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1  A kézikönyv célja 

Jelen dokumentum a Fundamenta SharePoint-alapú Értekezletkezelő rendszer használatának felhasználói 

feladatait mutatja be.  

A kézikönyv a rendszerben elvégzendő feladatok szerint épül fel, illetve ismerteti a rendszer helyes 

használatát a felhasználók számára.  

2  A rendszer célja 

A rendszer alapvető célja, hogy egy egységes felületen keresztül lehetővé tegye a különböző értekezletek 

megszervezését, azok napirendjének tárolását, illetve a generálódott feladatok nyomon követését. 

Emellett támogatást nyújt a különböző rendszeres értekezletek (pl.: PIB-ülések) kapcsán végzett 

dokumentumkezelési tevékenységhez, beleértve az elektronikus előterjesztések (témák) elkészítését, 

napirend készítését, az előterjesztésekhez tartozó döntések rögzítését, illetve az utánkövetést és 

riportolást. A rendszer helyes használata érdekében az alábbi két tipikus értekezlettípus (maszk) 

működését részletesen ismertetjük. 

• Rendszeresen megtartott értekezletek összetett támogatása 

Célja, hogy a folyamatos és összefüggő ülések (pl.: PIB-ülések) előkészítését támogassa oly módon, hogy 

egy egységes felületet nyújt a témák/előterjesztések rögzítésére, nyomonkövetésre, valamint a született 

döntések regisztrálására. Emellett lehetőséget teremt a témákhoz/előterjesztésekhez kapcsolódó feladatok 

követésére, dokumentumok tárolására, illetve az érintettek értesítésére.  

• Ad-hoc értekezletek egyszerű támogatása a rendszerben  

Változó témájú, gyorsan összehívott értekezlet, tipikus esetben rendszeres ismétlődés nélkül. 
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3 Maszkok fogalma, használata 

Az Értekezlet-kezelő rendszer maszkolási (paraméterezési) lehetőségnek köszönhetően egy moduláris, 

rugalmas rendszer. A maszkolás segítségével a rendszer egyaránt alkalmas összetett, részletes 

rendszertámogatást igénylő rendszeres ülések és kifejezetten egyszerű eseti értekezletek támogatására is. 

Maszkokat kiemelt üzleti felhasználók (üzleti adminisztrátorok) tudnak definiálni, oly módon, hogy az 

egyes lényegi paraméterek külön-külön állíthatóak a maszk összeállítása során. A definiált maszkok alapján 

a beállított felhasználók értekezleteket hozhatnak létre. Minden maszk esetén korlátozható, hogy az adott 

maszk alapján ki rögzíthet új értekezletet. 

A már kész maszkokat a felhasználók megtekinthetik a főoldalról a Maszk hivatkozásra kattintva. Ennek 

hatásra megnyílik egy felület, ahol az eddig rögzített maszkok és azok részletes paraméterezése tekinthető 

meg. A részletes maszkleírást a megtekinteni kívánt maszk mellett található menü „Maszk megtekintése” 

pontjával tudjuk megnyitni. A maszk megtekintésekor az űrlapon nem lesznek szerkeszthetők a mezők. 

 

1. ábra – Maszk megtekintése 

Abban az esetben, ha nem találunk az értekezletünkhöz megfelelő maszkot, vagy nem vagyunk jogosultak 

használni egy számunkra megfelelőnek tűnő maszkot, akkor minden esetben kérjük ki a rendszer 

adminisztrátorának segítségét. 

Az ad-hoc felhasználásra szánt maszkok alapján tipikus esetben bárki kezdeményezheti új értekezlet 

indítását.  
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3.1 Rendszer üzleti folyamatlépéseinek ismertetése.  

A  ikon jelzi azokat a folyamatlépéseket, amik minden maszkban alapértékként szerepelnek. 

A  ikon jelzi azokat a folyamatlépéseket, amik opcionálisan szerepelhetnek az egyes maszkokban. 

A maszkokban az alábbi folyamatlépések definiálhatók. 

Folyamatlépés Leírás Kötelező, 

minden 

maszkban 

szerepel 

Értekezlet rögzítése Időpont, meghívottak rögzítése, napirend lezárási 

határidejének megadása stb. 

 

Témák előkészítése Témák címének és dokumentumainak rögzítése, 

jóváhagyói kör meghatározása (ha szükséges), döntési 

javaslat megadása (ha szükséges) stb. Egy értekezleten 

egy vagy több témát tárgyalhatnak. 

 

Téma értekezlethez 

rendelése 

A téma csatolása egy, a rendszerben már rögzített 

értekezlethez 

 

Napirend összeállítása Az értekezlet napirendjének összeállítása (több napirendi 

pont támogatása) 

 

Napirend generálása Az elkészült napirend nyomtatható változatának 

generálása 

 

Napirend jóváhagyása Az összeállított napirend vezetői jóváhagyatása még az 

értekezlet kezdése előtt 

 

Döntések rögzítése Döntések rögzítése az egyes napirendi pontokhoz. Ad-

hoc esetben a döntés rögzítése csak lehetőség, nem 

kötelező. 

