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Regisztráció 

A platform magyar nyelvű oldala a https://epale.ec.europa.eu/hu/home-page linken érhető el. 

 

A regisztrációhoz kattints a kezdőképernyő 

jobb felső sarkában található Regisztráljon 

menüpontra. 

https://epale.ec.europa.eu/hu/home-page
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Regisztrációkor kötelező megadni: 

 Keresztév, Vezetéknév 

 Felhasználónév 

 E-mail cím (működő!) 

Valamint el kell fogadni a felhasználási feltételeket! 
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A Használati feltételek és kikötések elfogadása az 

egyetlen kötelező pont, amit el kell fogadnia a 

felhasználónak.  

Továbbá érdemes feliratkozni az EPALE hírlevélre, 

melynek eredményeképp a havi témához kapcsolódóan 

kapnak a regisztrált személyek nemzetközi válogatást, 

szakmai blogbejegyzésekből és hírekből.  

A Nemzeti Támogató Szolgálat (NSS) is szokott 

negyedévente magyar nyelvű hírlevelet összeállítani, hogy 

ezzel segítse a tájékozódást a magyarországi 

rendezvényekről, projekteseményekről és megossza a 

felhasználókkal a legfontosabb hazai híreket a felnőttkori 

tanulás területéről. Ehhez engedélyezni kell, a 

kapcsolatfelvételt, ami többnyire e-mailen történik. 

Az  Regisztráljon  gombra kattintva véglegesíthetjük a 

regisztrációt.  



4 
 

 

  
A regisztrációt követően általában néhány 

órán belül érkezik egy üzenet a megadott e-

mail címre. Ez az üzenet jelzi, hogy az 

EPALE Platform fogadta a regisztrációs 

kérelmet és elkezdte a fiók aktiválását, 

mely 1-2 napot vesz igénybe. 
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  A fiók sikeres aktiválásról üzenetet 

küldd a rendszer. Az e-mailben 

szereplő első linkre kattintva 

jutunk el a jelszó beállításához. 
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A link egyszeri belépésre jogosít, mellyel 

az e-mail címet is meg tudjuk erősíteni. 

Amint a  Bejelentkezés  gombra kattint a 

felhasználó, továbblépteti a rendszer a 

jelszó beállításához. 
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A jelszóra vonatkozó kitételeket fontos betartani, 

különben nem fogja elfogadni a rendszer. A jelszónak: 

- legalább 6 betűt kell tartalmaznia, 

- legalább 8 karakterből kell állnia,  

- legalább 2 számot kell tartalmaznia 

- legalább 1 szimbólumot kell tartalmaznia. 

A jobb oldalon lévő csúszka jelzi, ha megfelelő a bevitt 

jelszó. Fontos, hogy a képernyő alján található 

mentéssel rögzítésre kerüljenek az adatok. Nyelvi 

beállítások mentését érdemes a jelszó beállítását 

követően megtenni! 
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A megfelelő jelszó beállítását követően a saját 

profil jelenik meg, illetve jelzi az oldal a 

változtatás mentésének sikerességét. 
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Bejelentkezés 

 

 

  

A bejelentkezéshez a regisztráció jóváhagyását 

követően már semmi más nem szükséges csak 

Felhasználónév vagy e-mail cím és a jelszó megadása. 

Az adatok megadásához kattints a kezdőlap felső jobb 

sarkában található  Bejelentkezés  menüpontra. 
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Profilbeállítások  

 

 

 

  

Sikeres bejelentkezést követően a jobb felső 

sarokban a felhasználónév jelenik meg. 

