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Rövid útmutató 
Még nem ismeri a Microsoft Teams oktatási megoldásait? E rövid útmutató megismerteti az alapvető tudnivalókkal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Új csevegés indítása 
Beszélgetést kezdeményezhet egy másik 
személlyel vagy egy kisebb csoporttal. 

A parancsmező használata 
Különböző elemekre vagy emberekre kereshet 
rá, gyorsan elvégezhet bizonyos műveleteket, 
illetve alkalmazásokat indíthat el. 

Profilbeállítások kezelése 
Módosíthatja az alkalmazás beállításait, 
kicserélheti fényképét, vagy letöltheti a 
mobilalkalmazást. 

Navigálás a Microsoft Teamsben 
Ezeknek a gomboknak a használatával tud 
mozogni a tevékenységnaplók, 
beszélgetések, a saját Teams felülete, a 
feladatok, a naptár és a fájlok között. 

Csoportok megtekintése és 
szervezése 
Egy kattintás, és megnézheti a csoportjait. 
Ha szeretné átrendezni őket, húzza más 
sorrendbe a csoportcsempéket. 

Személyes alkalmazások keresése 
Egy kattintással megkeresheti és kezelheti 
saját alkalmazásait. 

Alkalmazások hozzáadása 
Az Alkalmazások funkcióval megkeresheti 
azokat az alkalmazásokat, amelyeket 
szeretne hozzáadni a csoporthoz. 

Csatlakozás egy csoporthoz vagy 
csoport létrehozása 
Találja meg a keresett csoportot, 
csatlakozzon egy kóddal vagy hozza létre 
sajátját  

Saját csoportok kezelése 
Hozzáadhat vagy eltávolíthat tagokat a 
csoportból, új csatornákat vagy a csoportra 
mutató hivatkozást hozhat létre. 

A csoport megtekintése 
Egy kattintással megnyithatja az osztály- 
vagy tantestületi csoportokat. 

Mi a csoport? 
Ha csapatmunkában kell dolgoznia 
bizonyos emberekkel, akkor létrehozhat 
egy csoportot, vagy csatlakozhat egy 
meglévőhöz. Beszélgethet a csoporttal, 
megoszthatja fájljait, és mindannyian 
ugyanazokat a közös eszközöket 
használhatják – mindezt egy felületen. Ez a 
csoport állhat az egész osztályból és a 
tanárokból, vagy a tantestület tagjaiból, 
akik valamilyen közös témán dolgoznak, de 
csoportot alkothatnak egy diákklub tagjai 
vagy egy iskolán kívüli kezdeményezés 
résztvevői is. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Osztálycsoportok 
Az osztálycsoportok speciális funkciói kifejezetten a tanítást és a tanulást szolgálják. 

 
 
 
 
 
  

Csatornák hozzáadása és 
csoportkezelés 
Módosíthatja a csoport beállításait, új tagokat 
vehet fel, és új csatornákat állíthat be. 

Feladatok kiosztása és osztályozás 
Az oktatók feladatokat hozhatnak létre, és ezeket szétoszthatják a diákok között. A diákok az alkalmazáson belül 
végezhetik el és nyújthatják be a feladatokat. Az oktatók az Osztályzat lapfület használhatják arra, hogy 
visszajelzést adjanak, és figyelemmel kísérjék a tanulók előrehaladását. A diákok is láthatják saját fejlődésüket 

Üzenetek formázása 
Megadhatja a témát, megtervezheti a 
szöveg kinézetét, az üzenetet 
hirdetménnyé alakíthatja, több csoportnak 
is közzéteheti az üzeneteit, sőt, azt is 
megszabhatja, ki válaszolhat az üzenetre. 

Lapfülek hozzáadása 
Az ismeretek bővítésére új alkalmazásokat, 
eszközöket, dokumentumokat stb. kereshet és 
rögzíthet az osztály számára.  Az oktatási 
témájú lapfülek száma folyamatosan nő.  
Érdemes rendszeresen visszanézni. 

Fájlok megosztása 
Láthatóvá teheti a tagoknak a fájlok 
megtekintését vagy a közös munkát egy 
fájlon. 

Beszélgetés kezdeményezése az 
osztállyal 
Az üzeneteit vagy bejelentéseit itt írhatja meg 
és alakíthatja a kívánt formátumra. Dobja fel 
üzeneteit egy fájllal, hangulatjellel, GIF-fel 
vagy matricával! 

Még több lehetőség hozzáadása 
Kattintson ide, hogy új üzenetküldési 
lehetőségeket tudjon használni az 
osztálybeszélgetések színesítésére, például a 
szavazást vagy a dicséretet. 