 

Jegyzőkönyv (emlékeztető) 

generálása a rendszerben 

rögzített sablon szerint 

Nyomtatható jegyzőkönyv (emlékeztető) generálása a 

döntésekről előre rögzített sablon szerint 

 

Jegyzőkönyv (emlékeztető) 

jóváhagyása 

A jegyzőkönyv (emlékeztető) vezetői jóváhagyatása az 

értekezletet követően a lezárás szükséges feltételeként 

 

Értekezlet lezárása Az értekezlet státusza beállítható „lezárt”-ra  

Értekezlet utánkövetése Az értekezlethez, illetve az egyes napirendi pontokhoz 

később elvégzendő feladatok rögzítése az ülést követően 

(pl. döntés következményeként) 
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Magyarázat: Az Értekezletkezelő rendszer működését az ismertetett folyamatábra szemlélteti. Fehérrel a 

maszktól függően opcionális státuszokat és funkciókat jeleztük, a kék státuszok és funkciók minden 

értekezlet esetén elérhetők. 

4 Az Értekezletkezelő rendszer elérése 

A Csoportmunka rendszer a Fundamenta belső hálózatából a http://fundaertekezletkezelo címen érhető 

el Internet Explorer 8, 9, 10 vagy 11 böngészőből. Egyéb internetböngésző használata esetén a hibátlan 

működés nem garantálható. 

http://fundaertekezletkezelo/
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2. ábra –  Értekezletkezelő rendszer főoldala 

5 Értekezletkezelő rendszer főoldala 

Az Értekezletkezelő rendszer főoldala mindenki számára elérhető, azonban csak azok az értekezletek, 

illetve feladatok látszanak a felhasználó számára, amiben valamilyen szerepkör szerint érintettek. 

A főoldal az alábbi fő részekből épül fel: 

• Vezérlő gombok sáv 

• Szűrés kijelző  

• Értekezletek kijelző 

• Aktív feladataim kijelző 
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5.1 Vezérlőgombok sáv 

Ezeknek a gomboknak a segítségével tudnak a felhasználók új értekezletet, feladatot, vagy témát 

rögzíteni. A sáv gombjainak működését jelen kézikönyv későbbi fejezetei fogják ismertetni. 

• Értekezlet rögzítése gomb működését lásd 6.1 fejezet 

• Ad-hoc értekezlet rögzítése gomb működését lásd 6.1.3 fejezet 

• Téma rögzítése gomb működését lásd 6.2 fejezet 

• Feladat rögzítése gomb működését lásd Error! Reference source not found. fejezet 

 

3. ábra Vezérlőgombok sáv 

5.2 Szűrés kijelző 

A rendszer főoldalán az értekezletek szűrhetőek csoportra, címre, dátumra, illetve szervezőre. A szűrések 

elvégzéséhez a különböző mezőkben lehetséges beírni a szűrni kívánt értékeket, majd a „Szűrés gomb” 

segítségével tudjuk a szűrést elvégezni. A szűrés hatására azok az elemek fognak megjelenni az 

Értekezletek kijelzőben, melyekre a beállított szűrési feltételek igazak voltak. 

A Szűrés kijelző mezői: 

• Csoport: szöveges mező, bármilyen karaktersorozat beírható ebbe a mezőbe 

• Cím: szöveges mező, bármilyen karaktersorozat beírható ebbe a mezőbe 

• Dátum: dátumválasztó mező. Az itt megadott dátum napjára eső értekezleteket fogja a rendszer 

leszűrni az Értekezletek kijelzőbe. A dátumot kézzel vagy a mező melletti naptárikon segítségével 

adhatjuk meg. 

• Szervező: személyválasztó mező. A mezőben megadott személy által szervezett értekezleteket 

fogja a rendszer leszűrni az Értekezletek kijelzőbe. 

 

4. ábra Szűrési felület 
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5.2.1 Személyek kiválasztása személy szűrése, illetve személyválasztó mező esetén 

A felhasználó a személyválasztó mezők esetén tudja megadni azokat a személyeket, akik a csoportmunka 

kapcsán valamilyen szerepkörben érintettek. Ez a konkrét felhasználók név szerinti kiválasztásával 

lehetséges.  

A konkrét személyeket úgy a legegyszerűbb megadni, hogy a személyválasztó mező jobb szélén található 

telefonkönyvet ábrázoló ikonra kattintunk, majd a megjelenő Személyek kijelölése párbeszédpanelen 

beírjuk a keresett személy nevének első néhány betűjét, majd leütjük az ENTER billentyűt. 

A találati listából kiválasztjuk a kívánt személyt, és a hozzá tartozó sorra duplán kattintunk.  

 

5. ábra Konkrét személyek kiválasztása 

5.3 Értekezlet kijelző 

A rendszer főoldalán az Értekezletek kijelzőben maszk (lásd 3. fejezet) szerint csoportosítva megjelenik az 

összes olyan aktív értekezlet, melyben a bejelentkezett felhasználó érintett. Az egyes csoportok a maszk 

neve mellett található kis ikon segítségével kinyithatók, illetve összecsukatók. 

 

A kijelzőben az értekezlet címe mellett megjelenik egy kis háromszög, aminek a segítségével egy 

legördülő menüt tudunk megnyitni. A menüpont elemeinek segítségével tudunk különböző műveleteket 

végezni az egyes értekezleteken. 
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Az értekezletek kijelző fejlécében különböző feltételek szerint rendezhetjük a számunkra megjelelő 

értekezleteket.  

Az Értekezletek kijelző jobb felső sarkában megjelenik a Nézet pont is, ahol előre beállított szűrések közül 

választhatunk. 

