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Kedves Jelentkező! 

Üdvözöljük az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország 

megnevezésű kiemelt projekt Képzési Rendszerében. Az alábbi felhasználói segédletet 

azért készítettük, hogy a rendszer használatát segítsük. Kérjük, hogy olvassa el 

figyelmesen! 

Üdvözlettel, 

EFOP-1.2.6. Képzési munkacsoport 

1. Regisztráció 

 

A regisztrációhoz kattintson az „Új fiók létrehozása” gombra! 

 

A megjelenő oldalon töltse ki a mezőket! A csillaggal jelöltek kötelezően kitöltendőek, 

addig nem lehet regisztrálni, amíg nem szerepelnek benne adatok.  
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Először válasszon, és írjon be egy felhasználónevet, amivel majd bejelentkezik a 

rendszerbe minden alkalommal. Fontos, hogy a választott felhasználónév csak kisbetűt 

és számot tartalmazhat, nem lehet benne szóköz, vagy egyéb írásjel. 

 

A jelszó beírásához kattintson a szövegre („Kattintson szöveg beírásához”), majd írja be 

a választott jelszavát. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie. A 8 karakter 

tartalmazzon legalább 1 számjegyet, legalább 1 kisbetűt, és legalább 1 nagybetűt. 

A jelszó begépelése után nyomjon a billentyűzeten egy ENTER gombot, mert így menti el 

a rendszer a beírt szöveget. Fontos, hogy a jelszó helyén gépelés közben, és mentés 

után is mindig csak karakterhelyettesítők (pontok, vagy csillagok) jelennek meg 

biztonsági okokból. 

 

Amennyiben módosítani szeretné valamilyen okból a beírt jelszót, kattintson a jelszó 

melletti ceruza ikonra, és gépelje be az új jelszót, majd újra nyomjon ENTER-t. 
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A következő lépésekben gépelje be az e-mail címét kétszer (a második megerősítésre 

szolgál, ezért figyeljen, hogy a két cím teljesen megegyezzen), majd adja meg 

vezetéknevét és keresztnevét. 

 

 

 

A többi személyes adatát a „Személyes adatok” blokkban adhatja meg. 
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Neme: a mező jobb szélén található lefele nyílra kattintva egy legördülő menüben 

válassza ki a megfelelő értéket. 

 

Születési idő: a dátum beállításához válassza ki a megfelelő legördülő menükből külön az 

évszámot (a legkorábbi évszám 1950, a legkésőbbi 2001), a hónapot, és végül a napot. 

  

Állampolgársága: a legördülő menüből válassza ki az Önre vonatkozó értéket.  

 

Amennyiben az „Állampolgársága” mezőben a „külföldi” menüpontot választotta, a mező 

alatt megjelenik két újabb mező, amit ki kell töltenie. A Magyarországon való tartózkodás 

jogcímét ismét egy legördülő mező értékei közül választhatja ki. A tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezését, számát, valamint a tartózkodás jogcímét pedig egyszerűen gépelje 

be. 

 

 

 

TAJ szám, Telefonszám: A következőkben 

gépelje be „Társadalombiztosítási 

azonosító jelét” (TAJ kártya száma), 

valamint „Telefonszámát”. Mindkét 

mezőben csak számjegyeket lehet 

megadni. 
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Mely étkezési típust választja? : utolsó személyi adatként a kérdés melletti legördülő 

menüből válassza ki, hogy amennyiben szükség lenne rá, milyen étkezési típust választ. 

 

A Személyes adatok megadása után töltse ki az „Állandó lakcím mezőit”. Fontos, hogy a 

blokk tartalma megegyezzen a lakcímkártyán szereplő értékekkel. 

 

Megye: itt a megfelelő megyét egy legördülő menüből választhatja ki. Külföldi lakcím 

esetén válassza a „külföld”, budapesti lakcím esetén pedig a „Pest” megye értéket. 

Irányítószám: gépelje be az irányítószámot. A mezőbe csak számok kerülhetnek! 

Város; út, utca; Házszám: gépelje be a város nevét is, majd az út, vagy utca nevét, 

végül külön mezőbe a házszámot. 
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A következőkben a Tartózkodási címet kell megadnia. 

Amennyiben ez megegyezik az előbb kitöltött Állandó lakcímmel, akkor nem kell újra 

beírni az egész címet, csak a blokk elején található „Megegyezik az állandó lakcímmel” 

négyzetet kell kipipálnia. Ekkor a mezők automatikusan átveszik az előzőekben megadott 

értékeket, és zárolódnak, azaz nem lehet őket szerkeszteni. Ha mégis változtatni 

szeretne valamit a Tartózkodási címen, vegye ki a pipát a négyzetből, és a mezők 

azonnal szerkeszthetővé válnak. 

 

A következőkben az Értesítési címet kell megadnia. 
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Amennyiben ez megegyezik az előbb kitöltött Állandó vagy Tartózkodási címmel, akkor 

nem kell újra beírni az egész címet, csak a blokk elején található „Megegyezik az állandó 

lakcímmel” vagy „Megegyezik a tartózkodási címmel” négyzetet kell kipipálnia. Ekkor a 

mezők automatikusan átveszik az előzőekben megadott értékeket, és zárolódnak, azaz 

nem lehet őket szerkeszteni.  

 

 

Ezután jöhetnek a Végzettséggel kapcsolatos információk.  

