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1. BEVEZETÉS 

A Drupal tartalomkezelő fő célja, hogy a honlap tartalmait (oldalait) kezelje, vagyis lehetővé tegye az 

oldalak létrehozását, módosítását, törlését, megtekintését. Amennyiben rendelkezünk megfelelő 

jogosultsággal, a navigációs menün megjelenik a Tartalom menü. 

2. TARTALOM KEZELÉS 

Az alábbi tartalmakat adhatunk hozzá a drupal oldalunkhoz: 

 Cikk: a Hírek típusú tartalmak alatt jelenik meg. 

 Egyszerű oldal: előre definiált tartalom típus, ez az a tartalom, amire a menüpontok 

mutatnak, célszerű a menüpontot hoz létre jelölőnégyzettel létrehozni az egyszerű 

oldalt.  

 Naptári esemény: Esemény típusú tartalmak alatt kerül megjelenítésre. 

 Info-Link-Box: a fő oldalon hozhatunk létre témánként (képpel, címmel) szervezett 

tartalomhivatkozás csoportokat. Alap esetben maximum hat Info-Link-Box jelenik meg 

az oldalunkon. 

 FlexSlider: a fő oldalon jeleníthetünk meg vezető hírt és képet, egyszerre több tartalom 

megjelenítésére is lehetőségünk van, amelyek bizonyos időközönként váltakozva 

jelennek meg az oldalunkon. 

2.1 Idegen nyelvű megjelenés 

Nyelv mező: Magyar nyelv megadásával csak a magyar nyelvű oldalon fog megjeleni a cikk. 

Angol nyelv kiválasztásával csak az angol nyelvű oldalakon lesz látható, míg nyelvfüggetlen 

beállítást alkalmazva mind a magyar, mind az angol nyelvű oldalon is elérhető lesz. Nyelv 

váltás:  Amennyiben a menüben valamelyik nyelv 

áthúzva jelenik meg adott tartalom még nincsen lefordítva arra a nyelvre. (a tartalomnál a 

Szerkesztés → Fordítás → hozzáadás menüpont alatt bármikor elvégezhető mind a tartalom, 

mind a menüpont fordítása ) 

2.2 Cikk hozzáadása 

Tartalom → Tartalom hozzáadás → Cikk 
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A cím értelemszerűen a cikk címe lesz. A Rovat mezőben az Összes hír típus kiválasztva a Hírek 

alatt fog megjelenni a felvitt cikk.  
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Beállítások megadása: 

 

Változat információ: változatukat hozhatunk létre az adott tartalomhoz, a 

változatnapló-üzenet szerkeszthető. 
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Útvonal beállítása: Webálcímnév mezőben megadható olyan webcím amin ez a 

tartalom elérhető lesz. 

 

 

Printer, email and Pdf versions: Különböző tartalmak nyomtatóbarát megjelenítését 

emailben küldését és  pdf-ben történő megjelenítését állíthatjuk be. 

 

 

Hozzászólási beküldési beállítások: Amennyiben szeretnénk, ha az adott témához 

hozzászólnának, akkor a nyitott menüpontot válasszuk, alapesetben lezárt, a 

felhasználók nem küldhetnek be hozzászólást. 



Drupal Tartalomkezelői Segédlet 

PTE Kancellária 
 6./26  

 

 

 

Időzítési beállítások: beállíthajuk, hogy mikor jelenjen meg és mikor legyen rejtve az 

adott tartalom; a közzététel bekapcsolása illetve az elrejtés bekapcsolása mezők 

kitöltésével. Szerver terheltségtől függően pár perces eltolódások lehetnek az 

beállított időzítési értékekhez képest. 

 

 

Szerzői információk: A szerző neve és a tartalom beküldés idejét jeleníti meg. 