 

6. ábra Értekezletek kijelző 

5.4 Aktív feladataim kijelző 

A feladatkezelés keretén belül lehetőség nyílik az egyes megbeszélések kapcsán generálódott feladatok 

rögzítésre, illetve nyomon követésre. Az Értekezletkezelő rendszerben rögzített feladatok a Csoportmunka 

rendszer feladatáttekintő kijelzőjében is megjelennek, így megvalósítva a két rendszer közötti egységes 

feladatkezelést. 

Az aktív feladataim kijelzőben megjelennek a már kiosztott feladatok a felhasználó számára. A kijelző 

tartalmazza az összes olyan feladatot, amit a bejelentkezett felhasználónak kell elvégeznie, illetve azokat 

is, amelyeket ő osztott ki másoknak. Az egyes feladatok címére kattintva részletesebb információt kapunk 

a feladattal kapcsolatban, illetve műveletet is végezhetünk az adott elemen. 

 

7. ábra Aktív feladataim kijelző 
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6 A rendszer fő funkcióinak ismertetése 

6.1 Új értekezlet rögzítése 

6.1.1 Értekezlet alapadatainak megadása 

Új értekezlet rögzítését a rendszer főoldalán az „Értekezlet rögzítése” gomb segítségével tudjuk 

kezdeményezni. 

Az ülés rögzítésénél meg kell adni az üléssel kapcsolatos legfontosabb paramétereket (ülés címe, dátuma, 

meghívottak), illetve rögzíteni kell, hogy milyen maszkot szeretnénk felhasználni az üléshez. Figyelem: csak 

azok közül a maszkok közül tudunk választani, ahol a maszkban meg vagyunk jelölve, mint 

értekezletindító személy. 

 

8. ábra Értekezlet rögzítése 
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Az űrlap legfontosabb mezői: 

• Státusz: a rendszer által automatikusan töltött mező. Az értekezlet aktuális státuszát mutatja, 

a folyamat előrehaladásával változik. 

• Jogosultság: a rendszer által automatikusan töltött mező. A felhasználó jogosultsági szintjét 

mutatja. 

• Sorszám: a rendszer által, automatikusan töltött mező. A sorszám osztásának formátuma a 

maszkban adható meg. 

• Értekezlet címe: a felhasználó ebben a mezőben tudja megadni az értekezlet tárgyát. 

• Értekezlet dátuma: A felhasználó ebben a mezőben tudja rögzíteni az értekezlet dátumát. 

A mező kitöltésekor mindig meg kell adnunk az értekezlet kezdő-, illetve végidőpontját is, 

mivel a továbbiakban a rendszer ezt fogja figyelembe venni a meghívók kiküldésekor, illetve 

az értekezlet napirendjének összeállításakor is. 

• Tárgyaló: A felhasználó egy legördülő listából tudja kiválasztani a tárgyalót, ahova a 

megbeszélést szeretné szervezni 

• PWA-kapcsolat: A felhasználók ebben a mezőben tudják jelölni, ha szeretnék, hogy az 

értekezletük PWA-hoz kapcsolódjon és így az értekezlet dokumentumai a PWA-re 

kerüljenek. Abban az esetben, ha a felhasználó szeretne PWA-kapcsolatot beállítani, a 

PWA-elérés mezőt kell bepipálnia. 

• PWA-elérés: abban az esetben, ha a felhasználó bejelöli a PWA-elérés mezőt, ebben a 

mezőben legördülő listából tudja kiválasztani, hogy pontosan melyik tárakkal szeretné a 

kapcsolatot kialakítani 

• Értekezlet típusa: legördülő listából kiválasztható az értekezlet típusa. 

• Csoport: szabad szöveges mező. Ebben a mezőben megadott érték alapján lesznek az 

értekezletek szűrhetőek a rendszer főoldalán. 

• Rögzítő: a rögzítő az a személy, aki a rendszerbe rögzíti az értekezletet. Az mező értéke 

felülírható.  

• Szervező: a szervező az a személy, aki az értekezletért felelős. Alapértelmezés szerint az a 

személy, aki rögzíti az értekezletet. A mező értéke felülírható. 

• Kötelező résztvevők: a rendszer alapértelmezésként felkínálja a maszkban definiált 

személyeket. Abban az esetben, ha a maszkban nem került definiálásra kötelező résztvevő, 

akkor a rögzítő dolga megadni, hogy kinek kötelező az értekezleten részt vennie.  

• További résztvevők: A további résztvevők mezőben adhatók meg azok a személyek, akiknek 

a kötelező résztvevőkön kívül jelen kell lenniük a megbeszélésen. 

• Tudjanak róla: A rendszer „Tudjanak róla” mezőjében megadhatóak olyan személyek is, akik 

csak megnézhetik az értekezlet adatait. 

• Napirendjóváhagyók (maszkfüggő mező): a rendszer alapértelmezésként felkínálja a 

maszkban definiált személyeket, akik a napirend jóváhagyásáért felelősek.  

• Jegyzőkönyv (emlékeztető) jóváhagyói (maszkfüggő mező): A rendszer alapértelmezésként 

felkínálja a maszkban definiált személyeket. 
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• Meghívótovábbítási megjegyzések: Az értekezlet rögzítésekor még nem aktív mező. 

Későbbi folyamatlépésekben ebben a mezőben lehet jelezni, ha a meghívót a meghívott fél 

továbbítani szeretné más résztvevőnek. Ekkor az új résztvevők megkapják a frissített 

meghívót. 

• Leírás: Szöveges mező. A rögzítő itt megadhatja röviden, hogy mi is az értekezlet célja. 

