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Az egységes BME egyetemi TDK portál használata 

2. rész 

Készítette: Dr. Iváncsy Renáta 

Jelen dokumentum röviden leírja, hogy a kari adminisztrátori jogkörrel rendelkező felhasználó milyen 

funkciókat ér el a portálon keresztül. 
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1 A menürendszer 
Belépés után a TDK honlap kezdő oldalán azt a kart kell kiválasztani, ahova rendelkezünk 

adminisztrátori jogosultsággal. Adminisztrátori jogok a karok képviselőinek a rendszer 

adminisztrátora tud osztani.  

A fejlécben található „Adminisztráció” linkre kattintva érhetjük el az adminisztrátorok felületét. A 

menürendszer négyes egységbe tagolódik, az egyes egységeket külön-külön színek jelölik. A színek a 

fejlécben is megtalálható apró négyzetekben is, amire kattintva az adminisztráció adott színű 

menürendszerébe tudunk egyszerűen navigálni. 

A felületen a különböző elérhető funkciók egy-egy úgynevezett csempén keresztül érhetőek el. A 

csempén egy piktogram segíti a hatékony észlelést, amit a szöveges címke egészít ki. Ezen kívül 

bizonyos csempék további információval is szolgálnak, amit majd az adott helyeken részletesen 

tárgyalunk. 

A különböző színű menüpontok alatt található funkciók logikailag összefüggnek, és fentről lefelé 

követik a konferencia menetének menedzselési szakaszait. 

 

A következő szakaszokban az egyes színekben található funkciókat írjuk le. 
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2 A lila menü – kari adatok 
A lila menü azokat a funkciókat fogja össze, amelyek nem kapcsolódnak szorosan egy meghirdetett 

konferenciákhoz.  

Az itt található csempék az alábbiak: 

 tanszékek 

 témakörök 

 állandó oldalak 

 kari bizottságok 

 

2.1 Tanszékek 
A tanszékek csempe alatt a kar tanszékeit lehet menedzselni. A csempén az aktív tanszékek száma 

jelenik meg. Egy táblázatban láthatóak azok a tanszékek, amik szerepelnek a karon. A tanszékek 

között be lehet jelölni, hogy melyek az aktívak, és melyek nem. A konferencia során mindenhol, ahol 

kari tanszékek kerülnek listázásra, mindig az aktívak kerülnek bele a listába. 

 

Az „Új tanszék létrehozása” menüpontra kattintva lehet létrehozni egy új tanszéket, ahol a felugró 

ablakban meg kell adni a tanszék nevét, rövidítését és barátságos URLét. 
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2.2 Témakörök 
A konferenciákra a dolgozatoknál meg kell adni, hogy milyen témakörbe sorolja a regisztráló a 

munkáját. A témakör nem egyezik meg egy az egyben a szekciókkal, tényleg arra szolgál, hogy 

megadjuk, hogy milyen témakörökben lehet egy karon dolgozatot regisztrálni. A szekciók a 

témakörök alapján kerülnek majd kialakításra. 

Témaköröknél fontos, hogy melyek azok, amelyek aktívak. A régi, már nem aktuális témaköröknek ki 

kell venni ezt a jelölőjét. A témakörök csempén az aktív témakörök száma látható. 

A témakörök egy táblázatban kerülnek listázásra. A táblázat felett kiválasztható, hogy csak az aktív, 

csak a régi, vagy mindkét halmazba tartozó témakör kerüljön listázásra. A témakör nevére kattintva 

lehet módosítani az adatait. Az alul található „Új témakör felvétele” gombra kattintva lehet új 

témakört felvenni. Az új témakör felvételére egy felugró ablakban kell megadni a kívánt adatokat. 

 

2.3 Állandó oldalak 
A kari főoldalon jobb oldalt számos előre elkészített oldal található, ilyen az ütemterv, a GYIK, a 

letöltések. Ezek szerkesztésére van lehetőség a lila menüben az állandó oldalak csempére kattintva. A 

csempét kiválasztva egy táblázathoz jutunk. Itt találjuk azokat az állandó oldalakat, amik mindenki 

számára fixen bekötöttek, illetve lehetőség van új oldalak létrehozására is. Az új oldalakat be kell 

kötni valamelyik fix oldalra ahhoz, hogy elérhetővé váljon. 
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2.4 Kari bizottság 
A kari bizottság menüpontban lehet felvenni a kar bizottságát. Három típusú bizottsági tag közül 

lehet választani, elnök, titkár és tag.  
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3 A sárga menü - beállítások 
A sárga menü a konferencia előkészületeit és aktuális beállításait tartalmazó funkciókat foglalja 

magába. 