 

 

Közzétételi beállítások: Megadhatjuk, hogy a cikk közzétételét, amennyiben nincs pipa 

közzétéve mezőben a cikkünk rejtve marad. 
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Hírek alatt jelenik meg a felvett cikk: 

 
 

2.2.1 Cikk módosítása, klónozása, törlése 

Tartalom menüpontra kattintva az összes tartalom típus bejegyzés megjelenik, lehetőségünk 

van szűrni egyes típus tartalmakra a szűrő mező segítségével csak pl: a cikk típusú tartalmakat 

is megjeleníthetjük: 
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Cikk módosítása:  

Műveletek→ Szerkesztés 

A korábban létrehozott tartalmat tudjuk módosítani: 
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Cikk klónozása: 

Műveletek→ Klónozás 

Egy korábban létrehozott cikket tudjuk klónozni: 

 

 
 

Cikk törlése:  

Műveletek→ Törlés 

A korábban létrehozott tartalmat törölhetjül. 
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2.3 Menükezelés 

A drupal portálban több menüt is használhatunk, a menüket megjelenésük módja, tartalmuk 

különbözteti meg egymástól. Általánosságban elmondható, hogy a menüelemeket nem 

önállóan kezeljük, hanem a tartalmak rögzítése során visszük fel az adott tartalom 

tulajdonságai között A menübeállítások fülre kattintva. (menüpont neve, menüpont szülő 

eleme, súlya. ) 

Ahol: 

 Menüpont neve: a szöveg, ami megjelenik majd a menüben. 

 Szülő elem: azon menüelem megnevezése, ami alatt látni szeretnénk a 

menüpontunkat. 

 Súly: egy egész szám, ami minnél kisebb, annál előbbre kerül a menüpontunk az adott 

almenü listában. 

Először a Főmenü összeállítását érdemes elkészíteni. A menü megjelenése és a megjelenés 

helye smink kérdése. A Főmenü egyik előnye, hogy a menü már létezik, csak menüpontokkal 

kell feltöltenünk. Három féle menüt különböztetünk meg: Főmenü, Célcsoport menü és Info 

Linkek. 

Amennyiben egy felvitt tartalmat több menüben más-más helyen is meg kell jeleníteni, akkor 

és csak akkor érdemes az adminisztrációs eszközökkel ( Felépítés → menü → Menük 

hozzáadása ) további menüpontokat felvinni. 

 

2.4 Egyszerű oldal felvétele 

Tartalom → Tartalom hozzáadása → Egyszerű oldal 

 

Az egyszerű oldal egy előre definiált tartalomtípus. Ez gyakorlatilag az a tartalom, amire a 

menüpontok mutatnak. A cím értelemszerűen a tartalom címe lesz, kötelezően kitöltendő 

mező.  
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Egyszerű oldal szerkesztése hasonlóan a korábbi I-Shark felületen megszokott módon 

történik. 

Nyelv mező: Magyar nyelv megadásával csak a magyar nyelvű oldalon fog megjeleni a cikk. 

Angol nyelv kiválasztásával csak az angol nyelvű oldalakon lesz látható, míg nyelvfüggetlen 

beállítást alkalmazva mind a magyar, mind az angol nyelvű oldalon is elérhető lesz. 

 

Melléklet hozzáadása: 

 

Amennyiben védett mellékletet töltünk fel akkor, csak egyetemi polgárok részére lesz 

elérhető, EHA kóddal történő belépés után. 
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Beállítások megadása: 

 

 

Menübeállítások: Menüpontot hoz létre jelölőnégyzet kipipálásával a Menüpont neve mezőt 

kitöltve létrehozhatjuk az egyszerű oldalt menüpontként.  

 

 

Változatinformáció: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Printer, email and PDF versions: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Útvonal beállításai: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Hozzászólás-beküldési beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Szerzői információk: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Közzétételi beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 
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2.4.1 Egyszerű oldal módosítása, klónozása, törlése 

Tartalom menüpontra kattintva az összes tartalom típus bejegyzés megjelenik, kiválasztva az 

adott tartalmat különböző műveleteket végezhetünk el. Szűrni az egyes típus tartalmakra a 

2.2.1 fejezetben ismertetett módon tudunk. 

 

Egyszerű oldal módosítása:  

Műveletek → Szerkesztés 

 
 

Egyszerű oldal módosítása hasonlóan a korábbi I-Shark felületen megszokott módon 

történik. 