• Ismétlődés: Ha a felhasználó megnyomja az „Ismétlődés beállítása” gombot, akkor egy 

külön űrlapon van lehetősége ismétlődés beállítására. A rendszer lehetőséget biztosít 

rendszeresen ismétlődő értekezletek rögzítésére. Értekezlet rögzítésekor lehetőség van 

megadni, hogy az értekezlet naponta, hetente, kéthetente vagy havonta ugyanabban az 

időben ismétlődik. Az egyes előfordulások módosítása csak egyenként végezhető el. A teljes 

ismétlődési sorozat egyben nem módosítható, azonban az egyes előfordulások tömegesen 

is törölhetők, lemondhatók. 

 

9. ábra Ismétlődés beállítása 

Az ismétlődő értekezletek a főoldalon egy sorként fognak megjelenni. Az értekezletek kibontása az adott 

sorban az Ism. mezőben található „Megtekintés” feliratra kattintva érhető végezhető el. 

 

10. ábra Ismétlődő értekezletek megtekintése a főoldalon 

6.1.2 Meghívottak kijelző adatainak megadása 

A rendszer az értekezetek, illetve ülések kapcsán Outlook-meghívót küld az érintett személyeknek. A 

meghívó tartalmazni fogja az értekezlet legfontosabb adatait, illetve a meghívóban szerepelni fog egy 

hivatkozás, ami az adott értekezlet rendszerbeli űrlapjára mutat.  
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11. ábra Meghívottak kijelző 

A meghívó elfogadása az Outlookból lesz kezdeményezhető, az elfogadás tényéről pedig az értekezlet 

összehívója fog értesítést kapni. A rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy külsősök is megkaphassák a 

rendszerből küldendő e-maileket. A felületen két külön szövegdoboz szerepel: egy a belsősök számára, 

egy pedig a külsősöknek szánt e-mail szövegtörzse számára. Abban az esetben, ha ez a két tartalom 

megegyezik, akkor a „Tartalom átmásolása” gomb egy-egy gombnyomással átmásolja a rögzített 

szöveget az egyik mezőből a másikba.  

A külsősöket a felületen egy külön mezőben lehet rögzíteni, ahova kézzel vagy beillesztéssel lehet értéket 

megadni. Amennyiben külsőst hívunk meg az értekezletre, a rendszer a megadott e-mail címből egy 

háttérbeli címlistát épít, ami a későbbi küldések esetén az e-mail címek automatikus kiegészítését segíti. 
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6.1.3 Rögzített szereplők foglaltsági adatainak ellenőrzése (Érintettek, illetve tárgyalók) 

Az ülés rögzítésekor a rendszerben rögzített szereplők, illetve tárgyalók foglaltsági adatai – a jelenlegi 

Exchange rendszerből – megjelennek a felületen.  

Amíg egy konkrét tárgyaló nem kerül kijelölésre a szoba mezőben, addig ebben a dobozban minden 

tárgyaló foglaltsági adata megjelenik. Ha a szoba mezőbe érték kerül, akkor csak a megadott tárgyaló fog 

meg jelenni foglaltsági felületen.  

A foglaltasági időpontokat 8:00-tól 19:00ig jelzi a rendszer, azonban foglalás ezen az intervallumon kívül is 

leadható, kivéve, ha a megadott foglalási időintervallum tiltottként van megjelölve.  

A zöld mezők a szabad időpontokat jelölik, a sárga mezők az értekezlet időpontját mutatják. Abban az 

esetben, ha egy résztvevőnél piros mező szerepel, akkor az adott személy vagy tárgyaló az adott 

időintervallumban foglalt. 

 

12. ábra Foglaltsági adatok ellenőrzése 

A foglalás felvehető úgy is, hogy a Tárgyaló mezőben az „Egyéb” lehetőséget választja a felhasználó, 

aminek hatására megnyílik egy szöveges mező, amibe megadható, hogyha olyan helyre szervezi a 

megbeszélést, ami nem található tárgyalók között, például külső helyszín vagy személyes munkaszoba 

(„nálam”).  

6.1.4 Értekezlet adatainak mentése 

 

Abban az esetben, ha rögzítő végzett az értekezlet adatainak megadásával, akkor az értekezletet az 

„Értekezlet rögzítése” gombbal tudja elmenteni. 

Az űrlap alján található még két választási lehetőség is, melyek a meghívó, illetve értesítők kiküldését 

szabályozzák. 

„Értesítő e-mail kiküldése a státuszváltásról”: Ennek a pipának a hatására az értekezlet összes érintettje e-

mail üzenetet kap az értekezlet státuszváltásáról. 
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„Outlook meghívó kiküldése/ frissítése” Ha ezt a lehetőséget kiválasztja a felhasználó, akkor a megjelölt 

érintettek számára a rendszer által küldött meghívó az értekezlet rögzítésével kiküldésre kerül (még a 

pontos napirend definiálása előtt).  

A meghívó a szervező nevében fog kimenni. 

A rendszerben lehetőségünk van az értekezletet még nem teljesen kész állapotában elmenteni. Ezt a 

„Piszkozat mentése” gombbal tehetjük meg. Abban az esetben, ha menteni szeretnénk az értekezletet, 

akkor az „Értekezlet rögzítése” gombot kell választanunk. 
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6.1.1 Meghívó továbbítása 

Abban az esetben, ha a meghívót a meghívott fél továbbítani szeretné más résztvevőnek, akkor ezt az e-

mailben érkező meghívó alján található hivatkozás segítségével teheti meg. A hivatkozás elnavigálja a 

felhasználót az értekezlet űrlapjára, ahol egy átlagfelhasználó, aki nem jogosult az értekezlet mezőinek 

szerkesztésre, további résztvevőket vehet fel a „További résztvevők” mezőbe. Személyeket törölni csak a 

szervező, illetve rögzítő jogosult. A további résztvevő hozzáadásáról értesítést kap a szervező. 

