
NEPTUN MEET STREET LEÍRÁS 

A Neptun Meet Street (NMS) a Neptun közösségi részlege. Itt a 

hallgatóknak lehetőségük van fórumot nyitni, kommunikálni a 

csoporttársaikkal, különböző hasznos dokumentumokat, tananyagokat 

letölteni, és beadandó feladatokat feltölteni. 

A funkciót a Neptunba belépve a Neptun Meet Street gombbal lehet 

elérni. Legelső bejelentkezéskor meg kell adnunk egy becenevet, ami 

a fórumokon fog megjelenni. Ez a becenév bármi lehet, de azt tudni 

kell, hogy mindenki látja, és ez alapján visszakereshetőek az NMS 

használók. 



Az NMS legfontosabb részlege a Virtuális Terek menüpont. Itt 

láthatjuk az általunk eddig felvett kurzusokat, mint tereket, és a 

hozzájuk tartozó dokumentumokat, feladatokat, fórumokat és 

csoporttársakat is. 

A terekre szűrhetünk is, megjeleníthetjük a Kedvenceket (amiket egy 

adott sor legvégén való Hozzáadás a kedvencekhez gombbal 

szabályozhatunk), a Saját Tereket, amiket mi magunk hoztunk létre, 

vagy amikbe mi is beletartozunk, vagy a Tereknél az összes létező 

éppen aktív térre rákereshetünk. Érdemes úgy rákeresni legelőször a 

terekre, hogy jobb oldalt bepipáljuk a Kurzust, a Félévnél kiválasztjuk 

az aktuális félévet, majd vagy a Saját Tereknél megkeressük a ránk 

vonatkozóakat. 

Egy tér neve a tantárgy nevéből, a tantárgy kódjából, a kurzuskódból 

és a félév számából adódik össze. 



Egy ilyen térre rákattintva előjön a hozzá tartozó képernyő. 
 

 

Bal oldalt láthatjuk a legfrissebb eseményeket, hogy új fórum nyílt, 

valaki csatlakozott a csoporthoz, új feladat lett kiírva és a többi. 

Kiemelném a Dokumentumok részleget, ahová különböző hasznos 

tananyagok, leírások kerülhetnek, valamint alul a Feladatok részleget, 

ahová     az     esetleges     beadandó     feladatok     tölthetőek     fel. 

 
Egy dokumentumra rákattintva láthatóak annak adatai, leírásai, a 

benne található fájlok és egyebek. 
 

 



Ugyanezen részleg összesítetten elérhető a menüsor Dokumentumok 

részlegén belül, ahol a jobb oldali + gomb megnyomásával akár le is 

tölthetjük a kívánt dokumentumokat. 



A beadandó feladatokat három helyről érhetjük el: 

1. Leggyorsabban a Neptunon belül (tehát még az NMS-be se kell

belépnünk hozzá) a Tárgyak -> Feladatok opciónál

2. Az NMS-be belépve az adott Virtuális Térnél lentebb gördítve az

ablakot láthatjuk az ahhoz tartozó feladatokat.



3. Vagy fent a menüsor Feladatok gombjára kattintva.

Utóbbinál ömlesztve vannak a feladatok, így nem kell kutakodnunk 

azzal, hogy épp mely tárgyakból kerültek kiírásra feladatok, 

beadandók és egyebek, elég itt a Tárgynév oszlopot megvizsgálni. 

Egy feladatra kattintva több fülön át nézhetjük meg annak az adatait. 

Az első fül a Feladat alapadatai, ahol láthatjuk, hogy mi a neve, a 

pótlásának típusa, leírása, valamint a jobb felső sarokban a feladatra 

szabott határidő is itt látható. Ez szabja meg, hogy mettől-meddig van 

időnk teljesíteni azt. Alant amennyiben dokumentum is hozzá van 

rendelve a feladathoz (például segédlet, vagy egy nyomtatvány amit ki 

kell tölteni), azt itt láthatjuk és le is tölthetjük. 



A második fülön található a Feladat beadása. Itt a Fájl feltöltése 

gombbal van lehetőségünk a számítógépünkről egy fájlt feltölteni 

(például         Hospitálási         naplót,         igazoló         lapot…stb). 



FONTOS: Attól, hogy egy feladatot ide feltöltöttünk még nem 

jelenti azt, hogy az véglegesítve is van! 

Megtekinthetjük a feltöltés után a fájlunkat, vagy akár le is tölthetjük 

azt. Ha elégedettek vagyunk az eredménnyel, és véglegesíteni 

szeretnénk minden beadandónkat, akkor a bal alsó Feladat beadás 

gombbal zárhatjuk le a feladatot. Ezek után már nincs lehetőségünk 

módosítani azon! 



Véglegesítésre, vagy akár ellenőrzésre a Beadott feladatok-nál 

láthatunk bővebb információt. Itt láthatjuk, hogy épp feltöltés alatt van 

a feladatunk, vagy már be is adtuk, mikor adtuk be, és a legvégén a + 

gombra újabb lehetőségek jönnek elő, és akár itt is véglegesíthetjük a 

fájlokat. 



Amint egy feladat kiértékelésre került az oktató által, akkor felül a 

menüsor Feladatok gombjára kattintva előjönnek az adatai, köztük az 

oktató által beírt eredmény is. 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

1. Egy fájl maximum 20 Mb terjedelmű lehet.

2. Lehetőség van PDF, RAR, ZIP, BMP, JPG, DOC, XLS, PPT

és hasonló kiterjesztésű fájlok feltöltésére is.

3. Egy hallgató maximum 100 Mb-ot használhat fel az NMS-

ben, így érdemes kisebb méretű fájlokat feltölteni, hogy a

tanulmányai során minden beadandó feladatnak jusson elég

tárhely.

Ha bármiben elakadnának, akkor azt kérjük jelezzék a 
gyakorlat@avkf.hu e-mail címen, vagy a gyakorlati 

képzéssel foglalkozó tanulmányi előadónak!

mailto:gyakorlat@avkf.hu

