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1 A nulladik lépés: Tervezés 

Mielőtt nekilátnánk egy honlap elkészítésének érdemes a következő kérdésekre megkeresni a 
válaszokat.  
 

 Kinek és mit szeretnénk üzenni, miről szól a honlap? Mi a célja? 

 Milyen domain-ről legyen elérhető az oldal? 

 Milyen és mennyi tartalmat szeretnénk az oldalon elhelyezni? 

 Milyen menüpontjaink legyenek? 

 Milyen elrendezést szeretnénk a kezdő és a belső oldalaknak? 
  
 

2 Az első lépés 

Ha a fenti kérdésekre megvan a válasz, akkor a HelpDesk-en jelezni kell a portál használati igényt az 
elképzelt uni-miskolc.hu-s aldomain-el együtt. Az aldomain használhatóságát az ISZK ellenőrzi pl. 
hogy nem foglalt-e és pozitív elbírálás esetén megteszi a szükséges beállításokat. 
 
Az üres portál, amelyből kiindulunk a következő ábrán bemutatotthoz lesz teljesen hasonló. 
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3 Menürendszer kialakítása 

Ahhoz, hogy a portálunk a kívánt külsővel és belsővel jelenjen meg fel kell azt építenünk. A 
korábban megtervezett elrendezés megvalósításához először a menüket szükséges kialakítani, majd 
a menükön belül a menüpontokat. A következőkben egy kezdő oldal példáján keresztül mutatjuk 
be, hogy milyen elemekből állhat egy oldal.  A zöld téglalap alatti területet header-nek, vagyis 
fejlécnek nevezzük. A paraméterezhető template-ünkben ide betudunk szúrni egy, vagy két menüt 
és logót. 
 
 

 
 
Az internetes oldalakra jellemző, hogy rendelkeznek menürendszerrel, akár többel is, amelyekben 
menüpontokat kiválasztva, az adott menüponthoz tartozó tartalom töltődik be. A példánkban a 
portálunk két felső menüvel is rendelkezni fog a TOP és a MAIN_HEADER azonosítóval fogunk rájuk 
hivatkozni. Kezdjük! 
 
Az adminisztrációs felületen kattintsunk a Tartalom modulra. 
 

 
 
Kezdetben nincs menü és nincs menüpont. Hozzuk létre őket. 

 

HEADER 
 

TOP 

 

MAIN_HEADER 

 

Tartalom modul 

 

Logó 
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Kattintsunk a jobb oldali funkció panelon az Új menü funkcióra. 
Adjuk meg a menü szöveges azonosítóját, amellyel majd hivatkozni fogunk rá, illetve adjuk meg a 
nevét, a súly értékének a sorrendiségben van szerepe. 
A szöveges azonosítók a példánkban a TOP és a MAIN_HEADER. 
 

 
 
Kattintsunk a Mentés gombra. 
 

 
Új menü létrehozása 
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Elkészült az első menünk, ami egy tároló. Ide tudunk menüpontokat rögzíteni. 
 

Kattintsunk a -re, amellyel új menüpontot tudunk rögzíteni. 
 
 
Szülő (menü és menüpont): Adjuk meg, hogy az új menüpontunk mely meglévő menü alá tartozzon 
a hierarchikus rendszerben. 
 
Nyelv: Válasszunk a portál nyelvei közül (jelen esetben: magyar, angol és örökölt). Az örökölt a 
hierarchikus felépítésben a magasabb szinten lévő menüpontok nyelvét jelenti, vagyis a közvetlenül 
felette elhelyezkedő nyelvi beállításokat „örökli” az új menüpont. 
 
Smink: Válasszuk ki az oldal megjelenését a rendszerbeállításoknál engedélyezett lehetőségek 
közül. Kötelező megadni. 
 
Szöveges azonosító: Találjunk ki egy szöveges azonosítót, amellyel „szép” linket tudunk képezni 
www.portalnev.hu/szoveges_azonosito formában a menüpontunk részére. Ezzel a kereső robotok 
kedvébe tudunk járni, hogy könnyebben ránk találhassanak. Kerüljük az ékezetes karakterek, a 
speciális karakterek és a szóköz használatát! Megadása kötelező. 
 
Cím: Adjuk meg a menüpont nevét. Ez fog megjelenni a menüben. Kötelező megadni. 
 
Többnyelvű cím: Mivel a portál több nyelvet is képes kezelni, ezért itt megadhatjuk több nyelven is 
a menüpont címét. 
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Hivatkozás: Amennyiben az általunk létre hozni kívánt menüpont egy másik portálra, oldalra vagy 
egy másik menübe visz, úgy adjuk meg itt annak az elérhetőségét. 
 
Cél: Válasszuk ki a listából, hogy az általunk létrehozott menüpontra kattintva a menü tartalma a 
„Saját oldal”-on vagy „Új ablak”-ban jelenjen meg. 
 