Minden csoportnak vannak csatornái  
Kattintson az egyikre, hogy lássa a fájlokat és 
a témák, osztályegységek vagy hetek szerint 
csoportosított beszélgetéseket. A csoportos 
feladatokhoz személyes csatornák is 
tartozhatnak! 
 
Minden csoportnak van egy általános 
csatornája.  A csatornabeállítások 
megnyitása után új csatornákat adhat a 
csoporthoz, kezelheti az értesítéseket és 
egyéb beállításokat. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Megbeszélés beütemezése a csoporttal vagy osztállyal 
Az osztályon belüli megbeszéléseket, tanári értekezleteket vagy továbbképzéseket online is megtarthatják 

 
 

Ha találkozót szervez a csatornán belül, kattintson a Találkozzunk 
most azonnal lehetőségre az üzenetírás alatti részen. (Ha a Válasz, 
majd a Találkozzunk most azonnal lehetőségre kattint, akkor a 
megbeszélés témája az adott beszélgetés lesz.) Adjon nevet a 
találkozónak, majd szép sorban hívja meg az embereket. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az azonnali megbeszélésekhez válassza a Találkozzunk most azonnal  lehetőséget, a jövőbeli találkozókhoz pedig a Megbeszélés 
beütemezése  funkciót. Amennyiben úgy dönt, hogy később akarja megtartani a találkozót, a csatorna tagjai látni fogják a 
naptárjukban a megbeszélésre szóló meghívást.

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Megbeszélés beütemezése a csoporttal vagy osztállyal 
Az osztályon belüli megbeszéléseket, tanári értekezleteket vagy továbbképzéseket online is megtarthatják 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azonnali megbeszélések indítása 
Résztvevők közvetlen hozzáadása a 
megbeszéléshez, amely azonnal elkezdődik. 

Új megbeszélés hozzáadása 
Új élő megbeszélést ütemezhet be akár 
250 ember részvételével, vagy 
beütemezhet egy élő eseményt 
közvetítéssel egy szélesebb közönség 
számára. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Csatlakozás megbeszéléshez 
Az osztályon belüli megbeszéléseket, tanári értekezleteket vagy továbbképzéseket online is megtarthatják 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A találkozókra szóló meghívás vagy a csoport csatornájában található, vagy a saját Teams felület naptárjában.   A megbeszéléseken úgy tud részt venni, ha rákattint a Csatlakozom lehetőségre. 

 

 
  

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Csatlakozás megbeszéléshez 
Az osztályon belüli megbeszéléseket, tanári értekezleteket vagy továbbképzéseket online is megtarthatják 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A találkozókra szóló meghívás vagy a csoport csatornájában található, vagy a saját Teams felület 
naptárjában. Egy megbeszélésben való részvételhez kattintson, és válassza ki a Csatlakozom 
lehetőséget. 

Ellenőrizze a hang- és videóbemeneteket, kapcsolja be a kamerát, és aktiválja a mikrofonját, 
hogy hallható legyen. A belépéshez válassza a Csatlakozzon most lehetőséget. 

 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Megbeszélésen való részvétel 
Az online megbeszéléseken videókat vagy hanganyagot oszthat meg, és közzéteheti a képernyőjét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Csevegési üzenetek küldése 
Csevegési üzeneteket küldhet, 
hivatkozásokat oszthat meg a többiekkel, 
fájlokat adhat a beszélgetésekhez és így 
tovább.  A közzétett anyagok a 
megbeszélés után válnak elérhetővé a 
többiek számára. 

Kilépés a megbeszélésből 
A megbeszélés az Ön kilépése után is 
folytatódik. 

Új résztvevőket adhat a 
megbeszéléshez. 

Egyéb funkciókhoz való hozzáférés 
Többek között felvételt készíthet az online 
megbeszélésekről, vagy módosíthatja az 
eszközbeállításokat. 

Közzéteheti számítógépe képernyőjét 
és hangját. 

Elnémíthatja és visszahangosíthatja 
saját magát. 

Be- és kikapcsolhatja a 
videócsatornáját. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Feladatok 
Az integrált Office-alkalmazások felhasználásával gyakorlati feladatokat hozhat létre és adhat ki diákjainak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feladatok egész 
osztályoknak vagy 
különálló személyeknek 
A feladatokat több osztálynak is 
kiadhatja, vagy az egyes 
tanulókra szabhatja. 

