
 SharePoint használati útmutató 

 

1. Mi a SharePoint? 

A SharePoint egy csoportmunka támogatására, fájlok megosztására és weboldalak közzétételére 

kifejlesztett szoftvercsalád. 

Célunk, hogy minden szervezeti egység rendelkezzen SharePoint site-tal és minden, az 

adott szervezet számára fontos dokumentum kizárólag itt kerüljön elhelyezésre.  

A SharePoint lehetővé teszi a szervezet dokumentumainak, jogosultság szerinti, könnyen 

hozzáférhető módon történő rendszerezését, használatát, felhőalapú biztonságos tárolással.  

 

2. Hogyan lehet SharePoint site-om? 

A Miskolci Egyetem polgárai számára elérhető a Microsoft M365 felsőoktatási intézmények 

számára biztosított szolgáltatása, amelynek része a SharePoint. Ennek használatához egy 

egyetemi M365 fiókra van szükségünk. 

Az Informatikai Szolgáltatások Osztálya (ISZO), minden olyan szervezeti egység számára, aki 

kéri, létrehoz egy SharePoint site-ot 1 TB-os tárhellyel, amelyhez kijelölünk egy adminisztrátort a 

szervezetből.  

 

 



Az adminisztrátor tudja szabályozni, hogy kik és mihez férjenek hozzá. A SharePoint site 

„Dokumentumok” menüpontjában tudják kialakítani a szervezeti egységünk számára ideális 

mappa struktúrát. Az egyes mappákhoz való hozzáférést pedig egyedileg tudjuk szabályozni.  

A SharePointban is a hagyományos, megszokott Office programcsalád alkalmazásaival tudunk 

dolgozni egy webböngészőben megnyitott kezelőfelületeken. A csoportmunka egyik fontos 

alapja, a megfelelő dokumentumkezelés a SharePoint ezt automatikusan elvégzi a verziók 

összehangolásával és változáskövetéssel. Ezáltal könnyen követhetőek a dokumentumokban 

végrehajtott változások, de ha szükséges historikusan visszatérhetünk a korábbi változatokhoz is. 

 

3. Mire használhatjuk a SharePoint-ot? 

A SharePoint-on a szervezetünk, vagy a projektünk hierarchikus mappa struktúrába rendezett 

file-jait tudjuk tárolni, megosztani.  

 

4. A SharePoint használata 

1. Indítsunk el egy böngészőt és írjuk be a böngésző címsorába az office.com címet. 

 

 

2. Jelentkezzünk be az egyetemi M365 account-unkkal.  



 

 

3. Bejelentkezés után az M365 Office kezdő felülete jelenik meg. Kattintsunk az ablak bal felső 

sarkában az „Appindító” ikonra . 

 

 

 

4. Válasszuk ki az Appok > SharePoint menüpontot. 

 



 

 

5. Válasszuk ki az a Sharepoint site-ot, amelyben dolgozni szeretnénk. 

 

 

 

A SharePoint site kezdő képernyője. 



 

 

5. File létrehozása 

Új dokumentumokat a SharePoint site Új menüpontjára kattintva, majd a legördülő listából 

kiválasztva tudunk. Itt az ismert Office dokumentum típusokból tudunk választani. 

 

 

 

 

 



6. File keresése 

A SharePoint keresődoboza az alkalmazáson belül mindenhol jelen van, így bárhol lehetőségünk 

van kereséseket végrehajtani, a saját és jogosultságunkkal rendelkező - azaz hozzánk rendelt 

adatok között. A kereső külön csoportokba rendezve fog találatot adni “Fájlok”, “Webhelyek”, 

“Személyek” a kereső szó egyezése alapján.  

 

 

7. File megnyitása - (pl. Word, Excel) 

 

1. Keressük meg a SharePoint-on a megnyitni kívánt file-t.  

 



2. Majd kattintsunk rá. 

 

 

3. A megnyitni kívánt fájl automatikusan az M365 online alkalmazásaiban nyílik meg. 

Amennyiben asztali alkalmazásban szeretnénk dolgozni, ezt is megtehetjük. Kattintsunk a 

szerkesztés gombra. 

 

 

4. Majd válasszuk a Megnyitás asztali app-ban opciót. 

 

 



A szerkeszteni kívánt file az asztali alkalmazásban megnyitásra kerül. 

 

Nagyon hasznos funkció, hogy mentéskor a dokumentum visszatöltődik a SharePoint 

alkalmazásba. 

 

8. File feltöltése 

1. Lépjünk bele abba a mappába, ahová file-t szeretnénk feltölteni. 

2. Kattintsunk a Feltöltés gombra.  

 

3. Ki tudjuk választani, hogy mit szeretnénk feltölteni. Válasszuk a Fájlok opciót. 



 

4. A file rendszerünkből kitudjuk választani a feltölteni kívánt file-okat. A CTRL billentyű 

folyamatos lenyomásával egyszerre többet is kitudunk jelölni. 

 

 

5. Kattintsunk a Megnyitás gombra. 

A file-ok feltöltésre kerülnek a SharePoint-ra. 

 

 

9. Mappák megosztása 

A SharePoint mappákat megoszthatjuk a Windows Intézőből megszokott, ahhoz hasonló 

elrendezésű fájlkezelő felületről.  

1. Keressük meg a mappát, amelyet megszeretnénk osztani. 

2. Húzzuk az egeret a mappa sorára, megjelenik a megosztás ikon. 



 

3. Kattintsunk a megosztás ikonra. 

 

A beviteli mezőben gépelve megjelennek az egyetemi címtában létező kollégák vagy csoportok 

nevei, akiknek az e-mail címeik, vagy neveik illeszkednek a begépelt karaktersorozatra. 

 

Lehetőségünk van a megosztás módját beállítani. Tudjuk szerkesztésre, vagy csak 

megtekintésre beállítani. 

 



 

Külső partnerekkel történő együttműködés esetén megtudunk adni nem Miskolci Egyetemes e-

mail címet is. Ilyenkor a rendszer figyelmeztet minket. 

4. A személyek és/vagy csoportok megadása után kattintsunk a Küldés gombra. Ekkor a 

kiválasztott személyeknek/csoportoknak e-mail kerül kiküldésre, hogy megosztottak velük egy 

mappát. 

 

10. File megosztása 

A SharePoint-on tárolt file-okat megoszthatjuk a Windows Intézőből megszokott, ahhoz hasonló 

elrendezésű fájlkezelő felületről.  

1. Keressük meg a file-t, amelyet megszeretnénk osztani. 

2. Húzzuk az egeret a file sorára, megjelenik a megosztás ikon. 

 

3. Kattintsunk a megosztás ikonra. 



 

A beviteli mezőben gépelve megjelennek az egyetemi címtában létező kollégák vagy csoportok 

nevei, akiknek az e-mail címeik, vagy neveik illeszkednek a begépelt karaktersorozatra. 

 

Lehetőségünk van a megosztás módját beállítani. Tudjuk szerkesztésre, vagy csak 

megtekintésre beállítani. 

 

Külső partnerekkel történő együttműködés esetén megtudunk adni nem Miskolci Egyetemes e-

mail címet is. Ilyenkor a rendszer figyelmeztet minket. 



4. A személyek és/vagy csoportok megadása után kattintsunk a Küldés gombra. Ekkor a 

kiválasztott személyeknek/csoportoknak e-mail kerül kiküldésre, hogy megosztottak velük egy 

mappát. 


