvett tag csak a fıadminisztrátor által lesz látható.  
Megoldás: (A házikó ikonra kattintva) vissza kell menni az adminisztrátori felület fı oldalára ahol 
a” felhasználó csoportok” menüre kattintva eljutunk a csoportok beállításához. (5. kép) Itt 
kiválasztjuk azt a csoportot, ahová szeretnénk a felhasználót besorolni és megnyomjuk a csoport 
módosítása gombot. (6. kép)  
A képernyı alsó részén a bal oldali oszlopban találhatók a csoportba nem tartozó felhasználók 
nevei, a jobb oldalon lévı oszlopban pedig a csoporthoz tartozó felhasználók nevei. A bal oldali 
oszlopból kikeressük az adott felhasználó nevét és arra kattintva, az átkerül a csoporthoz tartozó 
felhasználók közé (vagyis a jobb oldali oszlopba). Ekkor azonban még nem rögzıdik a 
rendszerben, ehhez az oszlop alatt lévı „Felhasználó(k) besorolása a(z) xy csoportba” elnevezéső 
ikonra kell kattintani. 

2.) Hiba: A részletes adatokat tartalmazó adatlapon hibásan kerül kitöltésre a csillagos mezık 
valamelyike. Ha rossz intézményt választunk ki, akkor a Humán rendszerben (HR) másik 
intézménynél fog megjelenni a felhasználó. Ha a jogviszonyát jelöljük ki rosszul, akkor szintén 
rossz helyre kerül a HR-ben a felhasználó. Ha a jogviszonyát aktív helyett inaktívvá tettük, akkor 

A legördülı menü alatt 
található a portálon 
felvett, de még át nem 
importált felhasználói 
nevek. 

Az összes fel nem vett 
alkalmazottat egyszerre 
emeli be a HR rendszerbe. 

Kiválasztható, hogy 
milyen munkakörbe 
kerüljön a 
felhasználó. 
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egyáltalán nem lesz látható a felhasználó a HR-ben. Ha viszont a vezetéknevét és a keresztnevét 
hagyjuk kitöltetlenül, akkor az új adatok beimportálásánál nem fog megjelenni a név, csak egy 
üres mezı.  
Megoldás: Ha a HR-be történı beimportálás során nem találjuk meg a portálon felvitt dolgozó v. 
diák nevét, akkor vissza kell menni a Portálon az adminisztrátori felület – Felhasználó menüpontja 
alatt az adott felhasználónál a „módosítás” gombra kattintva annak személyes adatlapjára és 
ellenırizni kell, hogy minden csillagos mezı ki lett-e töltve. Ha nem, pótolni kell a hiányzó 
adatokat.  

 
2.) Óraterv feltöltése a rendszerbe 
 
1. lépés: Osztályok feltöltése 

A Humán rendszer nyitó oldalán kiválasztjuk a 2. Tanügyi nyilvántartás blokkból a 
„Felvitel/módosítás” menüt. A képernyı jobb oldalán lévı részben ekkor látható lesz egy 
legördülı menüs szőrı. Itt az elsı menübıl az osztályt választjuk ki, a második legördülı 
menübıl pedig a Felvitelt.  
Az osztályok felvétele már korábban megtörtént a rendszerben, ezért már csak a napközi, 
tömegsport, énekkar, diákotthon, diff. képességfejlesztés, és tanítóként történı megjelölés 
esetében részletezzük a felvitelre szolgáló őrlap kitöltését. 
 

 
HR-1. kép 

 
Az őrlapon a fent említett esetben csak az „Osztály betőjele” elnevezéső sorba kell beírnunk a 
foglalkozások elnevezését és a „Sorrend” sorába pedig megadhatjuk, hogy majd a 
tantárgyfelosztás menüpont alatt látható táblázatban milyen sorrendben jelenjenek meg az 
osztályok egymás után. Itt célszerő 11-es számmal kezdeni a sorrend számozását. (1/a osztálynál 
a sorrend száma 11, 1/b-nél 12, 1/c-nél 13, 2/a osztálynál 14 stb. …) 
A már korábban felvett osztályok utólag bármikor módosíthatóak, ha a fejlécben megjelenı 
második legördülı menübıl a Módosítás/listázás-t választjuk ki és a „megjelenít” gombra 
kattintunk. Az osztályok megjelenési sorrendjét is bármikor tudjuk itt módosítani. A 
következıképpen: 
 
  
 

A Tantárgyfelosztás 
menüpont alatt látható 
táblázatban az osztályok  
megjelenési sorrendjét 
lehet itt meghatározni. 

Ide írjuk a foglalkozások 
elnevezését (pl. énekkar, 
tömegsport stb…) 
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HR-2. kép 

Az adatok bıvítését, illetve módosítását úgy végezzük el, hogy a módosítani kívánt osztály ID-
re kattintunk (sárga szám a táblázat elsı oszlopában). Ekkor a sor szerkeszthetıvé válik. 
 
 

 
HR-3. kép 

 
 

2. lépés: Tantárgyak feltöltése 
A Tanügyi nyilvántartás Felvitel/Módosítás menüpontja alól az elsı legördülıs menübıl 
kiválasztjuk a „tantárgyak” táblát, a második szőrınél pedig a „Felvitelt”. A megjelenít gombra 
kattintva látható lesz a tantárgy felvételére szolgáló őrlap. 
 

 
HR-4 . kép 

 
Tantárgyak közé kell felvenni a „tanító” elnevezést is, ha a tanárok szakjainak feltöltésénél ezt 
az Iskola külön fel kívánja tőntetni. 
 