Amennyiben a felhasználó már több adattal 

gazdagította a felhasználói fiókját, ezt a 

főoldalon látható Profil csúszka százalékos 

megjelenítése is jelzi.  
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A személyes adatok a felhasználónévre kattintva 

érhetőek el. A megadott személyes adatokon 

kívül itt látható és érhető el az összes szakmai 

közösség (csoportcélközönég) egy kattintással, 

melynek  a felhasználó tagja. Lentebb görgetve 

az oldalon a feltöltött és feltöltés alatt álló 

tartalmakat találjuk. 
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A felhasználói profil szerkesztéséhez a 

Szerkesztés menüpontot kell kiválasztani az 

alsó menüsoron. A Fiók információk alatt 

lehetőség van jelszó módosítására, új e-mail 

cím megadására. 
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A Személyes információk menüpont szolgál a felhasználó 

profilban szereplő adatok megadására. Külön megadható a 

szervezetben betöltött szerepkör is. A Szervezet menüpont 

alatt a konkrét egyetem neve is megadható. Szakmai 

kapcsolatépítés céljából érdemes a Rövid önéletrajz mezőt 

kitölteni és képet feltölteni a Platformra. 
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A Beállítások menüpont alatt, a Nyelv 

beállítása jelenti a felhasználói felület 

nyelvének beállítását. Így ha valaki magyarul 

szeretné használni az EPALE-t, itt tudja stabilan 

beállítani, hogy magyar nyelven jelenjen meg 

a felület. 



15 
 

Blogbejegyzés feltöltése (nyílt felület) 

  

Blogbejegyzés nyílt platformra történő feltöltéséhez a főoldalon 

található menüsor  Közösség tevékenységei / Blog  menüre 

kattintunk. Feltölteni, hozzászólni és like-olni csak akkor lehet, 

ha a felhasználó bejelentkezett a platformra! 

A Blog alatt olvashatjuk más felhasználók által feltöltött 

bejegyzéseket. Jobb oldalon a  gombra 

kattintva tudunk feltölteni blogot az EPALE-ra. 
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Blogbejegyzés ajánlása gombra kattintva a blogbejegyzés 

szerkesztőfelülete jelenik meg. Az első fül a legfontosabb, 

ahol a Tartalom menühöz kapcsolódóan megadhatjuk a 

bejegyzés címét, az összefoglalót és a törzsszöveget.  

Fontos! Navigációhoz soha ne használjuk a böngésző vissza 

nyilát, mert akkor a teljes munka el fog veszni! 

A mentet vázlat, a személyes menüben, a lap alján a vázlat 

menüpontban található, megnyitva tovább szerkeszthető. 
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A bejegyzést érdemes előre word-ben megszerkeszteni és ezt követően 

már csak bemásolni a felületre. A cím beírását/beszúrását követően az 

(Összefoglaló szerkesztése) ikonra kattintva tudjuk a blogbejegyzés 

bevezető sorait beilleszteni ctrl+v segítségével. Ezek a sorok fognak 

megjelenni a Platformon, mint bevezető szöveg a gyűjtőoldalon, de az 

a cikkben az összefoglaló nem jelenik meg. 

A törzsszöveg esetében is ugyanígy kell eljárni és beilleszteni a megírt 

szöveget. A felület másolásnál megőrzi a formázásokat és linkeket is, 

így egy komplett szerkesztett szöveget be lehet illeszteni. Amennyiben 

nem vagyunk megelégedve a formázással, a kijelölt szövegről az alábbi 

ikonra kattintva távolíthatjuk el azt: 
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Képbeillesztés 

 

Kép beillesztéséhez a Törzsszöveg felirat alatt 

található szerkesztőléc nyújt segítséget. A 

legutolsó  ikonra kattintva nyílik meg a 

Médiaböngésző. 
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A Médiaböngésző meghatározott kiterjesztésű fájlok feltöltését támogatja, illetve a 

fájl méretét is maximalizálja. A fájl kiválasztását követően a Feltöltés gombra 

kattintva ez a kép fogad minket. Képeknél fontos, hogy nyílt forrásból származzanak, 

ne álljanak szerzői jogvédelem alatt. A Következő ikon segítségével végig kell vinni 

a feltöltést. A lépések során a fájl nyilvánosságáról kell nyilatkozni, egyéb adat 

megadása nem szükséges. 
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Az utolsó oldalon már semmilyen kötelezően 

