
Fórumok kezelése a rektori.bme.hu portálon 
 

A böngésző programban nyissuk meg a www.rektori.bme.hu portált. 

 

Válasszuk a ’Rektori Tanács’ menüpontot. 

A megjelenő oldalon a Rektori Tanácsra vonatkozó információkat találunk. 

Az oldal alján kattintsunk a ’Belépés a fórumokhoz’ linkre, majd a megjelenő bejelentkezési oldalon 
adjuk meg a portálon érvényes felhasználói nevünket, és a jelszót. (Ezek a paraméterek ugyanazok, 
amiket a „régi” portálon kellett használni az azonosításhoz. ) 

 

  

http://www.rektori.bme.hu/


Bejelentkezés után azonnal a fórumok felületére jutunk: 

 

Az adminisztráror készíti el a portálon a használható fórumokat. Minden esetben a Rektori Tanács 
ülésének dátuma adja meg a fórum nevét. 
Jelen esetben a példaként létrehozott fórum a 2017.09.11-ei üléshez tartozik. 

Belépve a fórumba (kattintás a nevére), láthatjuk a hozzá tartozó fórum témákat, amelyeket 
bármelyik Rektori Tanács tagnak lehetősége van létrehozni. 

 

  



Válasszuk a nyíllal jelölt linket az új fórumtéma létrehozásához. 

 

Értelem szerűen töltsük ki a megjelenő űrlapot.  

4-5. pontok alatt file csatolható a véleményhez.  
Lehetőség szerint a csatolt file neve ne legyen 35 karakternél hosszabb! 
Fontos, hogy a csak akkor jelenik meg a csatolt file a felületen, ha mellette lévő jelölőnégyzetbe 
betettük a pipát (6-os pont). 

Legvégül kattintsunk a ’Mentés’ gombra. 

Az eredmény: 

 

 

  



A nyíllal jelölt morzsaúton visszatérhetünk a fórumhoz a nevére kattintással. Megjelenik az imént 
létrehozott fórumtéma a listában: 

 

Ha egy témához szeretnénk hozzászólni, akkor kattintsunk a nevére (Jelen esetben a „Fórum 
nyitótéma teszt”-et válasszuk). 

 

Értelem szerű kitöltés után ne felejtsük a ’Mentés’-t a végén. 

  



Ha a morzsaúton visszatérünk a fórumhoz, akkor láthatjuk, hogy érkezett egy hozzászólás a 
fórumtémához. 

 

 

Fontos megjegyzések: 

• Jelenleg a portál úgy van beállítva, hogy ha egy Rektori Tanács tag jelentkezik be, akkor 
automatikusan a „Fórumok” oldal nyílik meg. 

• Minden, a fórumon történő változás esetén a Rektori Tanács tagjai email-ben értesítést 
kapnak a változásról (új téma, téma frissítés, hozzászólás témához… stb…) 
 

Amennyiben bármi megjegyzés, észrevétel van a fórumokkal kapcsolatosan, kérem, hogy jelezzék az 
alábbi email címen: szj@kth.bme.hu 
 
Szabó János 
BME KTH 
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