
ZOOM program használata meghívottként lépésről lépésre 

A csatlakozáshoz a szervezőktől egy e-mailt fogsz kapni: 

 

1.a. Kattints az e-mailen megküldött linkre (kék színű), majd  

kattints a „Hivatkozás megnyitása” gombra 

 

Automatikus kapcsolódás esetén folytatás a 2. ponttól. 

Azonosító 

Jelszó 

Link a kapcsolódáshoz 



1.b.  Ha nem csatlakozik automatikusan, nyisd meg a gépeden a Zoom 

programot és kattints rá a „Start Zoom” gombra

 

 Ide kattintva láthatod a géped programjait. Görgess le a „Zoom”-ig 

kattints a „Join a meeting” gombra  

 

írd be az e-mailben megadott azonosítót és jelöld meg a „Remember my name 

for future meeting” (neved  a résztvevők listájában minden csatlakozásnál így 

jelenik meg) és kattints a „Join” gombra 

  

unnnnnnev

ed 

Neved itt jelenik meg, 

amit átírhatsz 

Írd ide az azonosítót 



2. Ahhoz, hogy halld a megbeszélés hangját, kattints a „Join Audio Conference 

by Computer” gombra 

 

3. Ha ez a kép jelenik meg, ne aggódj, a Meghívó fél még nem engedett be, 

várakozz  

 

4. A meghívó beengedett, a képernyődön az alábbi jelenik meg (példa) 

 



 

 

5. Ha kérdést akarsz feltenni, kattints a „Chat” gombra. Akkor a lenti felület 

jelenik meg. 

 

 

PROBLÉMÁK megoldása 

1. A linkre kattintva nem sikerült a megbeszéléshez csatlakozni 

A csatlakozást a gépeden található Zoom program megnyitásával indítsd el 

és csináld meg a fenti 1.b. pont alatti lépéseket. A szervezők megírják, hogy 

mikortól lehet csatlakozni (általában a megbeszélés előtt 15-30 perccel). 

Ajánlatos ez alatt az idő alatt a csatlakozást megkísérelni, hogy legyen időd 

biztosan belépni a megbeszéléshez. 

 



2. Sikerült csatlakozni, de nem hallok semmit 

Valószínű, hogy nem engedélyezted, hogy a program hozzáférjen a 

számítógéped hangjához. Kattints a bal alsó sarokban található „Join Audio” 

gombra 

 
majd pipáld be a lenti szöveget és kattints a „Join with Computer Audio” 

gombra 

 

3. Beszélek, de nem hallják a többiek 

a. Nem kapcsoltad be a mikrofonodat. Kattints a mikrofont mutató 

gombra 

 

b. A Meghívó fél mindenkinek a mikrofonját kikapcsolta és csak az 

előadó mikrofonja működik 

c. Nagyon régi a számítógéped, nincs beépített mikrofonja. 

https://traderklub.hu/wp-content/uploads/2018/09/zoom_audio_1.png
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