
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA 

2013-AS VEZETŐSÉGVÁLASZTÁSÁHOZ 

 

1. oldal 
 

Üdvözöljük a Magyar Kardiológusok Társaság 2013-as Vezetőségválasztásán. A Vezetőségválasztás 

informatikai hátterét a NETLOCK Kft.-t biztosítja. 

Minden jogosult MKT tag emailben értesítést kap a rendszer használatáról. 

Az értesítő levél tárgya: 

 
Kattintson a levélre és tekintse meg a tartalmát. A levélnek tartalmaznia kell az ön nevét és 

egy személyre szabott távszavazási azonosító jelszót, valamint a kiinduló honlap címet, ahol a 

rendszerbe be tud lépni. 

 

 

ALÁBB ÖSSZEFOGLALJUK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A SZAVAZÁS MENETÉT: 

A tagoknak felhasználó névvel /jelszóval be kell lépniük [ www.mkardio.hu ] honlapunkra, ahonnan 

a rendszer - tagdíjellenőrzést illetve tagsági viszony ellenőrzést követően - átirányítja a tagot a jelölő 

oldalra. [ www.mkardio.hu/vezetosegvalasztas2013 ] 

Nézőképek a következő oldalon: 
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A Jelölő oldal a NETLOCK által üzemeltetett, titkos és jogbiztos oldal. A továbbiakban 

„eGyűlés oldala”. 

 

Az emailben kapott távszavazás azonosító jelszavával tud bejelentkezést kezdeményezni a 

megnyíló eGyűlés oldalán, mely kizárólag az mkardio.hu honlapról érhető el! 

 

Az eGyűlés oldalát megnyitva kezdjük meg a bejelentkezést. A megfelelő helyekre írjuk be a  

paramétereket. Ha ez megtörtént akkor kattintson a „Mehet” gombra. 

 
 

A következő oldalon fogadjuk el a felhasználási és jogi feltételeket (pipáljuk ki a kis négyzetet 

a lap alján). 

 
A felhasználási és jogi feltételek elfogadását követően a következőnek kell megjelennie. 

Kattintsunk a „Tovább” gombra a továbblépéshez. 
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A gomb megnyomása után a következő oldal fogad. Itt megtekinthetünk egy rövid kis videót 

az eGyűlés szolgáltatásairól. Továbblépéshez kattintsunk a „Tovább” gombra vagy a jobb 

oldalon a „A videót már láttam” linkre. 

 
Sikeres kattintást követően a következő oldalra kerülünk! A belépés sikeres volt! 

Miután sikeresen túljutott a bejelentkezésen kérem, keresse meg a felső menüsorban a 

Gyűlések menüpontot és mozgassa fölé az egeret (belépést követően egyből a Gyűlések 

menüben vagyunk).  
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A képernyő újratöltődik és megjelenik az MKT 2013-as Vezetőségválasztás képernyőn. Kérjük, 

kattintson rá az MKT 2013-as Vezetőségválasztásra vagy a mellette található „belépés” 

gombra.  

 
Új képernyő jelenik meg, amely már a jelöltválasztást mutatja. A listából tudja kiválasztani a 

jelölendő személyeket úgy, hogy a jelölt adatai előtt található négyszögbe kattint. Ekkor egy 

pipa jelenik meg a négyszögben, amely azt mutatja, hogy az adott személyt kiválasztotta. A 

jelöltlistát le tudja görgetni. 

 
Kattintson bele az egyik választási lehetőség előtti üres négyzetbe. A kattintás előtt és után a 

következőt kell látnia. 
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Összesen maximum a szavazásnál megadott számú jelölést adhat, ugyanakkor minimum 

érték nincs meghatározva azaz pontosabban automatán az Exoffició tagok lesznek bejelölve. 

A jelöléseket egy számláló mutatja. A számláló mutatja, hogy hány jelöltet választott ki és 

maximum hányat lehet kiválasztani. 

 

Jelölések: 

 Tanácsadó testület tagjai NAGYBETŰVEL kiemelve 

 exofficio tagok automatikusan jelöltnek tekint a rendszer 

 

 
Ha az Ön által jelöltek száma meghaladja a maximális értéket, akkor a „jelölök” gomb inaktív, 

így arra nem tud rákattintani és a maximum érték pirosra vált. Ebben az esetben kérjük, 

csökkentse az Ön által jelöltek számát a maximális értékre amíg a maximum érték számláló 

nem lesz ismét fekete, ekkor a „jelölök” gomb is újra aktívvá lesz. 

 
Ha végzett a jelöltek kiválasztásával és a nem haladta meg a maximum jelölhető jelöltek 

számát, akkor a „jelölök” gomb megnyomásával tudja befejezni a folyamatot.  
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A Jelölök gomb megnyomása után egy felugró ablak jelenik meg, amely megerősítést kér a 

következő szöveggel: "Biztosan elküldi a jelölését? Később már nem módosítható!" Az OK 

gomb megnyomásával elküldi jelölését. Ha a Mégsem gombra kattint, akkor a rendszer 

visszaengedi a jelöltválasztási folyamathoz. 
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A következő képernyőn tekintheti meg, hogy kikre adta le jelölését. Készül egy 

„random_code.txt” amely tartalmazza a titkosításhoz szükséges kulcsokat. 

 

 

 

Technikai probléma esetén, kérem, lépjen kapcsolatba az MKT Titkárságával,  

amelynek elérhetősége: 

Telefon/fax: +36 (1) 461-0665 +36 (1) 461-0666  

E-mail: info@mkardio.org  

Cím: 1146 Budapest Cházár A. u. 19. 

 


