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5.4. Feladatok 
Ezen a felületen olyan feladatokat talál, amelyek olyan, a szorgalmi időszakban elvégzendő feladatokat 

jelentenek, amiket az oktatók írhatnak ki tárgyaikhoz, kurzusaikhoz. Ebben a listában alapértelmezetten az 

összes, aktuális félévében hallgatott tárgyához kapcsolódó feladat megjelenik, de a félévválasztó mezővel 

lehetősége van a többi félév évközi feladatainak megtekintésére is. 

 

A feladat típusa, a leadási határidő, az alkalmazott értékelés az igénybe vehető pótlások és az eredmény 

beszámítási módjának meghatározása az oktató, ill. az intézmény hatásköre.  

 

Ha a listában egy feladatra kattint, akkor az adott feladat részletesebb adatait is megtekintheti, így például a 

kiválasztott feladatra, illetve azok részfeladataira, pótlásaira kapott eredményét is itt láthatja. 

  

A feladatok alatt hierarchikusan alárendelve az egy-egy feladathoz tartozó részfeladatok és a pótlások  

jelennek meg. Pótlás tartozhat feladathoz és részfeladathoz is, így akár 3 szintű hierarchia is elképzelhető. 

A sorvégi "Eredmény" oszlopban megjelenik az adott feladatra, részfeladatra, vagy pótlásra adott bejegyzés.  

 

Lehetőség van az összes feladat Excel exportjára. Amennyiben a felületen listázott sorok nagy száma miatt 

lapozás szükséges, akkor az Excel export ikonra kattintva megjelenik egy figyelmeztető üzenet: "Csak az 

adott oldalt szeretné exportálni?" Ha a kérdésre a "Nem, az összeset” választ adjuk, akkor az Excel exportban 

az összes adat megjelenik. 

 

 
A feladatok felületen hierarchikusan egymás alá rendelve jelennek meg a feladatok és a részfeladatok és 

pótlások 
 

A feladatokra, részfeladatokra, vagy pótlásokra kattintva előugró ablakban a feladat, vagy pótlás részletesebb 

adatait, és megszerzett eredményeit láthatja. Amennyiben intézménye nem használja a Neptun Meet Street 

modult, akkor a feladatok, részfeladatok, pótlások előugró ablakában kizárólag a „Feladat alapadatok” 

jelennek meg (itt láthatóak az eredmények). 

 

Az első sorban található feladatnál a feladat és a hozzá tartozó részfeladatok és pótlások érdemjegyeit is 

tartalmazza az előugró ablak, míg a részfeladatoknál a részfeladat és pótlásai, a pótlásoknál csak az adott 

pótlás érdemjegyét. 

A sor végén található menüből szintén előhívható a feladat/részfeladat/pótlás bővebb adata, plusz lehetősége 

van megtekinteni a feladathoz rendelt dokumentumokat. 
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Abban az esetben, ha intézménye használja a Neptun Meet Street modult, akkor az egyes feladatok, 

részfeladatok, pótlások előugró ablakában a következő lehetőségek jelennek meg: 

 

 Feladat alapadatok 

 Feladat beadás 

 Beadott feladatok 

 Üzenet az oktatónak 

 

Ilyenkor a sor végén található menüből is előhívhatók ezek a menüpontok. 

 

5.4.1. Feladat beadás 
 

A felületen van lehetőség a feladatot továbbítani az illetékes oktató felé. A felület mind hallgatói, mind 

oktatói részről jelentősen megkönnyíti a feladatokkal kapcsolatos teendőket.  

 

Feladatbeadás menete: 

 fájl feltöltése 

 a feltöltött fájl kijelölése 

 feladatbeadás 

 

 
Feladat beadás 

 

A felületen van lehetőség feltölteni az évközi feladathoz kapcsolódó fájlt, valamint a „Feladat beadása” 

gombbal a kiválasztott fájlok beadhatók. Az esetlegesen tévesen feltöltött fájlok itt törölhetők. 

 

FIGYELEM! 

Csak a felöltéssel nem kerül beadásra a feladat. Amennyiben feltöltéskor nem kerül beadásra a feltöltött 

dokumentum, ez később a „Beadott feladatok” linket választva, és ott a Lehetőségek/„Feladat beadás 

véglegesítése” linkkel megtehető. 
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5.4.2. Üzenet az oktatónak 
 

Ez nem egy hagyományos értelemben vett, direkt üzenetküldés, hanem a virtuális tér fórumához hasonló. 

Az „Új hozzászólás” gombbal új kommentet fűzhet a feladathoz, vagy meglévő hozzászólásra is 

válaszolhat. A hozzászóláshoz a fórumnál is használatos szövegszerkesztő ablak jelenik meg, amelynél a 

tárgy és hozzászólás kitöltése után a „Hozzászólás elküldése” gombra kattintva véglegesíthető a beírt 

szöveg. A „hozzászólások” felületről a máshol is használatos „Vissza” gomb segítségével tud 

visszanavigálni a feladatokhoz. 