 

3.1 Konferenciák 
A konferenciák csempe mögött található oldalon létrehozhatunk új konferenciát, ahol megadhatjuk 

annak főbb paramétereit. Mindig pontosan egy aktuális konferenciának kell léteznie ahhoz, hogy 

működjenek a többi funkciók. Az összes többi konferenciához kapcsolódó funkció mindig az aktuális 

konferenciára vonatkozva működik. 
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3.2 Aktuális 
Az aktuális oldalon lehet beállítani az aktuális konferenciával kapcsolatos adatokat. Ileyenk a 

konferencia fő időpontjai, a helyezések díjazása, a különböző állapotok, valamint a kari honlapon 

aktuálisan megjelenő statikus szöveg is itt adható meg. 

 

Az aktuális paraméterek a következők lehetnek: 

 A program publikálása – ha a dolgozatok már szekciókba vannak sorolva, publikussá tehetjük 

a beosztást ennek a jelölőnek a bejelölésével. A beosztás a főoldalról érhető el úgy, hogy a 

kilistázott szekció nevek egyikére kattintunk. 

 Regisztráció engedélyezése – aktív állapotában eggyel több menüpont jelenik meg a kari 

honlapon. Az új menüpontot kiválasztva tudnak a hallgatók dolgozatot regisztrálni a 

rendszerbe. 

 A regisztrációnál lehet feltölteni mellékletet – az építész kar kérésére elkészült egy olyan 

funkció, hogy engedélyezés esetén a regisztráció során az összefoglaló mellé képet lehet 

feltölteni.  

 Dolgozatbeadás engedélyezve – aktív állapotában a hallgatóknak lehetőségük van dolgozatot 

feltölteni a rendszerbe. 

 Bírálatbeadás engedélyezve – aktív állapotában a bírálók látják a hozzájuk rendelt 

dolgozatokat, és azokhoz el tudják készíteni a bírálataikat. 

 A dolgozatok letöltése engedélyezve – a konferencia lezajlása után a publikus dolgozatok 

elérhetőek lesznek a honlapon keresztül, amennyiben ez a jelölő aktív. 

 Az eredmény publikálása – aktív állapotban a program helyett az eredmények érhetőek el a 

kari főoldalról. 
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Az aktuális információkat, híreket egy szövegdobozban megszerkeszthető szövegként tudja kitenni a 

kari adminisztrátor. 

 

3.3 Bíráló lapok 
A rendszerben lehetőség van karonként saját bírálati lapok elkészítésére. Egy adott konferenciához 

újabb és újabb bírálói lapok vehetők fel, de van lehetőség importálni korábbi konferenciáról. A bíráló 

lapokat szerkesztés után véglegesíteni kell. Amíg a bírálói lap nincsen véglegesítve, addig a bírálók 

nem láthatják azokat. Véglegesítés után módosítani már nem lehet rajta. 

Egynél több bírálói lap esetén azok sorrendjét is meg lehet határozni. Ilyenkor csak akkor tekinthető a 

bírálat elkészítettnek, ha minden bírálói lap kitöltésre került.  

Lehetőség van bírálói lap publikus vagy nem publikus státuszának az állítására. A hallgatók és a 

konzulensek csak a publikus bírálatokat látják. 
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A bírálólapok szerkesztése addig lehetséges, amíg az nincs véglegesítve. Ekkor a listában egy ceruza 

ikon jelenik meg, amelyre kattintva a bíráló lap szerkesztő oldalra jutunk. Itt lehetőség van kérdés 

csoportok, és azon belül alkérdések definiálására, valamint a lehetséges válaszok megadására. Egy-

egy válaszra egy pont intervallumot is megadhatunk.  
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3.4 Exportálás 
Az exportálás menüpont alatt lehetőség van a konferencia szereplőinek email címeit listázni. A 

különböző szempontok szerint szűrt email címek a lap alján egy szövegdobozban jelennek meg. 

 

Szintén lehetőség van egy teljes excel export készítésére, amiben a regisztrált dolgozatok és azok 

adatai jelennek meg.  
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4 A kék menü - szekciók 
A kék menüben kezelhetjük a már beregisztrált dolgozatokat. Itt hozhatjuk létre a regisztrált 

dolgozatok eloszlása alapján a szekciókat, vehetjük fel a szekciók bizottsági tagjait, bírálóit, illetve itt 

lehet majd elkészíteni a szekciók jegyzőkönyveit. 