 

Egyszerű oldal klónozása: 

Műveletek→ Klónozás 

Egy korábban létrehozott cikket tudjuk klónozni: 
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Egyszerű oldal törlése:  

Műveletek → Törlés 

 

2.5 Naptári események hozzáadása 

Tartalom→ Tartalom hozzáadása →Naptári esemény 

 

 

 

 

További beállítások: 
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Változatinformáció: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Útvonal beállításai: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Hozzászólás-beküldési beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Printer, email and PDF versions: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Szerzői információk: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Közzétételi beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 

 

Események alatt megjelenik a felvett esemény: 

 
 

2.5.1 Naptári esemény módosítása, klónozása, törlése 

Tartalom menüpontra kattintva az összes tartalom típus bejegyzés megjelenik, kiválasztva az 

adott tartalomat különböző műveleteket végezhetünk el. Szűrni az egyes típus tartalmakra a 

2.2.1  fejezetben ismertetett módon tudunk. 

 

Naptári esemény módosítása: 

Műveletek→ Szerkesztés 



Drupal Tartalomkezelői Segédlet 

PTE Kancellária 
 16./26  

 

A korábban létrehozott naptári eseményt tudjuk módosítani: 

 

 
 

Naptári esemény törlése: 

Műveletek→ Törlés 

A korábban létrehozott naptári eseményt tudjuk törölni. 
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2.6 Info Link Box beküldése 

Tartalom→ Tartalom hozzáadása →Info Link Box 

 

Kép mező: lehetőségünk van az Info Link Box tartalomra jellemző kép megadására.  

LINK mező: további elemek adhatunk hozzá, az Újabb elem hozzáadása menüpontra 

kattintva, amennyiben több elemünk van a sorrendet a Súly mezőbe beírt érték határozza 

meg. Nyelv mező esetén a választható értékekek: magyar, angol és nyelvfüggetlen,  

 

Beállítások megadása: 

 

Változatinformáció: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Útvonal beállításai: a 2.2 fejezetben részletezve. 
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Hozzászólás-beküldési beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Printer, email and PDF versions: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Szerzői információk: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Közzétételi beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 

 

Az alábbi módon jelenik meg az Info Link Box. 

 

 

2.6.1 Info Link Box módosítása, klónozása, törlése 

Tartalom menüpontra kattintva az összes tartalom típus bejegyzés megjelenik, kiválasztva az 

adott tartalmat különböző műveleteket végezhetünk el. Szűrni az egyes típus tartalmakra a 

2.2.1 fejezetben ismertetett módon tudunk. 

 

Info Link Box módosítása: 

Műveletek→ Szerkesztés 
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Info Link Box klónozása: 

Műveletek→ Klónozás 

 

Info Link Box törlése: 
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Műveletek→ Törlés 

A korábban létrehozott Info Link Box-ot tudjuk törölni. 

2.6.2 Info Link Box védett beküldése, módosítása, szerkesztése, törlése 

Hasonló módon tudjuk kezelni, mint a az Info Link Boxot, a különbség az, hogy ezen tartalmak 

csak egyetemi polgárok számára lesznek elérhetőek, EHA kóddal történő belépés után. 

2.7 FlexSlider beküldése 

Tartalom→ Tartalom hozzáadása →FlexSlider 
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A kezdőoldalra mozgóképeket helyezhetünk, amennyiben több képet adunk meg. 

 

Beállítások megadása: 

 

Változatinformáció: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Útvonal beállításai: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Hozzászólás-beküldési beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Printer, email and PDF versions: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Szerzői információk: a 2.2 fejezetben részletezve. 

Közzétételi beállítások: a 2.2 fejezetben részletezve. 
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2.7.1 FlexSlider módosítása, klónozása, törlése 

Tartalom menüpontra kattintva az összes tartalom típus bejegyzés megjelenik, kiválasztva az 

adott tartalmat különböző műveleteket végezhetünk el. Szűrni az egyes típus tartalmakra a 

2.2.1 fejezetben ismertetett módon tudunk. 