töltendő mező nincsen, csupán a Küldés 

gomb kiválasztására van szükség. 
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A kép mindig oda kerül az oldalon, ahol a 

kurzor áll, amikor a Médiaböngészőre 

kattintottunk. A kép a kurzorra megfogva 

áthelyezhető. A kép méretét, szövegtől való 

távolságát, és hogy a szöveg mely oldalán 

jelenjen meg az Image Properties-ben (Kép 

tulajdonságai) tudjuk beállítani ha képre 

kettőt kattintunk, vagy lenyitjuk a menüt az 

egér jobb gombjával a képre kattintva. 
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A kép méretein a Width (szélesség) és 

Height (magasság) opciókkal tudunk 

változtatni, oly módon hogy beírjuk a 

számjegyeket és ehhez képest láthatjuk a 

kép és szöveg arány változását. Egy akkora 

képnek, ami a szöveg egyik oldalán 

mutatósan elfér 400 körüli szélesség 

értéket érdemes beállítani. Ha zárva van a 

mellette lévő kis lakat, akkor a magasságot 

automatikusan hozzáméretezi. A lakat 

melletti nyíl visszaállítja a korábbi értéket. 

A Hspace vízszintesen, míg a Vspace 

függőlegesen szabályozza a szöveg és a 

kép közötti távolságot. Itt javasoljuk a 

10-es érték beállítását. A Border (keret) 

alatti cella számmal történő kitöltésével 

akár keretet is állíthatunk a képnek.  

Az Alignment (igazítás) alatt a 

legörgetősávból ki tudjuk választani, hogy 

Right (jobb) vagy Left (bal) oldalon 

helyezkedjen el a kép. Az  OK  gombra 

kattintva pedig véglegesíthetjük a kép 

formai beállításait. 



23 
 

Hivatkozás beszúrása 

 

 

 

 

 

 

 

A Word-ben megírt szövegben lévő linkek átmásoláskor automatikusan megjelennek az EPALE 

felületén is. Ugyanakkor lehetőséget nyújt a honlap arra is, hogy a már kész szövegbe helyezzünk 

el linket. Ehhez jelöljük ki az a szót vagy szavakat amelyekre kattintva szeretnénk, hogy az olvasók 

az új weblapra jussanak.  

Ezt követően kattintsunk a Törzsszöveg alatti szerkesztőléc  link ikonjára. A felugró ablakban 

csak annyi dolgunk van, hogy beillesszük a weblap URL címét és az  OK  gombra kattintsunk. 
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YouTube videó beillesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube videó beillesztéséhez a Törzsszöveg felirat alatt található szerkesztőléc 

nyújt segítséget, a kép feltöltéséhez hasonlóan. A legutolsó  ikonra kattintva nyílik 

meg a Médiaböngésző. 

A jobb felső menüpontban válasszuk ki a  WEB  fület, majd másoljuk a kiválaszott 

videó linkjét a File URL mezőbe, majd kattintsunk a  Következő  gombra, majd a 

következő képernyőn a  Mentés   és  Küldés  gombbal véglegesítjük a feltöltést. 
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Táblázat beszúrása 

 

  

 

 

  

A szerkesztés során a beillesztett videónkat csak egy képnek 

mutatja a rendszer, de a vázlat mentése után már 

megjelenik a videó. 
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Táblázat beszúrása 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táblázat beszúrásáshoz a szerkesztőlécen válasszuk ki a Table 

(Táblázat)  ikont. Rákattintva megjelenik a táblázat 

szerkesztőfelülete, ahol a táblázat tulajdonságait be tudjuk állítani. 

Rows: sorok száma 

Columns: Oszlopok száma 

Headers: Címsor (None – nincs, First Row – első sor, First column – 

első oszlop, Both – mindkettő) 

Border size: Keretméret 

Alignment: Igazítás (not set – nincs beállítva, Left – Baloldalra igazítva, 

Center – Középre igazítva, Right - jobbra igazítva)ű 

Width: szélesség 

Height: magasság 

Cell spacing: cellák közti távolság 

Cell padding: cellán belüli margó 
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A táblázat tulajdonságai után az  OK  gombra kattintva véglegesíthetjük 

a táblázatot, amit feltölthetünk az adatokkal. A táblázatra jobb egér 

gombbal kattintva további szerkesztési lehetőségeket kapunk. 