 

4.1 Szekciók 
A szekciókat az egyes témakörökhöz kapcsolódóan lehet létrehozni. Az új szekció létrehozása gombra 

nyomva egy felugró ablakban kell megadni a szekció alap adatait (név, rövidítés, a többi később is 

megadható), valamint, hogy mely témakörhöz vagy témakörökhöz kapcsolódik. 
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4.2 Szekció beosztás 
A dolgozatok listáját a szekció beosztás csempéről érjük el. A csempén látható, hogy hány regisztrált 

dolgozat van, és abból hány nincs még beosztva (a felkiáltó jel jelenti, hogy még teendőnk van ott). 

 

A beosztó oldal két fő részre oszlik. Bal oldalt található a regisztrált dolgozatok listája. A dolgozat 

alapadatain (cím, szerzők, konzulens) kívül külön oszlopban látható, hogy milyen témakörre 

jelentkezett (a témakör neve, vagy, ha a szerző bepipálta, akkor a kulcsszavak). A táblázat jobb 

oldalán lehet kiválasztani minden dolgozathoz, hogy melyik szekcióba kívánjuk sorolni. 

A táblázat bal oldalán egy pipa jelöli, ha a dolgozatot a konzulens jóváhagyta. Amennyiben ez még 

nem történt meg, akkor egy piros x látható. A ceruza ikonra kattintva az adminisztrátor javíthat a 

dolgozat adatain. 

Az oldal jobb oldalán egy táblázat látható. Itt a témakörök eloszlása figyelhető meg. A választó gomb 

átkapcsolásával a beosztott dolgozatok szekciónkénti eloszlását követhetjük nyomon, ahogy osztjuk 

szét a dolgozatokat. Ennek segítségével könnyebb egyenletes módon kialakítani és elosztani a 

szekciókat.  

Az előző és következő linkekre kattintva lehet lépni az előző vagy a következő olyan dolgozatra, ami 

még nincs beosztva. 

A táblázat fejlécére kattintva lehet rendezni a különböző oszlopok szerint a dolgozatokat. A szekció 

nevére kattintva az adott szekcióba sorolt első dolgozathoz ugorhatunk. 

  



Szerző Verzió Státusz Oldal 
Dr. Iváncsy Renáta 0.92 – draft – 13/18 

 

4.3 Szekciók dolgozatai 
Miután besoroltuk a szekciókat, az egyes szekciók már külön kezelhetők. Ehhez a kék menüben a 

szekció dolgozatok menüpontra kell kattintani. 

Itt egy több tab füles felületre jutunk, ahol sorra szerkeszthető a szekció alapadatai, a dolgozatok, a 

bírálók, a bizottság, a jegyzőkönyv, sőt, a díjazás is. Ezek a tabfülek a kinti menüpontból külön-külön 

csempéről is elérhetőek. 

 

Az oldalon a felső sávban választhatjuk ki, hogy melyik szekció dolgozatait szeretnénk látni.  

Alaphelyzetben minden dolgozat mellett piros kereszt látható, ami azt jelenti, hogy még nincsen bent 

a programban. A sor szerkesztésekor lehet ezt átállítani, hogy szerepeljen a programban. Sor 

szerkesztő üzemmódban lehet a dolgozatok sorrendjét módosítani, valamint lehetőség van a 

dolgozatokhoz bírálókat rendelni (ehhez előbb a szekcióhoz kell rendelni a bíárlókat). A szerkesztést a 

ceruza ikonra kattintással lehet megkezdeni, és a merevlemez ikonnal (save) lehet elfogadni, vagy az 

x jellel elvetni a módosításokat. 

A dolgozat címe mellett a zöld toll jelzi, hogy a konzulens jóváhagyta a dolgozatot, a piros toll pedig 

azt, hogy az adott dolgozat még nem került jóváhagyásra. 
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4.4 Bírálók 
Bírálókat regisztrált felhasználók közül lehet felvenni. Az új bíráló felvétele segítségével lehet egy 

legördülő menüből kiválasztani a bírálót. 

