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Az előadásokra történő online időpontfoglalás menete 

1. lépés: regisztráció a weboldalra, hogy egyáltalán foglalni tudj 

2. lépés: bejelentkezés a weboldalra (a megerősítő e-mailt követően) 

3. lépés: esemény/előadás foglalása 

 

I. lépés: regisztráció a weboldalra, hogy egyáltalán foglalni tudj 

Ha még nem regisztráltál az iskolánk honlapján, akkor az első teendőd, hogy az utolsó 

ikonra (regisztráció) kattintva kezdeményezed a regisztrációt.  

 

A megjelenő oldalon add meg a kért adatokat, majd a „Fiók létrehozása” gombra 

kattintva véglegesítsd a regisztrációdat.  

 

Ezt követően a megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt fogsz kapni, melynek 

segítségével aktiválhatod a fiókod.  
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Ha még nem végezted el az aktiválást, akkor az alábbi üzenetet fogod kapni: 

 

 

II.  lépés: bejelentkezés a weboldalra (a megerősítő e-mailt követően) 

Az aktiválást követően bejelentkezhetsz az iskola weboldalára az azonosítód és 

jelszavad megadása után a nyitott lakatra kattintva (zárt lakat azt jelzi, hogy be vagy 

jelentkezve).  
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III. lépés: esemény/ előadás foglalása 

A kategória legördülő listából válaszd ki, hogy milyen témájú (Pályaorientációs Nap) 

eseményeket szeretnél kilistázni.  

 

A kereséssel pedig szűkítheted az adott témához tartozó eseményeket. Célszerű nem 

előadásra, hanem idősávra keresni (pl. 09.00), így elkerülheted, hogy egy idősávban 

több előadásra regisztrálj. Tehát írd be pl. a keresőbe, hogy 09.00, majd görgetéssel 

keresd ki a neked tetsző előadást. Ha sikerült bejelentkezni, akkor írd be a keresőbe, 

hogy 10.00, majd ezen a sávon is válaszd ki a neked tetsző előadást, és így tovább. 

 

Az adott eseményre csak akkor tudsz jelentkezni, ha még van szabad hely. Az 

esemény jobb oldalán lehet látni a foglalt/szabad (1/3) helyek alakulását.   
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A kiválasztás után add meg a teljes neved valamint az osztályazonosítódat, végezetül 

kattints a Jelentkezés gombra. A Vissza gombra kattintva újabb események közül 

válogathatsz. 

  

Az időpontfoglalásaidat a „Foglalásaim” fülön tekintheted meg. Ha csak az utolsónak 

felvett eseményt látod a foglalásaid között, akkor ez azért van, mert a „Keresés” 

szövegdobozban az előadás neve található.  

Természetesen lehetőség van a foglalásaid a törlésére is. Ezt a „Foglalásaim” fülön az 

adott esemény kiválasztása után, a „Foglalás törlése” gombbal lehetséges.  
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