Amennyiben új üzenetet ír az oktatónak, akkor az „Üzenet” oszlopban fog megjelenni, az üzenet aktuális 

státusza. Amíg az oktató nem olvasta, addig „Üzenetet küldtem az oktatónak”, ha elolvasta, akkor „Oktató 

elolvasta” szöveg jelenik meg. Ha az oktató küld üzenetet, akkor pedig az üzenet státuszában „Oktató 

üzenetet küldött” fog szerepelni. 

Lehetőség van időben növekvő és időben csökkenő sorrend beállítására. 
 

5.4.3. Beadott feladatok 
Ezt az opciót választva saját beadott dokumentumait (feladatait) tudja listázni egy új előugró ablakban. A 

„Feladathoz beadott dokumentumok” felületen megjelenő állományokról három adat jelenik meg 

oszlopokban: a dokumentum neve, beadás ideje, és a státusz. A „státusz” lehet feltöltés alatt, feltöltve. 

Dokumentum bővebb 

A feladatra kattintva kérhető bővebb információ, ilyenkor egy új ablakban megjelenik a dokumentum 

tartalma is, mely a sorvégi „fájl letöltése” linkkel letölthető. Plusz információként a fájl neve, 

kiterjesztése, mérete és a létrehozás dátuma is olvasható. 

A dokumentum nem csak a hallgató által beadott fájlt tartalmazhatja, hanem esetlegesen az oktató által 

feltöltött javított fájlt is. Emiatt a fájl sorában látható feltöltő is. Továbbá a menüpont kiegészítésre került 

egy fájl feltöltési lehetőséggel, így a hallgatónak lehetősége van a beadott feladatok belül újabb fájl 

feltöltésére is, esetleges javítás esetén. 

 
Beadott feladathoz fájl feltöltése 
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Feladat beadás véglegesítése 

Egy-egy félévközi feladat beadásakor a megadott határidőig cserélgetheti, módosíthatja feltöltött 

dokumentumait. Amennyiben azonban a határidő előtt már nem kíván módosítani feltöltött állományán, 

véglegesítheti beadott feladatát. Ilyenkor az oktatónak lehetőséges nyílik a határidő előtt osztályozni a 

beadványt. 

 
Feladat beadás véglegesítése 

 

 

Törlés 
Amennyiben a feladat a dokumentummal még nem került véglegesítésre, ott a sorvégi helyi menüben 

megjelenik a „Törlés” opció. Amennyiben a linkre kattint, egy megerősítő kérdés jelenik meg: „Valóban 

törölni kívánja a dokumentumot?” „Igen” válasz esetén a feltöltött, de nem véglegesített dokumentum 

minden adatával törlésre kerül, ha tartalmazott fájlt, az is törlődni fog a fájltárolóról. „Nem” válasz esetén 

pedig nem törli a dokumentumot.  

 

5.4.4. Jelentkezéses feladatok 
 

Intézménye olyan feladatokat is meghatározhat, melyekre jelentkezni kell.  

 

Jelentkezés a feladatokra 

 

A felület szűrési részén alapértelmezetten a „Minden feladat” beállítás alapján kerülnek megjelenítésre a 

hagyományos és jelentkezéses feladatok. Ilyenkor csak a „Jelentkezett” és „Jelentkezéses” oszlopok utalnak 

arra, hogy lehetnek a feladatai között jelentkezéses feladatok. Az ilyen feladatoknál a „Jelentkezéses” 

oszlopban kék ikon mutatja meg a jelentkezési időszakra és maximális létszámra vonatkozó értékeket 

(amennyiben fölé húzzuk az egeret, tooltipben). Amennyiben már jelentkezett is jelentkezéses feladatra, 

akkor a „Jelentkezett” oszlopban az ilyen feladatnál zöld pipa jelenik meg. 
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Jelentkezéshez a felületi szűrőben állítsa be a „Jelentkezéses feladatok” megjelenítési módot. Ilyenkor 

kizárólag a jelentkezéses feladatok jelennek meg a felületen, valamint megjelennek a fel- és lejelentkezéshez 

szükséges gombok. 

A jelentkezéses feladatok felületi elemei 

 

 

Jelentkezéshez az adott sor jelölővel történő kiválasztása és a „Jelentkezés” gomb megnyomása szükséges 

(lejelentkezéshez a kijelölést követően a „Lejelentkezés” gomb megnyomása szükséges). 

 

A szűrő panelben található „Csak jelentkezett feladatok” bepipálásával listázhatók azok a jelentkezéses 

feladatok, melyekre már korábban jelentkezett. 

 

A feladat jelentkezéshez és lejelentkezéshez ezen a menüponton ismertetett felületi elemek és ezzel azonos 

működés megtalálható a program más felületein megnyitott kurzus ablakában a „Feladatok” tabulátorra 

kattintva is. 

 

Jelentkezéses feladatra intézményi ügyintéző és oktató is jelentkeztetheti, erről, valamint új jelentkezéses 

feladat létrehozásáról automatikus rendszerüzenet tájékoztatja a hallgatókat.  