3. lépés: Tanárok szakjainak feltöltése 

Az adatokat vagy legördülı 
menübıl választhatjuk ki, 
vagy begépeléssel adhatjuk 
meg. 

Az adatok módosítását 
rögzíti a rendszer. 

Az egész sort törli 
a rendszer. 

A tantárgy elnevezésének 
rövid neve. Pl. „matek” a 
matematika esetében 

Az őrlapon a tantárgy 
rövid neve és a 
tantárgy mezıket kell 
csak kitölteni. 

A felvitt adatok 
rögzítése 
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A Tanügyi nyilvántartás Felvitel/Módosítás menüpontja alól az elsı legördülıs menübıl 
kiválasztjuk a „tanárok szakjai” táblát, a második szőrınél pedig a „Felvitelt”. A megjelenít 
gombra kattintva látható lesz a tanárok szakjainak felvételére szolgáló őrlap.  
A tanárok szakjainak felvitele csak akkor végezhetı el, ha elızıleg már felvettük a tantárgyakat, 
ellenkezı esetben a legördülı menük mezıi üresek lesznek.  
Ha egy tanárhoz több szak (tantárgy) tartozik, akkor többször kell felvenni. Annyiszor, ahány 
tantárgyat tanít. Tanítók esetében ekkor a Szak mezınél a „tanító” elnevezést kell kiválasztani, a 
tantárgynál pedig azokat a tantárgyakat, amiket tanít. Tanárok esetében a Szaknál és a Tantárgynál 
is a tanított tantárgyat kell kiválasztani. 
 

 
HR-5 . kép 

 
3. lépés: Óraterv feltöltése 

A Tanügyi nyilvántartás Felvitel/Módosítás menüpontja alól az elsı legördülıs menübıl 
kiválasztjuk az „óraterv” táblát, a második szőrınél pedig a „Felvitelt”. A megjelenít gombra 
kattintva látható lesz az óraterv felvételére szolgáló őrlap. 
Az óraterv feltöltését meg kell, hogy elızze az osztályok, a tantárgyak, és a tanárok szakjainak 
feltöltése. Ellenkezı esetben a legördülı menükben csak üres mezık jelennek meg. 

 
HR-6 . kép 

 
Osztályok, Tantárgyak, Tanárok szakjai, Óraterv módosítás/listázása: A már elızıleg felvett 

adatokat lehet itt módosítani, illetve a teljes adathalmazt törölni oly módon, hogy a táblázatban a 
módosítani kívánt osztály, tantárgy, ill. tanári szak, óraterv ID-re rákattintunk (sárga színő szám). 
Ekkor szerkeszthetıvé válik az adott sor. A szerkesztés befejezése után a „Módosít” gombot kell 
megnyomni. Ha törölni szeretnénk az adott sort, akkor a „Törlés” gombot kell megnyomni. 

A felvitt adatok 
rögzítése 

Óraszám alatt a 
heti óraszámot 
értjük 

A felvitt adatok 
rögzítése 

Tanítók esetében a Szakhoz 
az elızıleg a tantárgyak 
közé felvett „tanítók” 
elnevezést kell kijelölni. A 
tantárgy mezınél pedig azt 
a tárgyat, amit ténylegesen 
tanít. 
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4. lépés: Csoportbaosztás 
A képernyı bal oldalán lévı Elérhetı menüpontok alól a „Csoportbaosztás”-t kell kiválasztani.  
Ekkor az alábbi képen bemutatott felület lesz látható: 
 

 
HR-7. kép 

Ezen menüpont alatt tudjuk az osztályokat tanárhoz, tantárgyhoz és az osztályon belül a diákokat 
az osztályhoz kapcsolni.  
I. A legegyszerőbb esetben, amikor egy osztályhoz egy tanár és egy tantárgy tartozik (pl. abban az 

esetben, ha egy adott osztálynak egy adott tanár, csoportbontás nélkül tanít történelmet), a 
feltöltés menete a következı.  

1. lépésként az Osztályok alatt az elsı legördülı menübıl kiválasztjuk az adott osztályt. 
2. lépés: Ekkor a képernyın megjelenik a közös tárgyaik elnevezéső legördülıs menü, 

ahonnan kiválaszthatjuk a kívánt tantárgyat.  

 
HR-8. kép 

 
3. lépés: A tantárgy kiválasztása után feljön a következı legördülı menü, melybıl a 

pedagógust lehet kiválasztani. 
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HR-9. kép 

 
4. lépés: Beírjuk az óraszámot, majd a „Csoport létrehozása” gombra kattintva rögzítjük a 

rendszerben a változásokat.  
5. lépés: Az osztály csoportjának módosítása mezı alatt tudjuk a diákokat, akár egyesével is 

besorolni az adott osztályba (ill. osztályon belüli csoportba). Ehhez a legördülı 
menübıl ki kell választani a kívánt osztályt, majd a „Kiválaszt” gombra kattintva 
megjelenı képernyın hozzárendelni a diákokat az osztályhoz (ill. csoporthoz). 

 

 
HR-10. kép 

A felsı sorban lévı sárga színnel jelölt be/ki gombra kattintva az összes diák 
kijelölésre kerül, ill. a kijelölés megszőnik. A nevek melletti be/ki gombok 
megnyomásával pedig az adott név kerül kijelölésre, ill. törölhetı a kijelölés. 
A kijelölések elvégzése után, a Módosítás gombra kattintva rögzíti a rendszer a 
változásokat. 

II. csoport bontás esetén:  

A be, ill. ki gombra 
kattintva az összes diák 
kijelölésre kerül ill. 
megszüntethetı egyszerre 
az összes kijelölés. 