 

A szakmai végzettség kategóriában kérjük írja be, hogy milyen szakmai végzettséggel 

rendelkezik, amely a képzés szempontjából releváns. Például kisgyermeknevelő, védőnő, 

szociálpedagógus, óvodapedagógus stb. 

Legmagasabb iskolai végzettség: a megfelelő értéket válassza ki a legördülő menüből. 

 

Megszerzett szakképesítések száma: Itt adja meg, 

hogy hány szakképesítéssel rendelkezik, a 

legördülő menüben kiválasztva a megfelelő 

értéket. 
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Munkajogi státusz: Itt szintén legördülő menüben kell kiválasztani a megfelelő értéket. 

  

Nyelvismeret: A megjelenő listából válasszuk azt/azokat a nyelveket, amelyek ránk 

vonatkoznak. A listából több nyelv is kiválasztható úgy, hogy a CTRL billentyűt a 

billentyűzeten lenyomva tartva kattint a kívánt nyelvekre. A billentyűn akkor kell 

felengedni, ha minden szükséges nyelvet kiválasztott. (Amennyiben egy nyelvet 

véletlenül választott ki, kattintson rá újra, miközben továbbra is nyomva tartja a CTRL 

billentyűt). 

 

 

Képzés kiválasztása: A legördülő menüben válassza ki, melyik képzésre szeretne 

jelentkezni. 

 

Adatkezelési tájékoztató: Amikor minden 

adatot kitöltött, a regisztráció előtt el kell 

fogadnia az oldal Adatkezelési 

nyilatkozatát. ezt az Adatkezelési 

tájékoztató szövegre kattintva olvashatja 

el. A tájékoztató automatikusan új 

ablakban nyílik meg. 
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A tájékoztató elolvasása után lépjen vissza a regisztrációs oldalra. 

 

A Nyilatkozat elfogadásához tegyen pipát az elfogadó négyzetbe, majd haladjon tovább a 

regisztrációval a következőek szerint. 

 

Az Új felhasználói fiók létrehozása gomb megnyomása után (ha minden kötelező mező ki 

van töltve) a rendszer tájékoztatja, hogy a megadott e-mail címre küldött egy 

megerősítő e-mailt.  

 

Kattintson a Folytatás gombra, majd 

ellenőrizze e-mail fiókját! 
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A rendszerből már érkeznie kellett egy e-mailnek a sikeres regisztrációról a megadott 

címre, amelyben lévő hivatkozásra kattintva lehet érvényesíteni a regisztrációt. 

Amennyiben a regisztráció elküldése után néhány perccel nem érkezik meg az e-mail, 

úgy valószínűleg hibásan adta meg e-mail címét. Ebben az esetben kérjük vegye fel a 

kapcsolatot kollégáinkkal a kepzesek.csbo@csbo.hu e-mail címen. 

 

Az e-mailben található hivatkozásra kattintva megjelenik a visszaigazoló oldal, ezzel a 

regisztráció első részének végéhez ért. Kattintson a Kurzusok gombra, ezzel visszatér az 

első bejelentkező képernyőre. most lépjen be a rendszerbe a regisztráció során megadott 

felhasználónév és jelszó segítségével. 
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2. Belépés 

 

A regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó megfelelő mezőkbe való beírásával, 

majd a Belépés gomb megnyomásával lehetséges a belépés. Ha elfelejtette valamelyiket, 

akkor az „Elfelejtette felhasználónevét vagy jelszavát?” szövegre kattintva tud 

visszaállítást kérni felhasználóneve vagy e-mail címe segítségével: 

  

Mindkét esetben a megadott e-mail címére érkező e-mailben talál további utasításokat a 

belépéshez. 

Az első belépés 

mailto:efop126@csbo.hu


    

 

EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – Családbarát ország  

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

E-mail: efop126@csbo.hu 

 

A regisztráció utáni első belépéskor a profil oldal fogadja a látogatót, ahol a kötelező 

dokumentumok feltöltésével befejezheti a regisztrációt. A rendszer csak akkor engedi 

tovább, ha ezeket a dokumentumokat feltöltötte. 

A piros *- gal jelölt dokumentumokat kötelező feltölteni. 

 

A dokumentumokat úgy töltheti fel, hogy a számítógép Intézőjéből egyszerűen egérrel 

behúzza a feltöltő ablak üres részébe. 
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Amennyiben sikerült a dokumentum feltöltése, valami hasonló látszik az addig üres 

mezőben. Egy dokumentum mezőbe legfeljebb két fájl tölthető fel. 

 

A továbblépés előtt pipálja be a dokumentumokról szóló nyilatkozat elfogadását. 

 

Amennyiben minden kötelező adatot és dokumentumot beírt és kitöltött, kattintson a 

Profil frissítése gombra a változtatások elmentéséhez. 
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A megjelenő oldalon kattintson a Kezdőoldal linkre, hogy használatba vehesse az oldalt. 

 

A Kezdőoldalon találhatja a projekt leírását, valamint az Ön által kiválasztott kurzus 

leírását is. A kurzusba való belépéshez kattintson a kurzus nevére, hogy belépjen annak 

felületére. 

Ezután kövesse a kurzus felületén található utasításokat! 

Amennyiben elakad a regisztrációban, írjon kepzesek.csbo@csbo.hu címre.! 
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