A közelgő feladatok 
megtekintése 
Megtekintheti a 
hamarosan aktuálissá 
váló és a már beadott 
munkákat, és 
megnézheti az összes 
osztálynak kiadott 
feladatokat is. A diákok a 
kiválasztott feladatot 
beadhatják, vagy 
megtekinthetik a tanári 
visszajelzést és a kapott 
pontszámokat. 

Források hozzáadása 
A feladatokat személyre szabhatja a 
OneDrive, a saját eszköze anyagaival, 
hivatkozások alkalmazásával és sok 
más egyéb módon. 

Határidők és lezárási idők 
kijelölése, értékelések 
ütemezése 
Megadhatja a kiadott feladatokat 
érintő fontosabb dátumokat és 
időpontokat. 

Osztályozási rovatok hozzáadása 
A rovateszközzel egyénre szabott, újra és 
újra használható rovatot tud létrehozni, 
amelyben értékelheti a tanulók munkáját, 
a diákok pedig láthatják, hogyan állnak. 

 
 
 
 
 
 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Osztályozás 
 

 
 
  

A közelgő feladatok megtekintése 
Megtekintheti a hamarosan aktuálissá váló és a már beadott munkákat, és 
megnézheti az összes osztálynak kiadott feladatokat is. A diákok a 
kiválasztott feladatot beadhatják, vagy megtekinthetik a tanári visszajelzést 
és a kapott pontszámokat. 

A visszajelzési ciklus bekapcsolásával 
visszaküldheti és véleményezheti a feladatokat 
Megjegyzéseket írhat, szerkeszthet, az értékelést speciális 
kritériumok vagy rögzített szempontok szerint végezheti, 
hasonlóságokat kereshet, stb. 

Az osztályozási lapfülön visszajelzést adhat a diákoknak, értékelheti munkájukat, és figyelemmel kísérheti a fejlődésüket. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Bejelentkezés 
A Windowsban kattintson a Kezdés> Microsoft Teams lehetőségekre. 
Macintosh-on keresse fel az Alkalmazásokmappát, és kattintson a Microsoft Teams 
lehetőségre. Mobilon koppintson a Teams ikonjára. Ezután jelentkezzen be az iskolai 
e-mail-címével és jelszavával. 

Beszélgetés indítása 
Az egész csoporttal Kattintson a Csoportok lehetőségre, majd válasszon ki egy csoportot és 
csatornát, írja meg az üzenetét, és kattintson a Küldés gombra. 

 
Egy személlyel vagy csoporttal Kattintson az Új csevegés lehetőségre, írja be a személy vagy a 
csoport nevét a Címzett mezőbe, gépelje be az üzenetét, majd kattintson a Küldés gombra. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Tegye színesebbé a csatornaposztokat 
Hozzon létre közleményeket és értesítéseket az osztálynak. Figyelemfelkeltővé teheti a hozzászólását, megszabhatja, ki válaszolhat rá, és mondanivalóját több csatornán is láthatóvá teheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Az üzenettípus módosítása 
Kiválaszthatja, hogy új beszélgetést 
akar-e indítani, vagy egy közérdekű 
közleményt szeretne közzétenni. 

A válaszadók körének 
kijelölése 
Megengedheti, hogy bárki 
válaszoljon a mondandójára, 
vagy a moderátorokra 
korlátozhatja a válaszadók körét. 

Közzététel bármelyik csatornában vagy 
csoportban 
Ha úgy kívánja, üzenete minden csoportban és 
csatornában egyszerre jelenhet meg. 
Közvetítéseknél és fontos közérdekű 
közleményeknél ez nagyon jól jöhet! 

Az üzenet fontossági szintjének 
megválasztása 
Ha fel akarja kelteni a figyelmet 
mondandója iránt, jelölje meg fontos 
üzenetként. 

Szövegformázás 
Módosíthatja a szöveg színét, 
formátumát és stílusát. 

Tárgy hozzáadása 
A beszélgetés témáját egyértelműbbé 
teheti, ha megadja a tárgyat. 

Tárgy hozzáadása 
Kattintson ide, és használja a gazdag 
formázási módot az üzeneteihez. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Videó- és hanghívások használata 
Kattintson a Videóhívás vagy Hanghívás lehetőségre, ha valakit közvetlenül egy csevegésből 
szeretne felhívni. A hívás elindításához kattintson a bal oldali Hívásoklehetőségre, és adja meg a 
telefonszámot. Ugyanitt megtekintheti a hívási előzményeket, és hangüzenetet hagyhat. 