 

FlexSlider módosítása: 

Műveletek→ Szerkesztés 
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Az alábbi módon fog megjelenni: 

 

 

FlexSlider klónozása: 

Műveletek→ Klónozás 

A korábban elkészített FlexSlider klónozhatjuk az alábbi felületen:  

 

 

FlexSlider törlése: 

Műveletek→ Törlés 
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2.8 Blokkok elhelyezkedése a régiókban 

Az egyes blokkok elhelyezkedését a régiókban megtekinthetjük, módosíthatjuk és 

helyezhetünk el új blokkokat  a Felépítés→Blokkok menüre kattintva: 

 

 

Az egyes blokkrégiókat megtekinthetjük a Blokkrégiók bemutatása menüre kattintva: 

 

Kilépés a blokkrégiók bemutatásából menüre kattintva visszatérhetünk az eredeti 

megjelenítéshez. 
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3. MEGJELENÉS 

3.1 Alapértelmezett megjelenés 

Az egyetemi portál alapértelmezett megjelenése a www.pte.hu alapjain épül fel. (blokkok 

megjelenésének helye, gyorsmenük, stb… ) 

Az alapértelmezett megjelenés reszponzív, azaz a megjelenített elemek mérete, helye függ a 

megjelenítést végző böngészőkliens felbontásától. Igyekszünk a tartalmat az adott felbontáshoz 

optimalizálni. A megjelenített információt nem változtatjuk, csak a megjelenést (a hasábokat egymás 

alá csúsztatja a böngésző, a képeket átméretezi.) 

A belső oldalakon a fejléc jellegű elemek megjelenítését követően 3 hasábra osztott képernyő áll 

rendelkezésre („Oldalsáv teteje” – „Tartalom” – „Sidebar Second”). Gyakori probléma, hogy amíg az 

első két hasáb automatikusan kap tartalmi elemeket, (menü illetve maga az oldaltartalom), addig a 

harmadik hasáb üresen marad (az összegyetemi oldalon itt jelenik meg a youtube channel). Ebben az 

esetben a teljes oldal megjelenése „szétesik”. A hiba javítható a „Sidebar Second” hasábba betöltött 

bármilyen tartalommal (pl.: hírek, galéria, kötelezően megjelenítendő pályázati emblémák, stb…) vagy 

a teljes oldal megjelenítésének 2 hasábosra való átszervezésével. 

3.2 Eltérés az alapértelmezett megjelenéstől 

Az arculati elemek kötelezően betartandóak az alegységek számára, ezek az elemek: 

 navigációs sor 

 Fejléc: embléma és betűtípus, 1367 – Magyarország első egyeteme (lásd: Arculati kézikönyv) 

 Lábléc: embléma, pontos elérhetőségek 

 

 

További részletek, leírások, segédanyagok:  

http://marketing.pte.hu/pte_arculati_kezikonyv 

http://marketing.pte.hu/webes_arculati_standardok 

Amennyiben a portálunkon az alapértelmezett megjelenéstől szeretnénk eltérni, engedélyeztetni kell 

a módosításokat a Marketing Osztállyal, kapcsolattartó: Aknai Péter. 

http://www.pte.hu/
http://marketing.pte.hu/pte_arculati_kezikonyv
http://marketing.pte.hu/webes_arculati_standardok
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Engedélyezés után az egyedi megjelenést a saját alegység alakítja ki! 

Kérjük ezután vegyék fel a kapcsolatot fejlesztőinkkel  és a kért módosítások a  terheltségük 

függvényében kerül beállításra. 

4. JOGOSULTSÁGOK KEZELÉSE 

Admin jogosultság, siteadmin jogosultság beállítása: a portál jobb alsó sarkában található Belépés 

menüre kattintva az EHA kóddal történő belépés után lehetséges. 

Admin jogosultságot csak teszt környezetben tudunk biztosítani, portál élesítése után csak siteadmin 

(tartalomkezelői) jogosultságot adhatunk. 

Egyedi szerepkörök: egyedi tartalomkezelői jogosultság beállítására is van lehetőség pl: gyak1.pte.hu 

portálom osztályfőnöki jogosultság, csak az engedélyezett tartalmak szerkeszthetőek, szerzői 

információk oldalon a  Szerző: mezőben megadott személy szerkesztheti az adott tartalmat. 

Megadható pl: hogy adott osztálynak az osztálynévsorát az az osztályfőnöki jogosultsággal rendelkező 

személy szerkeszthesse, akinek a neve a Szerző mezőben szerepel. 

 

 