Továbbításkor a felhasználó rádiógombbal megadhatja, hogy "Helyettem fog részt venni" vagy "Rajtam 

kívül ő is részt vesz". Ennek hatására a rendszer egy szöveges mezőben kiírja, hogy "Teszt Péter helyett 

Teszt András vesz részt", vagy "Teszt Péter mellett Teszt András is részt fog venni". 

 

Az új résztvevők megkapják a frissített meghívót. 

6.1.2 Értekezlet adatainak módosítása 

Az értekezlet adatainak módosítását a szervező, illetve a rögzítő tudja kezdeményezni a rendszerben. Ezt 

úgy tehetik meg, hogy a rendszer főoldalán kiválasztják a módosítani kívánt értekezletet, majd annak 

menüjéből kiválasztják az Értekezlet megtekintése lehetőséget, aminek hatására szerkeszthető formában 

fog megnyílni az értekezlet űrlapja. Abban az esetben, ha a találkozó dátuma módosul a rendszerben, a 

rendszer minden módosulást automatikusan lekövet, így egy esetleges időpont-módosítás hatásra a 

napirend időpontja is automatikusan változik. 

6.1.3 Ad-hoc értekezlet rögzítése 

Az Ad-hoc értekezlet rögzítését a felhasználók már a főoldalról is tudják kezdeményezni az Ad-hoc 

értekezlet rögzítése gomb segítségével. 

Az Ad-hoc értekezlet rögzítése megegyezik a 6.1 fejezetben ismertetett értekezlet rögzítésével, azzal a 

különbséggel, hogy itt a kiválasztott maszk az ad-hoc típust fogja mutatni. 

  



 

HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.  T.: +36 1 279 0720  www.hyperteam.hu 

19 / 30 

6.2 Téma rögzítése 

Az értekezleteken témákat tárgyalnak, ezekből áll össze a napirend. 

Új témát a rendszer főoldaláról a „Téma rögzítése” gomb segítségével vehetnek fel a felhasználók. 

Témát lehet konkrét értekezlethez, illetve értekezlet nélkül is rögzíteni. 

6.2.1 Téma rögzítése értekezlethez 

Abban az esetben, ha egy témát egy konkrét értekezletre szeretnénk beküldeni, akkor az űrlapon meg kell 

adnunk a maszkot, illetve a konkrét értekezletet, amit az Értekezlet mezőben tudunk megtenni. A Maszk 

választómező hatással van a kiválasztható értekezletek listájára, mivel az űrlapon csak azok az értekezletek 

fognak megjelenni, amik a kiválasztott maszk szerint lettek létrehozva. Az esetlegesen nagy számú 

értekezletek megfelelő kezelése érdekében a maszk kiválasztása után az értekezlet hónapját is meg kell 

adni. 

 

A témával kapcsolatban az űrlapon még meg kell adni bizonyos alapadatokat, illetve lehetőségünk van a 

téma kapcsán dokumentumot feltölteni. A dokumentum feltöltését a „Dokumentumok” doboz „Tallózás” 

gombjának segítségével tudjuk kezdeményezni. A kiválasztott dokumentumot a „Dokumentum 

hozzáadása” gomb segítségével tudjuk a témához csatolni.  
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Ha minden szükséges adatot megadtunk az űrlapon, akkor a „Mentés” gomb segítségével tudjuk rögzíteni 

a témát az adott értekezlethez. Az űrlapon megadott személyek automatikusan jogosultságot kapnak az 

adott témához. 

6.2.2 Téma rögzítése értekezlet megadása nélkül 

Abban az esetben, ha egy témát szeretnénk előre rögzíteni, de nem tudjuk pontosan, hogy melyik 

értekezleten lesz tárgyalva, akkor lehetőségünk van egy témát úgy rögzíteni, hogy nem adunk meg 

konkrét értekezletet. Ebben az esetben az űrlapon a maszk mező értékét ki kell választanunk, viszont a 

konkrét értekezlet címét nem. Azaz az Értekezlet legördülő mezőben a „Kérem, válasszon” értéket hagyjuk 

meg.  

Ha minden szükséges adatot megadtunk az űrlapon és az esetlegesen kívánt dokumentumokat is 

feltöltöttük, akkor a „Mentés” gomb segítségével tudjuk rögzíteni a témát értekezlet nélkül. Az űrlapon 

megadott személyek automatikusan jogosultságot kapnak az adott témához.  

Az így rögzített témák az adott maszk szerint rögzített értekezletek gyűjtőjében jelennek meg, azaz a 

későbbiekben bármelyik ilyen típusú értekezletre bekerülhetnek. 
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6.3 Napirend összeállítása, napirend generálás űrlap használata 

Az űrlap fő funkciói: 

• Napirendi pontok kezelése 

• Eszközigénylés 

• Bekészítés kérése 

• Generált dokumentumok előállítása (napirend generálása) 

• Feladatok kezelése 

• Értekezlethez kapcsolódó dokumentumok feltöltése 

6.3.1 Értekezlet napirendjének kialakulása 

Az értekezlet szervezőjének szükséges összeállítania az értekezlet napirendjét. 