Paste – Beillesztés 

Cell – Cella 

Row – Sor 

Columnt – Oszlop 

Delete Table – Táblázat törlése 

Table Properties – Táblázat tulajdonságai 

Az utolsó ugyan azt a beállítási ablakot 

nyitja meg, amit az előző oldalon 

bemutattunk.  
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Insert Cell Before – Cellák beillesztése előre 

Insert Cell After – Cellák beillesztése utána 

Delete Cell – Cella törtlése 

Merge Cells – Cellák egyesítése 

Merge Right –egyesítése jobbra 

Merge Down – egyesítés lefelé  

Split Cell Horizontally – Cellák felosztása vízszintesen 

Split Cell Vertically – Cellák felosztása függőlegesen 

Cell Properties – Cella tulajdonságai  

A sor (Row) és oszlop  (Column) esetén csak beszúrási 

és törlési lehetőségek vannak. 
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Ami ebből igazán fontos, hogy itt adhatjuk 

meg, hogy a kijelölt cellákban merre 

igazítsa a szöveget (középre, jobbra, 

balra).  

A táblázat tulajdonságainál a táblázat lapon 

való elhelyezkedését tudjuk beállítani. 

De megadhatjuk a cella méretét 

(viszonyítási alapnak kb. 800 pixel egy 

teljes sor) és magasságát. 

Beállíthatjuk a háttérszínt és a 

keretszínt. 

Illetve itt is megadhatjuk, hogy sima 

adatként formázza a cella tartlmát, vagy 

kiemeltként (Cell Type). 
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A Tartalom szerkesztése után következik a Metaadatok megadása, amely 

egy fontos lépése a feltöltésnek. A nyelv kiválasztása az első, majd a 

Témáknál (tagnek megfelelője) sorolja be a szerző a bejegyzését a Téma 

menüben található kategóriák közé. Ez olyan szempontból lényeges lépés, 

ha valaki csak egy bizonyos szegmense iránt érdeklődik a felnőttkori 

tanulásnak, a Témák alatt ezek alapján le tudja szűrni, hogy csak a 

kapcsolódó tartalmak jelenjenek meg. A Kulcsszavak alatt (max 3.) 

érdemes kiválasztani az országot, illetve szakmai tartalomhoz kacsolódó 

címkékkel ellátni a bejegyzést (ezek szintén a felhasználói keresést segítik). 
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Ha a  menüpontban bepipáljuk a „Flag for case study section” 

jelölőnégyzetét, akkor a blogbejegyzésünket a rendszer hozzáadja az 

Esettanulmányok gyűjtőoldalához a platformon, ami az Eszközök és 

portálok menüpont alatt érhető el. 
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A  Témák  menüpont alatt találhatóak 

a főoldalon a vitatémák. Ezek alá 

kerülnek besorolásra a tartalmak a 

feltöltés által megadottak szerint. 
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Az utolsó lépés a Diavetítés menüpont, de az 

itt található mezőket nem kell kitölteni (csak 

ha címlapra, forgótárba kerül az anyag). Ha 

elkészült a feltöltésünk kattintsunk lent, a bal 

oldalon található  Mentés   gomra.  
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A Platform üzenetet küld a feltöltött tartalomról a felhasználó e-mail címére, 

illetve az oldalon is megjelenik a sikeres feltöltésről szóló üzenet. 