 

4.5 Bizottság 
A szekció bizottságát a bizottság menüpont alatt lehet összeállítani. Az új tag felvétele gomb 

megnyomásakor megjelenik egy felugró ablak, ahol ki lehet választani a bizottsági tag titulusát 

(elnök, titkár, tag), valamint választani lehet a regisztrált kari felhasználók közül. Az elnök és a titkár 

szerepkörbe felvett felhasználók jogosultságot kapnak az adott szekció szerkesztésére. 
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4.6 Jegyzőkönyv 
A jegyzőkönyv fül alatt az adott szekció jegyzőkönyve készíthető el. A táblázat felett található ceruza 

ikonnal lehet szerkesztésre megnyitni a táblázatot. Ekkor minden sorban megadható az egyes 

oszlopokban, hogy hány pontot érdemel az előadás, valamint megadható javasolt helyezés is. Ezen 

kívül a Megj. oszlopban a dokumentumra kattintva megjegyzés is felvihető a dolgozathoz. A 

táblázatot a ceruza ikon helyettmegjelenő pipára kattintva lehet lezárni. 

Lehetőség van a táblázat teljes lezárására, ehhez a lakatra kell kattintani. Ekkor egy megerősítést 

követően a táblázat továbbá nem szerkeszthető. A lakat szükség esetén nyitható, de ahhoz ismét 

megerősítést kell adnia a felhasználónak. A lakatot érdemes a szekció végén bezárni, hogy később 

véletlen ne kerüljenek módosításra az adatok. 
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5 A piros menü - díjazás 
A piros menü a konferencia díjazásával kapcsolatos funkciók tárhelye. Itt lehet kezelni a szponrozokat 

és a különdíjakat. Innen érhető el a díjazási felület, ahol be lehet állítani, hogy ki hanyadik helyezett 

lett, illetve itt van lehetőség elosztani a pénzeket is. 

 

5.1 Szponzorok 
A szponzorokat kétféle listában lehet listázni. Egyrészt lehet listázni az összes olyan szponzort, amely 

valaha támogatta a konferenciát. Itt az egyes szponzorok mellett található kis nyilacskára kattintva 

meg lehet nézni, hogy mely évben mekkora összeggel támogatott. A másik nézetben egy adott évben 

lehet megnézni a szponzorok listáját. Itt lehet könnyen felvenni azt is, hogy az adott évben mekkora 

összeggel fogja támogatni a konferenciát. A szponzor nevére kattintással lehet módosítani a 

szponzorok adatait. A jobb oldali feltöltés gombra kattintva pedig logot lehet feltölteni a 

szponzorhoz. 
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5.2 Különdíjak 
A szponzorokkal teljesen analóg módon lehet kezelni a különdíjakat. Három különdíj nem törölhető a 

rendszerből, ezek azok, amik egyetemi szinten minden karon léteznek. A többi kari szinten 

tetszőlegesen szerkeszthető. 

 

5.3 Díjazás 
A díjazásnál a jegyzőkönyvek alapján lehet kiosztani a helyezéseket, és hozzárendelni a dolgozathoz a 

szoponzort (pontosan egyet), és tetszőleges számú különdíjat. A díjazás táblázat felnyitása és lezárása 

megegyezik a jegyzőkönyveknél leírtakkal. 
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5.4 Hallgatói pénzek 
A pénzek kiosztását segítő felület a hallgatói pénzek csempe alatt található. Itt nem a dolgozatok 

kerülnek listázásra, hanem a szerzők (megjelölve, hogy hanyadik helyezett, valamint, hogy egy vagy 

több szerzős dolgozat szerzője). Alapból a díjazási táblázat alapján kerül kitöltésre ez a felület, de 

ezen tetszőlegesen lehet módosítani. A jobb oldali táblázatban látható, hogy mekkora összegek 

állnak még rendelkezésre, illetve mennyit költöttünk már el. Ennek segítségével könnyebben 

követhető, hogy mely hallgatónak milyen forrásokból kell majd biztosítani a díjazását. 

 

6 Feladatok 
Lehetőség van saját feladatok definiálására, amik az admin oldalon állandóan láthatók, határidővel és 

leírással. Ha egy feladatot elvégeztünk, akkor az kipipálható.  

 

Feladatot felvenni a rózsaszín menüben lehet, ahol lehetőség van korábbi évből importálni 

feladatokat. Itt ki lehet választani, hogy a korábbi évben definiált feladatok közül mit szeretnénk az 

adott évben is látni. Természetesen a határidőket minden feladatnál újra meg kell adni. 

7 Szekció elnöki tevékenységek 
A szekciókban elnöknek és titkárnak felvett felhasználók automatikusan jogot kapnak a saját 

szekciójuk menedzselésére. A szekció adatai, a dolgozatok listája, a bírálók és a bizottsági tagok 

felvétele felületeket tudják nézni és szerkeszteni is. Szintén tudják szerkeszteni a jegyzőkönyvet. 