Témák az alábbi esetekben kerülhetnek a napirendbe: 

• Értekezlethez rendelt témák 

• Értekezlethez nem rendelt témák 

• Értekezlet napirendjének rögzítése közbeni téma rögzítés esetén 

• Egyéb napirendi pont felvételével 

• Halasztás esetén automatikusan  

6.3.1.1 Értekezlethez rendelt témák 

Ebben az esetben a rögzítő már a téma rögzítésekor megadta, hogy melyik értekezletre szeretné a témát 

felvenni. A téma megjelenik az adott értekezlet napirendi pontjai között. 

6.3.1.2 Értekezlethez nem rendelt témák, azaz téma gyűjtőből történő felvétele 

Gyűjtőből történő napirendi pont felvételekor az űrlap Napirend dobozában a „Téma értekezlethez 

rendelése” mezőből tudjuk az értekezlethez felvenni kívánt témát. Ehhez a mező legördülő listájából 

kiválasztjuk a kívánt pontot, majd a mező melletti „Hozzárendelés” gomb segítségével hozzáadjuk a 

napirendi pontokhoz. 

 

6.3.1.3 Értekezlet napirendjének rögzítése közbeni téma rögzítés esetén 

A napirend összeállítása űrlapon az „Új napirendi pont rögzítése” gomb segítségével tudunk új témát 

rögzíteni az értekezlethez. A téma űrlapjának kitöltése megegyezik a 6.2.1 fejezetben ismertetettekkel, 

azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben nem választható maszk, illetve értekezlet az adott témához, 

mert a kezdeményező értekezlet van megjelölve ezekben a mezőkben. 
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6.3.1.4 Egyéb napirendi pont felvétele 

Olyan napirendi pont, mely nem témarögzítés útján kerül a napirendbe. Ilyen pont lehet a szünet, illetve 

bármi olyan esemény, amihez nem szükséges külön témát indítani, de mégis a résztvevők megbeszélést 

szeretnének róla. Egyéb típusú ponthoz nem lehet döntést rögzíteni. Ilyen pontot a „Szünet/Egyéb 

napirendi pont rögzítése” gomb segítségével tudunk rögzíteni. 

 

A pont felvételi űrlapjának kitöltése megegyezik 6.2.1 fejezetben ismertetettekkel, azzal az eltéréssel, hogy 

ebben az esetben nem választható maszk, illetve értekezlet az adott témához, mert a kezdeményező 

értekezlet lesz megjelölve ezekben a mezőkben. 

6.3.1.5 Napirendi pontok szerkesztése 

A napirend szerkesztőfelületén megadhatjuk az egyes napirendi pontok időtartamát, illetve a napirendben 

elfoglalt helyét (sorszámát). 

A napirend dinamikusan kezeli az időtervet, azaz egy új pont beszúrásakor, áthelyezésekor, kivételekor 

eltolja időben a későbbi pontokat, azonban napirendi pont felvételekor, ha a napirendi pontok által adott 

időtartam hosszabb, mint az értekezlet kezdete és a vége közötti időtartam, akkor a rendszer pirossal jelzi, 

hogy az adott napirendi pont már túlcsúszik a megadott időintervallumon. Ebben az esetben a napirend 

piszkozatként menthető, de addig nem lehet véglegesíteni az ülést, amíg a napirendi pontok 

időintervalluma nem fér bele az előre rögzített ülés időintervallumába. 

A napirendi pontok sorrendjét az űrlap Napirend részében lehetséges állítani oly módon, hogy a 

Szerkesztés oszlop Sorszám mezőjében a legördülő listában arra a helyre rakjuk a napirendet, ahova a 

napirendben el szeretnénk helyezni.  

Egy 

napirendi pont adatainak szerkesztését a sorszám mellett lévő szerkesztés ikonra kattintva tudjuk 

kezdeményezni. 

A változtatások mentésére a felugró űrlapon található mentés gomb szolgál.  

A napirendből napirendi pont eltávolítására is van lehetőség. Ebben az esetben az eltávolított téma az 

adott maszk szerint indított értekezletek gyűjtőjében jelenik meg az értekezlet nélküli témák között. A pont 

kivételét a napirendi pont mellett található ikonnal tehetjük meg: . 

A napirendi pontok kapcsán lehetőségünk van a napirendből napirendi pontot törölni. Törlés esetén a 

téma véglegesen törlődik és másik értekezleten sem vehető fel. A végleges törlést a napirendi pont mellett 

található törlés ikonnal tehetjük meg: . 

A napirendet lezárni a „Napirend lezárása” gomb segítségével lehet 
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6.3.2 Eszközigénylés 

Az űrlapon a napirend összeállításakor lehetőség van az IT felé eszközigényt jelezni. Az itt megadott 

értékek átvezetésre kerülnek az IT Helpdesk rendszerbe, így elég az IT igényeket csak ezen a felületen 

rögzíteni. 

Az eszközigénylést az űrlap Eszközigénylés dobozában tehetjük meg. 

 

6.3.3 Bekészítés kérése 

Az űrlapon lehetőség van a konyha felé bekészítési igényt jelezni. A bekészítés kéréséről a konyha e-mail 

értesítőt kap. 

A bekészítést az űrlap Bekészítés kérése dobozában rögzíthetjük. 

