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Bevezetés 

Az elektronikus jegyzőkönyv rendszer 2017. februárjában az Operációs Rendszerek tárgy 

laborfoglalkozásain áll először éles üzembe, ezért eleinte előfordulhatnak problémák és lefagyások. 

Ilyenkor Eredics Péter az eredics@mit.bme.hu e-mail címen vagy a +36 30 8353 783-as 

telefonszámon tud segíteni! 

A hallgatói felület 

A hallgatók első feladata az elektronikus a saját jegyzőkönyvüket a HF portálon megnyitni. Ehhez első 

lépésben be kell lépniük a HF portálra. Ezt követően az Operációs Rendszerek tárgyat és az adott 

labort kiválasztva az Elektronikus jegyzőkönyv megnyitása pontot kell választaniuk: 

 

A jegyzőkönyv megnyitása után fontos lépés, hogy minden hallgató töltse ki a fejlécben a terem és 

mérőhely mezőket, ugyanis ez alapján szűrhető megfelelően a hallgatók listája az oktatói felületen, 

illetve ez alapján található meg könnyen bármelyik jegyzőkönyv szerzője a teremben: 

 

Ezt követően az elektronikus jegyzőkönyv fejezetekből és azokhoz tartozó kérdésekből épül fel. Egy 

kérdésre várhat a jegyzőkönyv csak szöveges vagy képes és szöveges választ. Képes válasz esetén 

mindig van lehetősége a hallgatónak a kép mellé szöveget is írni, ez azonban ilyen esetben nem 
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kötelező. Egy kérdést az oktatói felületen csak akkor lehet elfogadottnak jelölni, ha arra a hallgató 

vagy képet, vagy szöveget, vagy mindkettőt megadott válasznak.  

Az elektronikus jegyzőkönyvben üres állapotban zöld helyfoglalók jelzik a képek helyét: 

 

Kép beszúrásához a beszúrni kívánt képet először a vágólapra kell helyezni (nem egy kép fájlt a 

fájlrendeszerből, hanem magát a képet például Alt+PrtScr billentyűkombinációval vagy képernyő 

fényképező programmal), majd a beszúrni kívánt helyen a helyfoglalót bal kattintással ki kell jelölni, 

aminek hatására elhalványul: 

 

A helyfoglaló kijelölését követően a Ctrl+V billentyűkombinációval szúrható be a vágólapról a kép 

jegyzőkönyvbe, ahol az azonnal meg is jelenik. 



 

A szöveg beírása értelemszerű.  A rendszer a képeket valamint a szerkesztőmező elhagyása után a 

szöveget is azonnal automatikusan menti, és az oktatói felületen is valós időben megjeleníti. 

Az oktatói felület 

Az EJK nyitó oktatói felülete a HF portálon bejelentkezés után az Operációs Rendszerek tárgyat és a 

Teljes évfolyamot kiválasztva egy laborfeladatot kiválasztva jelenik meg. A kezdőképernyőn a felső 

részen a nyitott, lejjebb a már lezárt jegyzőkönyvek találhatók meg. A jegyzőkönyvek terem és 

mérőhely szerint rendezetten jelennek meg. A terem nevére kattintva az adott teremre szűkíthető a 

megjelenítés. 

 



Egy jegyzőkönyvet megnyitva az oktatói felület nagyon minimalista módon alapértelmezetten csak a 

hallgató által megválaszolt még nem értékelt kérdéseket jeleníti meg. A sárga háttérszín értékelésre 

váró, a piros elutasított, a zöld elfogadott választ jelöl.  

Választ elfogadni az Oktatói megjegyzések mező melletti zöld pipára kattintva, vagy a hallgató által 

feltöltött képre duplán kattintva, vagy a hallgató által beírt szövegre duplán kattintva lehet. Választ 

értékelésre váró állapotba visszahelyezni az oktatói mező melletti sárga felkiáltó jel gombra kattintva 

lehet. Választ elutasítani ugyanitt a piros iksz ikonra kattintva lehet. Utóbbi esetben érdemes a 

hallgatónak az oktatói megjegyzések mezőbe szövegesen is indokolni az elutasítást, vagy 

személyesen megkeresni a hallgatót a fejlécben megadott mérőhely sorszáma alapján. 

Válasz elfogadásakor a felület azonnal elrejti az érintett választ. A korábban már elfogadott válaszok 

megjelenítéséhez a fejlécben az „elfogadott válaszok” boxot kell bepipálni. 

Az oktatói felület alapértelmezetten nem mutatja a mérési utasításokat, csak a kérdések szövege 

szerepel benne. Ha szükség lenne a mérési utasítás megjelenítésére, akkor a fejlécben a „szöveg 

kinyitók” dobozt kell bepipálni, majd az így megjelenő kinyitó ikonok ( ) segítségével fejezetenként 

jeleníthető meg a mérési utasítás. 

 

A labor végén a jegyzőkönyvek értékelése és lezárása az oktató feladata. Ehhez a fejlécben található 

három vezérlő: 



 A pont mezőbe a jegyzőkönyv értékelése kerül: 

o 0 = nem teljesítette 

o 1 = elfogadhatóan teljesítette 

o 2 = kiemelkedően teljesítette (ez a labor beszámít a megajánlott év végi jegybe) 

 Az IMSc pont mezőbe a laboron szerzett IMSc pontok kerülnek: 

o értéke 0 és a laborra meghatározott maximálisan szerezhető IMSc pontok közötti 

 A jegyzőkönyv a  ikonra kattintva zárható le, ezt követően sem a hallgató sem az oktató 

számára nem szerkeszthető a továbbiakban: 

o A jegyzőkönyvek lezárást követően a hallgató távozhat a laborból. 

o A lezárás az oktatói felületen ugyanitt szüntethető meg szükség esetén. 

Az értékelés megkönnyítésére az oktatói felületen a fejlécben található egy „Ugrás a következő 

jegyzőkönyvre!” link, ami az adott termen belül a mérőhely sorszáma szerint következő olyan 

jegyzőkönyvet tölti be, ahol van nem elfogadott válasz. 

A portál fejlécében az adott terem nevére kattintva bármikor vissza lehet ugrani az adott terem 

összefoglaló nézetére, ahol színes csíkok jelzik a hallgatók előrehaladását a jegyzőkönyvben. 