Tartalomszerkesztő modul: Válasszuk ki a listából, hogy az új menü tartalmát milyen szerkesztővel 
szeretnénk kezelni, vagyis milyen legyen a szerkesztő modul. 

 Hírmegjelenítő oldal beállítása 

 Felhasználó regisztráció, felhasználói adatmódosítás oldal beállítása 

 Képgaléria oldal beállítása 

 Egyszerűsített HTML szerkesztő 
 
Tartalommegjelenítő modul: Válasszuk ki a listából, hogy a portálon a menü megjelenése milyen 
jellegű legyen. 

 Oldaltérkép 

 Kapcsolat 

 Képgaléria tallózó 

 HTML oldal 

 Hírek oldal 

 Keresés oldal 

 Felhasználó regisztráció, adatmódosítás 
 
Súly: A súly mindig egy egész szám. Segítségével tudunk sorrendet kialakítani a menüpontok között.  
A kezdő sorszám a 0. 
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Engedélyezett: Amennyiben szeretnénk, hogy a menüpont megjelenjen a publikus felületen úgy 
válasszuk az "Engedélyezett" opciót. Ha szeretnénk, hogy elérhető legyen, de menüben ne jelenjen 
meg, akkor válasszuk a "engedélyezett, de nem jelenik meg a menüben" opciót. Ha pedig nem 
szeretnénk engedélyezni, akkor válasszuk a "nem engedélyezett" opciót. 
 
Alapértelmezett: Jelöljük be, ha az adott menüpont a portál alapértelmezett oldala. 
 
Megjelenés: A megjelenés listából azt lehet kiválasztani, hogy kiknek jelenjen meg az adott 
menüpont. Alapértelmezett, hogy mindenkinek. 

 
 
Lehetőség van még a további opciók beállítására is: 
 

 
 
 
Végül a MENTÉS gombbal jóváhagyjuk a szerkesztett menüpontot. A program utána lehetőséget ad 
a Menüstruktúrához való visszalépésre vagy a Jogosultságok beállítására. 
 
Az előbb említett metódust követve alakítsuk ki a menüket és a menüpontokat. A következő ábrán 
látható struktúra jön létre. 
 



GreenBox - Smink modul - Felhasználói kézikönyv 

[9] 

 
 

A képernyőn egy hierarchikus rendszer jelenik meg, ahol több menü struktúra is szerkeszthető. Itt 
láthatjuk a publikus oldal tartalmát, szerkezetét. 

Minden menüpont alá tartozik valamilyen típusú oldal, kivéve, ha az adott menüpont egy 
hivatkozás egy másik internetes címre. 

Minden menüpont mellett ikonok találhatók, melyek különböző funkciókat takarnak: 
  

 

új menüpont létrehozása 

 

menüpont felfelé mozdítása (sorrend csere a felette lévő menüponttal) 

 

menüpont lefelé mozdítása (sorrend csere az alatta lévő menüponttal) 

  menüpont tartalmának szerkesztése, modul esetén beállítása 

  menüpont adatainak (név és típus) szerkesztése 

  átirányítás 

  jogosultságok beállítása 

  menüpont törlése 

A portál kezelőjének lehetősége van arra, hogy a menüben megjelenő menüpontokat és az alájuk 
tartozó tartalmat szerkessze. Mielőtt ehhez hozzákezdenénk érdemes néhány gondolatot 
megemlíteni két funkcióról, kiemelve a kettő közötti különbséget: 

 

menüpont tartalmának szerkesztése, modul esetén beállítása 

 

menüpont adatainak (név és típus) szerkesztése 

A fogaskerékkel   jelölt funkció alatt mondhatjuk meg például, hogy egy menüpontnak „E-mail” 
legyen a neve, második legyen a menüben és szöveges tartalom tartozzon alá. 

A ceruzával  jelölt funkció alatt mondhatjuk meg, hogy ennek a „E-mail” menüpontnak mi legyen 
a tartalma. 
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4 Tartalom feltöltése 

Tartalom feltöltését, menedzselését a Tartalom modulban tudjuk elvégezni. 

 

A ceruza  funkciót használjuk. Amennyiben a menüpont tartalma nem egy hivatkozás, hanem 

szerkeszthető a tartalma, akkor a menüpont neve kék színű és az egérrel fölé állva  jelenik meg. 
Ide kattintva a menüpont tartalmát láthatjuk. Ez ugyanaz a funkció, mintha a ceruzára kattintanánk. 
A menüponthoz rendelt modultól függ, hogy a menüpont tartalmának szerkesztésekor milyen 
felület jelenik meg. Az egyik leggyakoribb a statikus HTML oldaltípus és a hír típus.  
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5 Portál kinézetének beállítása 

A portál kinézetének beállítását a Smink modulban tudjuk megtenni. Kattintsunk az ikonra. 

 
 
A könnyebb kezelhetőség, átláthatóság miatt csoportokba soroltuk az állítható paramétereket. 
 

