
www.magyarkukoricaklub.hu 
Honlapkalauz 

 

 

Tartalomjegyzék 
Felső (vékonyabb) sötétzöld sáv: ............................................................................................................ 1 

Nyelvválasztó – .................................................................................................................................... 1 

Termésbecslés kalkulátor – ................................................................................................................. 1 

Hírlevelek – .......................................................................................................................................... 2 

Szaktanács – ........................................................................................................................................ 2 

Szakkönyvtár – ..................................................................................................................................... 2 

Tagok – ................................................................................................................................................ 2 

Adataim – ............................................................................................................................................ 2 

Halványzöld (széles) alsó sáv ................................................................................................................... 2 

Nyitólap – ............................................................................................................................................ 2 

Hírek – ................................................................................................................................................. 2 

Fórum – ............................................................................................................................................... 2 

Hasznos iratok – .................................................................................................................................. 2 

Tagok területe – .................................................................................................................................. 2 

Galéria – .............................................................................................................................................. 3 

Szavazások – ........................................................................................................................................ 3 

Termésverseny – ................................................................................................................................. 3 

Top20 – ................................................................................................................................................ 4 

Partnereink .......................................................................................................................................... 4 

Rólunk .................................................................................................................................................. 4 

Elérhetőség .......................................................................................................................................... 4 

 

 

Felső (vékonyabb) sötétzöld sáv: 

Nyelvválasztó –  
nem tölti be funkcióját, mert nincs fordítás, a beköszöntő szövegek elhelyezése fontos lenne 

Termésbecslés kalkulátor –  
lehetővé teszi, hogy mindenki egységes módszerrel végezzen termésbecslést, egyúttal a Kukorica 

Termésverseny parcellákhoz a betakarítási ellenőr kérését is szolgálja 

http://www.magyarkukoricaklub.hu/kalkulator/termesbecsles


Hírlevelek –  
Kilistázza azokat a hírleveleket, amelyek nem zárt körnek (pl.: szigorúan a tagság belső informálására 

kiküldöttek) szólnak. 

Szaktanács – 
Szaktanácsadás céljára szolgál. Eddig nem indítottuk el, mert nem volt, aki ezt igényelte volna, s az 

sem, aki ezen a felületen szeretett volna érvényesülni. Tagok közül azok, akik valamilyen területen 

(pl.: növényvédelem, tápanyag, agrotechnika valamely területe, nemesítés - hibridek) kellően 

jártasak. Megkísérlem megszervezni, hogy a jövőben működjön, s ahogy időm engedi, magam is 

művelem. 

Szakkönyvtár – 
Talán nem szorul különösebb magyarázatra. Itt ellenőrizhető, hogy kik, mikor járultak hozzá a 

tartalom bővítéséhez – célszerű lenne legördülő listát betenni témák szerint 

Tagok – 
Itt tekinthető át a tagok jegyzéke tagsági forma szerint. Telefonos kapcsolatteremtésre is lehetőséget 

ad. Az adatbiztonsággal kapcsolatos jogi kérdések rendezése után bővebb bemutatkozási felület áll 

rendelkezésre. 

Adataim –  
Lehetőséget ad a bemutatkozásra, az adatok kezelésére, módosítására, a naptár kezelésére és a 

Tagok területének használatára. 

Halványzöld (széles) alsó sáv 
 

Nyitólap – 
Szerepe, hogy felhívja a figyelmet tartalmi elemekre, eseményekre (baloldali linksáv), naptár, 

Facebook, Galéria, Fórum, etc. Az Admin felületről regisztrációs felület is indítható, mint pl. ami most 

is látható. 

Hírek – 
Hírek, és hozzászólások – minden hírhez lehet olvasói hozzászólást fűzni – eddig nem fordult ilyen 

elő. Rendszeresen és folyamatosan kellene működni a hírfelületnek ahhoz, hogy aktív legyen. 

Fórum – 
Fórumtémákat lehet megbeszélni kötetlenül, de moderálva – bárki indíthat(na) egyelőre Adminból 

lehet indítani. (A GMO-téma tárgyalásakor volt aktivitás, a többi téma nem okozott izgalmat.) 

Hasznos iratok – 
Dokumentumok, információk, amelyek valamely tevékenységhez kapcsolódnak (Alapszabály, 

támogatáshoz, szponzorációhoz szükséges dokumentumok, szabályzatok, stb.) korlátozott 

sturktúrálási lehetőséggel. 

Tagok területe – 
Eredetileg a tagokkal folytatott kommunikációs felületnek szántuk, mindenkinek saját tárterülettel. 

Ez, miután senki sem vette használatba, nem fejlődött, „ősállapotban” van. Itt mindenki csatlakozhat. 

