
 
 

S E G É D L E T  F Á J L O K  F E L T Ö L T É S É H E Z  

 
Amennyiben a személyi igazolvány vagy a lakcímkártya 2 oldala több JPG fájlban van meg, de 

Önnek csak egy fájl csatolására van lehetősége az online beiratkozási felületen, a következő 

lépéseket kövesse: 

1. Látogasson el a http://www.convert-jpg-to-pdf.net/ honlapra. Ez egy online jpg-pdf konverter. 

Használata nem igényel telepítést! Ingyenes online felület. 

2. Kattintson a képen látható „Select JPG files” ikonra: 

 

3. Jelölje ki a számítógépe könyvtárából azokat a fájlokat (Shift+egér bal gombja), amelyeket egy 

dokumentumként szeretne elmenteni, majd kattintson az „Enter”-re (vagy az ábrán a „Megnyitás” 

gombra). 

 

 

4. Ezt követően az alábbi ábra jelenik meg, töltse fel az „Upload JPG” gombra kattintva a kiválasztott 

jpg fájlokat. 

http://www.convert-jpg-to-pdf.net/


 

 

5. Ha megjelentek a feltöltött fájlok, kattintson a „Convert to PDF” feliratra 

 

6. Amikor a számítógép befejezte a konvertálást, megjelenik egy „Download your PDF” felirat. Erre 

kattintva, letölthet a feltöltött jpg fájlokat egy pdf fájlba, ami aztán csatolható az online jelentkezési 

felületen. 

 

7. A használt böngésző függvényében, a letöltések mappában található a konvertált és egyesített fájl. 



 
 

Amennyiben a személyi igazolvány vagy a lakcímkártya 2 oldala több PDF fájlban van meg, de 

Önnek csak egy fájl csatolására van lehetősége az online beiratkozási felületen, a következő 

lépéseket kövesse: 

1. Látogasson el a http://www.pdfmerge.com/ honlapra. Ez egy online pdf összefűző program. 

Használata nem igényel telepítést! Ingyenes online felület. 

2. Kattintson a legfelső Fájl kiválasztása ikonra. 

 

3. Jelölje ki a számítógépe könyvtárából azt a fájlt (Shift+egér bal gombja), amelyet szeretne 

feltölteni, majd kattintson az „Enter”-re (vagy az ábrán a „Megnyitás” gombra). 

 

4. Ezt követően kövesse a 2-es és a 3-as lépéseket a további fájl kiválasztásánál, amíg az egybefűzni 

kívánt pdf fájlokat a fel nem töltötte. Fontos, hogy a fájlok a feltöltés sorrendjében lesznek 

összefűzve! 

http://www.pdfmerge.com/


 

 

5. Ha befejezte a fájlok feltöltését, a feltöltött fájlok összefűzéséhez kattintson a „Merge!” gombra. 

 

6. A használt böngésző függvényében, a letöltések mappában található az összefűzött fájl. 

 

 

 