 
 
 

 

Smink modul 



GreenBox - Smink modul - Felhasználói kézikönyv 

[12] 

Hatókör 
A következőkben bemutatott paraméterezést alkalmazhatjuk a portál összes menüpontjára, de akár 
menüpontonként is paraméterezhetünk. 
 

5.1 Általános paraméterek 

 
 

Az oldal általános megjelenését befolyásoló beállítások, nem célszerű menüpontonként egyedileg 
átállítani. 

 Oldal stílusa  

 Oldal szélessége megjelenítése  

 Betűtípus 1  

 Betűtípus 2  

 Betűtípus 3  

 Oldal háttérszíne    

 Szöveg színe    

 Betűtméret  

 Hivatkozás színe    

 Facebook oldal - Adja meg az oldalhoz tartozó Facebook oldal url-jét. Ha ad meg url-t az 
oldalon meg fog jelenni egy FB doboz. 

Háromféle betűtípust használhatunk az oldalunk felépítéséhez és 35 féle fontkészletből 
választhatunk. 
 

5.2 Fejléc paraméterek 

A következő ábrán jelöltük a portál oldal fejlécének azon elemeit, amelyet paraméterezni lehet az 

adminisztrációs felületről. A fejléc az oldal felső szekciójában található. Tartalmazhat egy, vagy két menüsort, 

illetve logót lehet feltölteni. 
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Az adminisztrációs felületen a fejléc 3 eleméhez számtalan beállítás tartozik. 
 

 
 
 

 

Logó 

 

Felső menü - TOP  

Fejléc menü - MAIN_HEADER 
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Fontos kiemelni két tulajdonságot. 
Felső menü szöveges azonosítója: A fejléc felett megjelenített menü szöveges azonosítója. Ha 
üresen hagyjuk, akkor nem jelenik meg a felső menü. 
Fejléc menü szöveges azonosítója: A fejlécben megjelenített menü szöveges azonosítója. 
Alapértelmezés: TOP 
 
 

5.3 Helyzetjelző (breadcrumb) paraméterek 

A következő ábrán egy breadcrumb látható. 

 

 
Breadcrumb 
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A breadcrumb betű típusát, színét és méretét is beállíthatjuk. 

 
 

5.4 Doboz paraméterek 

A következő ábrán egy kéthasábos portál oldal látható, ahol a bal oldalra egy doboz lett elhelyezve. 
 

 
 
A több hasábos oldalak használata visszaszorulóban van, azonban, ha indokolt, akkor a rendszer 
képes dobozokat kezelni és a dobozokat is lehet formázni. 

 
Doboz 
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5.5 Tartalmi rész paraméterek 

Újra segítségül hívva a horgászversenyes oldalt mutatjuk a portál oldal tartalmi részét. 

 

 
Az itt megjelenő elemek formázására is számos paraméter áll rendelkezésre. 

Tartalom 
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Nem szükséges minden paramétert beállítani, amennyiben az alapértelmezett beállítások is 
megfelelőek.  
 

5.6 Lábléc paraméterek 

A következő ábra a portál oldal lábléc részét mutatja. 

 
 
A lábléc esetében is beállítható a feliratok, hivatkozások színei, a lábléc hátterének színe. 
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Ki kell emelni az Alsó menü szöveges azonosítója elnevezésű mezőt. Ide amennyiben a Tartalom 
modulban beállított menünek az azonosítóját adjuk meg, akkor a beállított menü menüpontjai a 
láblécben megjelennek. 
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6 Portál kezdőoldalának beállítása 

A portálok kezdő oldalának gyakran kiemelt szerepe van, mert ez az úgynevezett "landing page", ide érkezik 

a látogató és sokszor ez alapján az egy oldal alapján hoz döntést arról, hogy az adott oldal jó, vagy sem, 

kattintson a portálon tovább, vagy inkább hagyja el az oldalt. 

Több tényező befolyásolja a kezdő oldal milyenségét. Talán a leggyakoribb a Hero Image alkalmazása, amikor 

a felhasználó előtt megjelenő kezdő oldalon egy erős vizuális hatással bíró kép jelenik meg, rajta pedig 

könnyen fogyasztható üzenet. Sokszor több Hero Image-et tesznek ki az oldalra olyan módon, hogy azok 

bizonyos időközönként váltogatják egymást. Rendszerünkben is van ilyen lehetőség, ennek Banner lapozó 

(carousel) a neve, de emellett számos más, landing page-eken előszeretettel használt, vizuálisan látványos 

megoldás közül választhatunk (panel típusok): 

 Banner lapozó (carousel) 

 4 doboz 

 2 doboz 

 4 kép 

 Kiemelt hivatkozás 

 Ikon tábla 

 Számláló dobozok 

 

Főoldali nézet esetében ezekből a megoldásokból össze tudjuk állítani a nekünk megfelelőt. 

 

 

Példákon keresztül bemutatjuk az egyes panel típusokat. 
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Banner lapozó (carousel) 

 

4 kép 
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4 doboz 

 

2 doboz 
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Kiemelt hivatkozás 

 

Számlálók 

 

Ikon tábla 

 