Ha használtuk volna, már bizonyára lenne mindenkinek saját fiókja. itt lehetne olyan dolgokat 

megbeszélni, ami csak a tagokra vonatkozik. 

http://www.magyarkukoricaklub.hu/hirlevelek
http://www.magyarkukoricaklub.hu/szaktanacs/lista
http://www.magyarkukoricaklub.hu/szakkonyvtar
http://www.magyarkukoricaklub.hu/tagok/rendes-tagok
http://www.magyarkukoricaklub.hu/profil/adataim
http://www.magyarkukoricaklub.hu/nyitolap
http://www.magyarkukoricaklub.hu/hirek
http://www.magyarkukoricaklub.hu/forum
http://www.magyarkukoricaklub.hu/hasznos-iratok
http://www.magyarkukoricaklub.hu/tagok-terulete


Galéria – 
Strukturált fényképtár, minden képhez szöveges tartalom hozzáfűzési lehetőséggel.  Tematikus 

albumok jeleníthetők meg, pl.: Díjátadók, egyéb események, kukorica betegségek, kártevők. Akár 

fényképpel illusztrált oktató anyagokat is lehet készíteni. Alkalmassá lehetne tenni fotók fogadására 

és bírálat utáni megjelenítésére. 

Szavazások –  
Itt fel lehet tenni kérdéseket szavazásra. A szavazás lezárása után az adatok Excel táblázatba 

exportálhatók és kiértékelhetők. Szavazást az Admin felületen lehet kezdeményezni. 

Termésverseny – 
• Regisztrációs felület 

o a versenyző a regisztrációs felületen jegyzi be személyes és a versenyparcellához 

fűződő adatait 

• Parcellabejegyzés az agrotechnikai adatokkal és térképpel 

A versenyző saját email címével bejelentkezhet, feltöltheti és módosíthatja az adatait. A rendszer 

megköveteli, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes és technológiai adatok fel legyenek töltve. 

Ezután engedélyezhető a regisztráció, s a versenyparcella a versenyző adataival megjelenik a 

versenytérképen. 

• Bejelentkezés tanácsadónak és ellenőrnek 

Az ellenőrök és tanácsadók regisztrációs felülete. A regisztrált ellenőrök és tanácsadók regisztrációját 

a Versenybizottság elbírálja. Elfogadás után a regisztrált ellenőrök és tanácsadók láthatóvá és 

választhatóvá válnak a versenyzők számára. 

• Tanácsadó és ellenőrválasztás 

A versenyzőnek módja van arra, hogy a regisztrált tanácsadók és ellenőrök közül válasszon, miután 

megegyeztek, hogy a versenyzés során együttműködnek 

• Útvonaltervezés  

Lehetővé teszi az útvonal megtervezését a versenytáblára Google térkép alapján 

• Betakarítási adatok és értékelés 

o Adatbeviteli felület, ahol a betáplált terület, tömeg és szemnedvességmérési 

adatokból a program kiszámítja a ténylegesen betakarított területet, a mm 

szemtömeget, megállapítja a termésszintet  

• Versenynapló és Betakarítási Jegyzőkönyv 

o A fenti adatokból a program automatikusan elkészíti a Versenynaplót és a 

Betakarítási Jegyzőkönyvet 

• Eredményhirdetés 

o A verseny lezárásával elkészül az eredményhirdetés és megjelenik a honlapon 

• Egyéni és teljes Excel exportálási lehetőség az Admin-ból 

o Az adminisztrációs felületen az aktuális állapot exportálható Excel fájlba 

▪ Versenyzők adataival  

▪ Parcellák adataival 

▪ Versenyzők és parcellák adataival 

 

http://www.magyarkukoricaklub.hu/galeria
http://www.magyarkukoricaklub.hu/szavazasok
http://www.magyarkukoricaklub.hu/termesverseny/adatlap/29-ix-kukorica-termesverseny


Top20 –  
• Dokumentumok  

o Ügyintézéshez szükséges s kiemelt tájékoztatók, hogy ne terheljék a Hasznos iratokat 

• Térképi megjelenítés  

o A kísérleti helyek és parcellák bejegyzés után megjelennek a felületen, ahol 

bejegyezhetők a megfigyelések és mérési eredmények 

• Hibridenkénti megjelenítés és szemletapasztalatok bejegyzése 

• Szemlék bejegyzése 

• Eredmények megjelenítése 

• Útvonaltervezés 

Partnereink  
Partnerek, Támogató tagok, bemutatkozása, saját honlapra mutató linkkel 

Rólunk 

Elérhetőség  
 

 

 

http://www.magyarkukoricaklub.hu/top20/7-top20-korai-es-kozeperesu-kukorica-hibridek-2017
http://www.magyarkukoricaklub.hu/partnerek
http://www.magyarkukoricaklub.hu/rolunk
http://www.magyarkukoricaklub.hu/elerhetoseg

