
Microsoft Teams – Kurzus létrehozása, meghirdetése 
 

Ez az útmutató a 2021/22-es I.félév távolléti oktatásának támogatásához készült, és a félév 
kurzusainak létrehozását és menedzsmentjét tartalmazza. Amennyiben ebben a félévben (is) 
ezt a rendszert szeretné az órái megtartásához használni, az alábbi útmutató szerint célszerű 
eljárnia, hogy a kurzusai a Teams rendszerébe bekerüljenek és a hallgatók értesítése erről 
megtörténjék. 
A folyamat nem bonyolult, de a kurzusok számának függvényében több időt is igénybe 
vehet. 

Nulladik lépés: belépés 
 
A Teams-be a http://teams.microsoft.com oldalon tud belépni. 
 

Első lépés: csoport létrehozása, értekezlet 

 
A kurzusok a Teams-ben csoportokként szerepelnek. Először ezeket kell létrehozni, amelybe 
meg kell hívni a tagokat (ők a kurzus hallgatói). Értekezlet (óra) indítására a csoporton belül 
van lehetőség. Sajnos a Teams felülete eltérő, ha vannak korábban létrehozott csoportjai, 
vagy még most veszi igénybe először a szoftver szolgáltatásait, ezért két módon tudja ezt 
megtenni: 
Ha még nem rendelkezik csoportokkal: 

1. Kattintson bal oldalon látható csoportok gombra. 
2. Kattintson a "Csoport létrehozása" gombra! 

 

 
 
Ha már rendelkezik csoportokkal akkor kattintson a "Csatlakozás csoporthoz vagy csoport 
létrehozása" gombra, majd az első kép alapján a "Csoport létrehozása gombra"! 

http://teams.microsoft.com/


 

 
 
3. A Teams csoportjai nyilvánosak és privátak lehetnek. Amennyiben nem szeretné, hogy az 
órájára az ön engedélye nélkül az egyetemről bárki belépjen, akkor a Privát típus kell 
választania. A szoftver előre elkészített típusokat kínál, válassza az Egyéb típust! 
 
 

 
 
4. A megjelenő párbeszédablakban meg kell adnia a csoport nevét, és ha akar, egy leírást is. 
A ”Hozzáférés” részt hagyja változatlanul, az maradjon privát, így a csoportba csak az 
engedélyével lehet belépni, azt a hallgatók jelentkezésekor önnek kell egy alkalommal 
megtennie.  
 
FONTOS! A csoport nevét célszerű a tantárgy nevéből és kódjából képeznie pl. így: Operációs 
rendszerek I. ea. - LBT_PI148K3-2020211-EA. Gondoljon arra, hogy a több féléven át meglevő 
kurzusai közt is rendet kell tartania, ezt csak a pontos nevek használatával tudja megtenni! 



 

 
 
5. A következő ablakban nyomjon a kihagyás gombra! Nem kell felvennie egyesével a kurzus 
hallgatóit, ők fognak jelentkezni az óra elején, és kérik majd bebocsájtatásukat. 

 
 

  



A Kurzus hallgatóinak értesítése 
 

Ezekkel a lépésekkel létrejött a kurzusa, de a hallgatók még nem tudják, hogy azt hogyan érik 
el. Őket egy Neptun üzenettel értesítheti, melynek tartalmaznia kell az ún. csatlakozási 
kérelem linkjét. Ezt az alábbiak szerint végezheti el: 
 
A létrejött kurzus neve mellett lévő kattintson a további lehetőségek ikonra (…), és válassza 
ki a  ”A csoportra mutató hivatkozás lekérése” menüpontot. 
 

 
 
A megjelenő ablakban találja a kurzus szoba csatlakozási linkjét. Ezt a vágólapra kell másolnia 
a „Másolás” gomb megnyomásával. 
 

 
 
Ezt a linket kell a NEPTUN-on belül a hallgatók részére megküldeni. A Neptun üzenetnek az 
alábbi mintát ajánljuk: 
 
Az XXX tárgy oktatása a 2020/21-es félévben elektronikus úton kezdődik meg. 

Az órát a Teams szoftverrel tartjuk, a csatlakozás linkje: <másolja a 

linket ide>.  

 

A hallgató jelentkezése 
A hallgató a linkre kattintva az alábbi képernyőt látja majd. A csatlakozás gomb megnyomásával 

jelentkezik a kurzusára a Teams-ben, ezt önnek kell elfogadnia.  



 

 
 
 
Az elfogadásra várók listáját a ”Tevékenység” ikon megnyomásával tekintheti meg. 

 

 
 
 

Órák ütemezése 
 
Amikor az összes hallgatót hozzárendelte a kurzushoz, akkor lehet érdemes az Értekezlet 
ütemezése pontban felvenni azt a naptárába.  
 
A Microsoft Teams bal oldali navigációs sávján válassza a ”Naptár” lehetőséget, majd 
kattintson az ”Új értekezlet” gombra a jobb oldalon. Az értekezletek az órákat jelentik. 
 



 
 
 Az új értekezlet mezőben adja meg az értekezlet címét. Adja meg a kezdés és a befejezés 
időpontját és a dátumot. A dátum alatti legördülő lista segítségével ismétlési periódust 
állíthat be, a kurzusok esetében ez valószínűleg hetente történik. A részletek mezőben adja 
meg az értekezlet leírását és a hozzáadni kívánt egyéb adatokat. 
 

 
  
Rendelje hozzá a kurzust az ütemezett időponthoz. A ”Csatorna hozzáadása” mezőbe 
kattintva keresse ki a megjelenő listából a kurzus nevét, és kattintson a kurzus neve alatt 
megjelenő Általános szóra!  
 



  
 
Végezetül a jobb felső sarokban kattintson a Küldés gombra! 
 
 
 