 

 

Válasz egy beszélgetésre 
A csatornabeszélgetések dátum szerint vannak elrendezve, és hozzászólásláncként jelennek meg. 
Keresse meg azt a hozzászólásláncot, amelyre válaszolni kíván, majd kattintson a Válasz gombra. 
Fogalmazza meg a mondanivalóját, és kattintson a Küldés gombra. 

@mások megemlítése 
Ha szeretné felkelteni valakinek a figyelmét, használja a @ szimbólumot, majd írja mellé az illető 
nevét (vagy a megjelenő listából válassza ki a nevet). Használja a@csoport megjelölést, ha 
üzenete minden csoporttagot érint, vagy a @csatorna lehetőséget, ha mindenkit értesíteni 
kíván, aki kedvencei közé sorolta azt a csatornát. 

 

 

Hangulatjellel, mémmel vagy GIF-fel is tarkíthatja 
üzenetét. 
Kattintson a Matrica lehetőségre a szövegmező alatti részen, és válogasson kedvére a kategóriák 
szerinti mémekből, matricákból. Továbbá vannak gombok, amelyekkel hangulatjelet vagy GIF-et 
adhat üzenetéhez. A Microsoft oktatási felületein igazán mókás GIF-eket lehet találni! 

 

 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Mindig képben 
Kattintson a bal oldalon található Tevékenység lehetőségre. A Hírcsatorna feltünteti azokat az 
értesítéseket és tevékenységeket, amelyek a követett csatornákban történtek a legutóbbi 
látogatása óta. Itt tekintheti meg a feladatokkal kapcsolatos értesítéseit is. 

 

 

Lapfül hozzáadása egy csatornához 
Kattintson + a lapfülek mellé a csatorna tetején, kattintson a kívánt alkalmazásra, és 
kövesse a megjelenő utasításokat. Ha nem látja a kívánt alkalmazást, használja a Keresés 
funkciót. 

Fájlok megosztása 
Kattintson a Melléklet lehetőségre a szövegmező alatti részen, és válassza ki a fájl helyét, majd magát a 
fájlt. A fájl helyétől függően fel lehet tölteni egy szöveget, meg lehet osztani egy hivatkozást, de vannak 
egyéb lehetőségek is a tartalmak megosztására. 

 

 

Közös munka a fájlokon 
Kattintson a bal oldali Fájloklehetőségre, és látni fogja a csoport számára megosztott fájlokat. Ha a 
csatorna felső részén található Fájlok-ra kattint, látni fogja az adott csatornában megosztott összes fájlt. A 
fájlok mellett található További lehetőségek gombra kattintva megnézheti, mi mindenre nyílik még 
lehetőség. Egy csatornában a fenti részen azonnal lapfüllé alakíthat egy fájlt!! 

 

 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Dolgok keresése 
Írjon be egy kifejezést az alkalmazás felső részén található szövegmezőbe, és nyomja meg az 
ENTER billentyűt. Ezután válassza ki az Üzenetek, Emberek vagy Fájlok lapfület. Jelöljön ki 
egy elemet, vagy kattintson a Szűrők lehetőségre, hogy szűkíthesse a keresést. 

Alkalmazások hozzáadása 
Kattintson a bal oldali Alkalmazások lehetőségre. Itt kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, 
amelyeket a Teamsben használni szeretne: állítsa be a megfelelő beállításokat, majd kattintson a 
Hozzáadás lehetőségre. 

 

 
 

 
Személyes alkalmazások keresése 
A személyes alkalmazások megtekintéséhez kattintson a További hozzáadott alkalmazások 
lehetőségre. Itt megnyithatja vagy eltávolíthatja őket. Az Alkalmazások alatt további 
alkalmazásokat tud felvenni. 

Következő lépések a Microsoft Teamsszel 
Szerezze be a Teams részletes tanítási és tanulási útmutatóját. Ezenkívül a Teams 
Súgó ikonjára kattintva megtekintheti a támogatást nyújtó anyagokat és képzési lehetőségeket. 

Cikkek , amelyek a Teams részletes tanítási útmutatóját tartalmazzák. 

Egyórás online tanfolyamok a Microsoft oktatási központjában: 
• Hogyan használják a tanárok a Teamset? - Alakítsa át a tanítást a Microsoft Teamsszel. 
• Tanítás osztálycsoportokban-Együttműködésen alapuló tanulási környezet létrehozása 

osztálycsoportokkal. 

További rövid útmutatók beszerzése 
Ha szeretné letölteni a többi kedvenc alkalmazásához tartozó rövid útmutatót is, látogasson el ide: 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317. 

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US&ID0EAABAAA=Manage
https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US&ID0EAABAAA=Manage
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview
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