Amennyiben nem szakmai közösségbe tölt fel a felhasználó, akkor néhány 

napos átfutási időt követően jelenik meg a feltöltés a nyílt honlapon. Addig 

is a  Vázlat szerkesztése menüpont alatt továbbra is módosítható az. Itt 

a későbbiekben is lehetséges a feltöltött tartalom módosítása. 
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Dokumentumfeltöltés (nyílt felület) 

 

 

 

 

 

 

  

A nyílt honlapon történő dokumentumfeltöltéshez, 

az Eszközök és Portálok menüpont alatt a Szakmai 

anyagok gyűjteménye almenü kiválasztása az első 

lépés. 
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A Dokumentumtárban a  Javaslat új szakmai 

anyagra  ikonra kattintva jutunk át a 

feltöltéshez szükséges szerkesztőfelületre. 
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A Forrás Információk az első fül, amelyet ki kell töltenie 

a felhasználónak. A kapott felület hasonló a Blogbejegyzés 

feltöltéséhez, ez esetben is a leírást érdemes Word-ben 

elkészíteni.  A nyelv az általunk készített leírás nyelvét 

határozza meg. A cím kitöltését követően az 

(Összefoglaló szerkesztése) feliratra kell kattintani 

ahhoz, hogy az Összegzést beszúrhassuk/begépelhessük. 

Ez a Szakmai anyag leírása alá kerülő 4-5 mondatos 

leírás rövidített változata.  
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A Forrás Információk oldal alján javasolt megadni a 

kiadvány ISBN számát, amennyiben van. A lap alján pedig 

a forrásszerzőket kell megadni. Mezőnként egy szerzőt 

célszerű feltüntetni a későbbi keresés megkönnyítése 

érdekében. További adat hozzáadása gombbal újabb 

szövegmezőt kapunk, ami lehetővé teszi további szerzők 

megadását.  

Ha a kiadvány szerkesztőjét adjuk meg, a neve mellett 

kérjük a (szerk.) feliratot feltüntetni. 
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A Forrás Információk kitöltése után a Forrás 

adatok menüpont adatait kell rögzítenünk. A 

dokumentum nyelve az Európai Unió bármely 

hivatalos nyelve lehet. Azt a nyelvet kell 

kiválasztani, amelyiken íródott a cikk, tanulmány 

stb. Kiválasztása mellett lényeges, hogy a 

szakmai anyag leírására magyar nyelven 

kerüljön sor.  
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A fájl csatolására kattintva lehet feltölteni a dokumentumot, amelyről az 

Összefoglalót írtuk és friss anyagnak szánjuk a  Dokumentumtárba . Az 

oldalon még lényeges beállítás a Szerzői jogi státusz kérdése. Fontos 

jelölni, hogy a feltölteni kívánt dokumentum nyílt forrásból származik (és 

tényleges az is legyen), hiszen az EPALE oldala kifejezett figyelmet fordít 

arra, hogy a szerzői jog ne sérüljön.  

 

Feltöltés előtt a Keresőben 

ellenőrizzük, hogy az anyag még 

nem szerepel a platformon! 

 

A platformra 5 évnél régebbi 

anyag nem tölthető fel. A 

szakmai anyag közzétételének 

dátumát itt állíthatjuk be. Ha a 

kiadványban nem szerepel, 

akkor elég hozzávetőleges 

dátumot beállítani (pl. év) 
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Amennyiben a szakmai anyag teljes terjedelmében elérhető nyílt 

weboldalon, lehetőség feltöltés helyett a dokumentum belinkelésére is. 

Ehhez válassza ki a Hivatkozás fület, majd adja meg a dokumentum 

címét és a linket, amin elérhető. 
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A Forrás metaadatok fül alatt be kell sorolni a 

dokumentumot a típusa alapján (ezt kis leírások 

segítik). Az ország kiválasztását követően a Témák és 

Kulcsszavak mezők kitöltése az utolsó feladatunk. A 

Témák esetében, ahogy a Blogbejegyzésnél is láthattuk 

az oldal vitatémái közé soroljuk be a dokumentumot, 

míg a kulcsszavak további lehetőséget biztosítanak a 

tartalom konkrét meghatározására. 
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Fájl hivatkozása szövegben 

 

 

 

 

 

  

