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Bejelentkezés a Teams-be 
A teams programba az ELTE IIG caesar azonosítóval lehet bejelentkezni. 

Ha Önnek még nincs ilyen azonosítója, egyszerűen igényelhet ilyet Neptun kódja megadásával az 

alábbi oldalon: 

https://ugykezelo.elte.hu 

A létrehozott azonosítóval (email címmel) és jelszóval tud belépni a teams felületére a 

https://teams.microsoft.com oldalon. A belépéshez szükséges email cím az alábbi formátumú lesz 

azönazonosítója@student.elte.hu. 

Belépés után 
A belépés után az alábbihoz hasonló felület fogad bennünket. A bal oldali ikonsoron érhetők el az 

alkalmazások. 

 Tevékenység: Itt a legutóbbi tevékenységek naplóját láthatjuk. Ez sokat segít abban, hogy 

feldolgozzuk, mi változott a legutóbbi belépésünk óta a rendszerben. 

 Csevegés: Csoportos csevegést indíthatunk. 

 Csoportok: Ez maga a teams alkalmazás, itt léphetünk be az egyes teams csoportokba. A 

távolléti oktatás során egy-egy kurzushoz egy-egy csoport tartozik. A teams csoportok akkor 

jönnek létre, amikor az oktató ezt a Neptunban kezdeményezi. 

 Feladatok: Itt láthatjuk összesítve az elkészítendő feladatainkat. 

 Naptár: Egy egyszerű naptár, ahol a közelgő online kurzusainkat láthatjuk értekezletek 

formájában, amennyiben az oktató meghirdette ezt. 

 Hívások: hang és videóhívásokat kezdeményezhetünk 

 Fájlok: Itt láthatjuk a fájlokat, amelyekhez hozzáférésünk van. 

Kattintsunk az alkalmazások ikonsoron a Csoportok ikonra és válasszuk ki valamelyik kurzust! 

 

https://ugykezelo.elte.hu/
https://teams.microsoft.com/


Munka a csoportban 
A csoport nevére/ikonjára kattintva a csoporthoz tartozó munkaterülethez jutunk. 

Bal oldalon láthatjuk a csoporthoz létrehozott alterületeket, a csatornákat. Egy Általános nevű 

csatorna alapértelmezésben tartozik minden csoporthoz. 

Amennyiben több csatorna is tartozik a csoporthoz, az alábbiakban részletezett lehetőségek minden 

csatornához külön-külön rendelkezésre állnak. 

Az oldal tetején láthatjuk a Tab-okat, vagy magyarul füleket amelyek a csoportmunka alapvető 

elemeit tartalmazzák. 

 Bejegyzések: Itt látható az aktuális csatornához tartozó hírfolyam. Megjelennek itt a kiadott 

feladatok, a csatornához kapcsolódó tevékenységek, és naptárbejegyzések is. De magunk is 

létrehozhatunk itt bejegyzéseket, szöveges kérdést, megjegyzést, vagy válaszolhatunk 

korábbi bejegyzésekre. A Facebook hírfolyamtól eltérően itt a legutóbbi aktivitás bejegyzése 

nem az oldal tetején, hanem az oldal alján lesz látható. 

 Fájlok: A csatornához tartozó fájlok elérhetősége 

 Órai jegyzetfüzet: Itt láthatjuk az oktató által kiadott anyagokat a közös munkához. Ennek 

használatát lásd lejjebb. 

 Feladatok: Itt láthatók az oktató által kiadott feladataink. Ugyanitt lehet feltölteni a 

megoldásokat is. 

 

 

Munka az órai jegyzetfüzetben. 
A felületen három folderben találhatók fájlok. A foldereket a Navigációs panel kinyitásával tehetjük 

láthatóvá. A navigációs panel kinyitására szolgáló ikon talán kissé kevésbé szembetűnő, ezért külön 



felhívjuk rá a figyelmet az alábbi képen. 

 

Tanulói jegyzetfüzetek – Minden tanulóhoz tartozik egy saját folder. A tanár mindegyik tanuló 

jegyzetfüzetéhez hozzáfér, de a tanulók csak a sajátjukat látják. 

Tartalomtár – ezen az írásvédett területen a tanárok megoszthatják a kiosztandó jegyzeteket a 

diákokkal. 

Együttműködési terület – ehhez a területhez az osztály minden tagja hozzáfér. Itt tárolandók a 

közösen szerkesztett dokumentumok. 

Fontos! 

Egy-egy feladat elkészítésekor a feladat fájlja a tanuló jegyzetfüzeteinek Osztályjegyzetek mappájába 

másolódik. A továbbiakban itt is elérhető lesz. 

Csatlakozás online órához 
Az oktatók a teams programban online órát, „értekezletet” is hirdethetnek videokonferencia 

formájában. Az adott időpontban az aktív értekezlet megjelenik a hírfolyamban a Bejegyzések fülön. 

A csatlakozáshoz nincs egyéb dolgunk, mint a csatlakozás gombra kattintani. 



 