 

6.3.4 Dokumentumok generálása 

A dokumentumok generálása dobozban van lehetősége a szervezőnek a napirend nyomtatható 

változatának generálására. Ezt a „Napirend generálása gomb” segítségével teheti meg. Napirendet 

többször is lehet generálni, de a rendszer felületén mindig csak az aktuális napirend fog megjelenni. 

 

6.3.5 Értekezlet kapcsán felmerülő feladatok 

Az értekezlet szervezőjének, illetve rögzítőjének lehetősége van az értekezlet kapcsán feladatot rögzíteni. 

Ezt az „Új feladat rögzítése” gomb segítségével teheti meg. A feladat rögzítésével kapcsolatos részletes 

leírást lásd Error! Reference source not found. fejezetben. 

6.3.6 Értekezletre elkészítendő feladatok 

Ebben a dobozban azok a feladatok jelennek meg, amelyeket az adott értekezletre kell elkészíteni. 

A feladatok kezelésének részletes ismertetését lásd Error! Reference source not found.. fejezetben. 

6.3.7 Dokumentumok 

A rendszerben lehetőség van értekezlethez dokumentumot rögzíteni. Ebben az esetben a feltöltött 

dokumentumok az egész ülésre fognak vonatkozni. A feltöltést a „Mellékelt dokumentumok” panelben 

végezhetjük el. 
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6.4 Napirend jóváhagyása 

A kiválasztott maszktól függ, hogy az összeállított napirendet még jóvá kell-e hagyatni egy felsőbb 

vezetővel, vagy nem szükséges a napirend rendszerbeli jóváhagyatása. Ha szükséges a jóváhagyás, akkor 

arról az érintett e-mail értesítőt kap, illetve feladatbejegyzés is keletkezik a számára.  

Az értekezlet jóváhagyását az űrlap alján található Napirend jóváhagyása gombbal lehet elvégezni. 

6.4.1 Napirend visszanyitása, napirend módosítása 

Az értekezlet szervezőjének, illetve a rögzítőjének lehetősége van arra, hogy visszanyissa a napirendet, és 

így utólag is végezhet rajta különböző változtatásokat. A napirend visszanyitását a „Napirend 

visszanyitása” gomb segítségével tehetjük meg. Ekkor az értekezlet státuszt vált, és így lehetőség lesz a 

napirendi pontok módosításra, új pont felvételére. Ebben az esetben új napirend dokumentum generálása 

szükséges, illetve az értekezletet újra ki kell küldeni jóváhagyásra. 

6.5 Tárgyalás; döntések rögzítése 

A napirend jóváhagyása után az értekezletet szervezőjének vagy rögzítőjének lehetősége van az 

értekezlet közben folyamatosan – vagy az értekezletet követően utólagosan – a rendszerbe rögzíteni az 

egyes témákhoz kapcsolódó döntéseket. 

Ezt az adott téma sorában található „Döntés rögzítése” gomb segítségével teheti meg.  

 

A gombnyomás hatására megnyílik az adott téma űrlapja, ahol a Döntés mező feletti legördülő listában ki 

lehet választani a pont kapcsán hozott döntést, a Döntés mezőben pedig szövegesen le lehet írni a döntés 

szöveges összefoglalását.  
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Abban az esetben, ha egy pontot halasztani szükséges, a felületen a „Döntés” legördülő mezőben ki kell 

választani a „Elhalasztva” lehetőséget, és a megjelenő „Napirend halasztása erre az értekezletre” mezőben 

meg kell adni a már rögzített értekezletek közül azt, ahova az adott pontot halasztani szeretnénk.  

 

Lehetőség van a halasztott pontot gyűjtőbe tenni, ekkor nem szükséges kiválasztani értekezletet,azaz a 

Napirend halasztása erre az értekezletre mező értékét „Kérem, válasszon..” lehetőségen szükséges hagyni,  

így a téma minden adott maszk szerinti értekezleténél a gyűjtőben meg fog jelenni. 

A halasztott pont minden főbb adata automatikusan átkerül az új értekezlethez. 

A döntést a „Mentés” gomb segítségével tudjuk véglegesíteni. 

6.6 Jegyzőkönyv generálása 

Az értekezlet döntéseinek rögzítése után nyomtatható jegyzőkönyv (emlékeztető) generálható, melyet, ha 

szükséges, tovább lehet küldeni vezetői jóváhagyásra is, ha ez a folyamati lépés az értekezlethez 

kiválasztott maszkban szerepelt. Ezt a „Generált dokumentumok” doboz „Jegyzőkönyv generálása” 

gombjával tehetjük meg. A jóváhagyás indítását a „Jegyzőkönyv elkészült, jóváhagyás indítása” gomb 

segítségével tehetjük meg.  

6.7 Jegyzőkönyv jóváhagyása 

Az elkészült jegyzőkönyvet a Jegyzőkönyv jóváhagyása dobozban található „Jegyzőkönyv jóváhagyása” 

gomb segítségével tudják az érintettek jóváhagyni. 
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6.8 Ülés lezárása 

A folyamat az értekezlet lezárásával végződik. Az összehívó feladata lezárni az ülést, melyre a rendszer 

bizonyos időközönként automatikusan felhívja a figyelmét. Az ülést az összehívó helyett az ülés szervezője 

is lezárhatja. A maszkban beállítható, hogy a rendszer előre paraméterezett napszám után automatikusan 

lezárja az értekezletet. Az ülés kézzel az „Az ülés lezárása” gomb segítségével zárható le. 