A kész szövegbe lehetőségünk van még további linkeket 

behelyezni, sőt egy már számítógépre letöltött fájl hivatkozását 

is beágyazhatjuk a szövegbe. Jelen esetben a szerző Hangya 

Dóra önéletrajzát szeretném úgy elhelyezni a szövegben, ha a 

nevére kattint az olvasó, rögtön megnyissa számára a pdf 

kiterjesztésű fájlt. 
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Hasonlóan a képbeillesztéshez a  Médiaböngésző-re  kattintva 

lehet hivatkozásként beszúrni a szövegbe egy már letöltött fájlt, 

legyen az pdf., ppt., doc., stb. A  Fájl kiválasztása  ikonra kattintás 

és tényleges kiválasztást követően a  Feltöltés  gombbal tudjuk 

rögzíteni az oldalon az anyagot. Ezt követően a „nyilvános fájl” 

kiválasztása szükséges, ami igazolja a nyílt forrás meglétét. Végül 

a  Küldés  gombra kattintva szúr be egy linket a rendszer amin 

elérhető a hivatkozott tartalom. 
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A Médiaböngésző egy hivatkozást generál oda, ahol a kurzort 

hagytuk a leírásban. Ahhoz, hogy Hangya Dóra nevén legyen a 

hivatkozás először ki kell jelölni a linket, majd a ctrl+x 

kombinációval kivágni. 

Előfordulhat, hogy a linket csak a szöveg egy részével együtt 

engedi a rendszer kijelölni. Ilyenkor egy Word dokumentumba 

átmásolva érdemes kivágni belőle a linket. 



46 
 

 

 

 

 

 

  

Ezt követően Hangya Dóra nevét kell kijelölni 

és a szerkesztőlécen a Link  ikonra 

kattintani. 
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Az URL alatti sorba Ctrl+v billentyű-kombinációval 

illeszthető be a link és az  OK   gombra kattintva 

menti el a rendszer a módosítást. A hivatkozás 

sikeres beillesztését a kék szín jelzi a választott 

kifejezésen. Kipróbálni a hivatkozás működését 

csak a mentést követően lehetséges (a vázlat ezt 

követően még szabadon szerkeszthető). 
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A kész dokumentumot az oldal bal alsó 

sarkában található  Mentés   gombra 

kattintva tudjuk elmenteni. Ezt követően a 

Vázlat szerkesztése alatt módosítható a 

felöltött anyag. 



49 
 

Feltöltött tartalom szerkesztése 

  

A Profil megtekintésekor (11.o) alul a felhasználói tevékenységeket 

találjuk. Az  Összes tevékenység  alatt minden eddigi, a nyílt felületre 

feltöltött tartalom megtalálható, illetve a  Like-olt tartalom  pedig 

lehetőséget biztosít arra, hogy ha kedveltünk valamilyen bejegyzést 

visszakeressük azt. 

A  Vázlat  címszó alatt megtalálhatóak a már feltöltött, de még nem 

engedélyezett bejegyzések. Itt akkor tudjuk utólagosan szerkeszteni az 

általunk feltöltött tartalmat, ha nem szakmai közösségben, hanem a nyílt 

felületen javasoltunk új bejegyzést.  
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A Szakmai közösségen belül a  Címlap  tartalmazza az összes csoportfeltöltést. 

Innen, vagy a  Dokumentumok   vagy a  Beszélgetés   (blogbejegyzés 

esetében) menüpont alatt találjuk meg a saját feltöltésünket, melyre rákattintva 

megjelenik a  Szerkesztés  menüpont mint lehetőség.  
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Szakmai közösség elérése 

 

 

  

A Szakmai közösségek eléréséhez a 

főoldalon található A közösség 

tevékenységei  menüpont első 

almenüjét kell kiválasztani.  
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A Szakmai közösségek  keresőfelületébe a megadott 

magyar nyelvű szakmai közösség nevét kell beírni. 
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A csoporthoz történő csatlakozást 

követően teljes értékű tagjaként 

tudunk feltölteni a csoportba, lájkolni 

és kommentleni. 