6.9 Feladatok kezelése 

Érintett szerepkör: rögzítő, felelős, tagok 

A feladatkezelés keretén belül lehetőség nyílik az egyes megbeszélések kapcsán generálódott feladatok 

rögzítésre, illetve nyomon követésre. A csoportmunka-támogató rendszerben rögzített feladatok az 

Értekezlet-kezelő rendszer feladatáttekintő kijelzőjében is megjelennek, így megvalósítva a két rendszer 

közötti egységes feladatkezelést. 

Új feladatot a főoldalon lévő „Új feladat létrehozása” gomb segítségével vehetünk fel, illetve az egyes 

értekezletek űrlapjáról is kezdeményezhetjük. 

A már kiosztott feladatok a felhasználó feladatait megjelenítő Aktív feladataim kijelziőben jelennek meg. A 

kijelző tartalmazza az összes olyan feladatot, amit a bejelentkezett felhasználónak kell elvégeznie, illetve 

azokat is, amelyeket ő osztott ki másoknak. 

A feladatok között lehetnek folyamatos feladatok is. Az ilyen típusú feladatok esetén üzletileg nem 

indokolt határidőt kijelölni. Az egységes működés érdekében a rendszerben ilyenkor egy távoli dátumot 

(pl. 2020. 01. 01.) kell megadni. 

A feladatkezelés kitér a határidők figyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos értesítések automatikus kiküldésre 

is. 
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6.9.1 Feladat rögzítése 

Feladatok rögzítése űrlap mezői: 

Feladat típusa: 

A feladat rögzítésekor meg kell különböztetnünk, hogy a feladat eredményét szükséges-e értekezletre 

visszahozni. Ha igen, akkor „Konkrét értekezletre elkészítendő feladat” megjelölést kell választanunk. 

Ebben az esetben meg szükséges adnunk, hogy melyik értekezletre készüljön el a feladat. Ha a feladat 

eredményét nem szükséges értekezletre visszahozni, akkor az „Eseti feladat” megjelölést kell választanunk. 

Feladat ellenőrzése: 

A készre jelentett feladatot még ellenőrzöm: ennek a lehetőségnek a választásakor a feladat kiosztója még 

szeretné ellenőrizni, átvenni a felelős által elkészített feladatot. A visszajelzést, átvételt a feladat kiosztója a 

rendszerben tudja jelezni. 

Feladat címe: ebben a mezőben szükséges megadni a kiosztandó feladat megnevezését 

Határidő: a feladat elvégzésének határideje, abban az esetben, ha a feladatot nem konkrét ülésre kell 

elkészíteni 

Rögzítő: az a személy, aki a rendszerbe felvitte a feladatot 

Felelős: az a személy, akinek a feladatot el kell végeznie 

Helyettes: a felelős helyett eljáró személy 

Megjegyzés: szöveges mező, melyben többek között ismertethető a feladat leírása 

Rögzítés gomb: ennek segítségével menthető el a feladat a rendszerben 

 

6.9.2 Feladat módosítása 

Érintett szerepkör: rögzítő, felelős, tagok 
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Feladat módosítását a Feladataim doboz egy konkrét feladatának címére kattintva tudjuk kezdeményezni. 

A kívánt módosítások végrehajtása után a „Mentés” gomb segítségével tudjuk véglegesíteni a 

változtatásainkat. 

6.9.3 Feladat felelős általi visszautasítása 

A feladat kapcsán a kijelölt felelősnek lehetősége van visszautasítani a feladatot. Ezt az Aktív feladataim 

doboz egy konkrét feladatcímére kattintva tudja kezdeményezni. A visszautasítást a felelős a „Visszautasítom 

tartalom miatt”, vagy a „Visszautasítom határidő miatt” gombokkal teheti meg.  

Ebben az esetben a feladat visszajut a rögzítőhöz, aki a feladat módosításával új felelőst vagy határidőt tud 

kijelölni a feladathoz. 

 

 

6.9.4 Feladat készre jelentése 

A feladat készre jelentése a feladat feladatfelelős általi elkészültét jelöli. 

A felelős a feladat készre jelentését az Aktív feladataim doboz egy konkrét feladatcímére kattintva tudja 

kezdeményezni. Ezt követően a Kész gomb megnyomásával jelezheti a munkája befejeztét. 

Abban az esetben, ha a feladat kiosztásakor a feladat rögzítője ellenőrzést kért, akkor a felelős által készre 

jelentett feladat a rögzítőhöz kerül ellenőrzésre. 
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6.9.5 Feladat rögzítő általi jóváhagyása 

Abban az esetben, ha a rögzítő megjelölte, hogy a feladat elkészülése után szeretné még ellenőrizni az 

elkészült feladatot, akkor a felelős általi készre jelentés után az ellenőrizendő feladat megjelenik a rögzítő 

Aktív feladataim dobozában „Felelős részéről kész” státusszal. 

 

A feladat ellenőrzését az Aktív feladataim dobozban a konkrét feladat címére kattintva tudjuk 

kezdeményezni. A rögzítő itt tud dönteni a feladatról. Ha elkészültnek tekinti a feladatot, akkor az Elkészült 

lehetőséget kell választania. Abban az esetben, ha nem megfelelőnek ítéli a feladat elkészítését, akkor a 

Nem készült el gomb megnyomása után a feladat visszakerül a felelőshöz, Folyamatban státusszal. 

 

Abban az esetben, ha a feladatot a rögzítő vissza szeretné vonni, akkor a Visszavonás gombot kell 

megnyomnia. 
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