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Segédanyag a Zoom „videochat” programhoz, a webfelület 

használatához 

 

A Zoom egy olyan online eszköz, melynek segítségével sokan (előfizetés esetén 

akár több 100-an is) “találkozni” tudunk helytől függetlenül. Indítható böngészőből 

vagy letölthető számítógépre, telefonra, tabletre. Tapasztalatunk szerint az ingyenes 

verzió 100 főig fogad résztvevőket, 20-25 résztvevővel biztonságosan kezelhető. Ez 

a verzió 40 perces beszélgetésre ad lehetőséget, ezután bontja a beszélgetést (újra 

belépve lehet folytatni.) 

 

Kétféleképpen használhatjuk: 

1. Csatlakozunk egy beszélgetéshez (Háromféle módon is megtehetjük) 

2. Mi indítunk beszélgetést 

 

1. Csatlakozunk egy beszélgetéshez  

A csatlakozást háromféleképpen is megtehetjük:  

a) Zoom program letöltésével és elindításával, 

b) Böngészőből a zoom.us oldalon, 

c) Okoseszközre letöltött applikáción keresztül 

 

a) A Zoom program indításával csatlakozunk: 

Minden előadáshoz tartozik egy link, amelyet a webináriumot megelőzően e-mailben 

elküldünk. Erre a linkre kattintva az közvetlenül az előadás “szobájához” visz. Ez 

után két dolog történhet attól függően, hogy használt-e már a számítógép korábban 

Zoom webinárium szoftvert. 

 Ha még nem, akkor először le kell töltenie a Zoom webinárium szoftverét, 

hogy beléphessen az előadásba. 

 Ha már használt, akkor pedig azonnal, vagy jóváhagyása után elindul a 

gépére korábban települt Zoom webinárium szoftver. 

A program ingyenesen letölthető a https://zoom.us/download oldalon. A letöltött 

ZoomInstaller.exe fájlt el kell indítani. A telepítés során automatikusan kirakja az 

indítóikont az asztalra. 

  
További indításokkor már csak erre kell rákattintani, vagy a kapott linkre kattintva 

automatikusan indul. 

 

 

 

https://zoom.us/download
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Előfordul olyan csatlakozás, amikor a beszélgetés ID számát (9, 10 vagy 11 jegyű 

számsor) kell megadni, vagy még jelszót is kérhetnek a belépéshez – attól függően, 

hogy a beszélgetés létrehozója hogyan állította ezt be. Így előfordul, hogy ID számot 

és jelszót is kap a beszélgetésre meghívó levélben. 

Az ID számmal történő belépésről bemutató videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnX8sRbYtKs 

Belépést bemutató videó: https://www.youtube.com/watch?v=hgQudCI2kjY 

 

b) A webes felületen csatlakozunk 

Résztvevőként csatlakozni lehet a web-es felületen is, a www.zoom.us oldalon, a 

Join a meeting menüpontban 

 
(A további lépések ugyanazok, mint a továbbiakban leírt Zoom programmal történő 

csatlakozásnál.) 

Csatlakozáskor a Join a Meeting gombra kell kattintanunk. 

 
Itt kell beírnunk a minket meghívótól kapott ID számot, vagy a link nevét. (Az előző 

beszélgetések adatait megtaláljuk egy legördülő listában.). Adja meg a nevét! (Ez a 

https://www.youtube.com/watch?v=SnX8sRbYtKs
https://www.youtube.com/watch?v=hgQudCI2kjY
http://www.zoom.us/
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név meg fog jelenni a résztvevők listájában, ahol írásban tud majd kommunikálni 

velünk.), majd kattintson a Join (Csatlakozás) gombra! 

 

(Lehetséges beállítások még, hogy a jövőre nézve 

megjegyezze a nevemet, ne közvetítse a 

hangomat, ne közvetítsen rólam képet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha nincs elindítva a beszélgetés, akkor a következő üzenetet kapjuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ikonok jelentése a résztvevői oldalról: 

 Join Audio gomb: csak akkor jelenik meg, ha valamiért a csatlakozás 

folyamán nem jó helyre kattintott, vagy a számítógépén probléma volt a 

hangbeállításokkal. Kattintson rá, hogy hallhasson minket! Ha minden 

rendben, akkor itt egy mikrofont fog átni (az sem probléma, ha át van húzva). 

Amennyiben sikerül csatlakoznia, de nem hall semmit, akkor a Zoom számára 

nem engedélyezte, hogy hozzáférjen a hangeszközödhöz! Utólag tegye ezt 

meg! 

 Participants gomb: a résztvevők listája. 

 Share Screen gomb: ha rákattintasz erre a gombra, akkor jelezheted az 

előadónak, hogy szeretné megosztani a képernyőjét. 

 Chat gomb: az előadáson jelenlévők írhatnak az előadónak – itt tud például 

kérdést feltenni. Ezeket a bejegyzéseket a többi résztvevő is látja. 

 Leave Meeting gomb: itt tud kilépni az előadásból. 

 A hangot az előadó tudja szabályozni, letiltani a résztvevők hangját. 
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Tanácsok a résztvevőknek 

 Amikor nem beszél, érdemes a bal alsó sarokban lévő mikrofon ikonnal 

lenémítani magát – így a közeledben hallható háttérzajok (Pl. a gépelés, 

egérkattintás) nem zavarják a többieket 

 Ügyeljen arra, hogy a neve helyesen jelenjen meg 

 Meg tudja osztani a képernyője látványát a Share screen -re kattintva 

 Ha szeretné látni egyszerre az összes résztvevőt, a jobb felső sarokban 

(telefonon a kép jobbra-balra húzásával) válthat nézetet 

 Lehetősége van személyes kérdéseket is feltenni a résztvevőknek vagy az 

egész csoportnak a Chat funkcióval 

c) Okoseszközre letöltött alkalmazáson keresztül  csatlakozunk 

Az okoseszközünkre letöltött alkalmazás indítása után adjuk meg a szükséges 

ID számot és jelszót. 

 

2. Beszélgetés indítása 

 
Ha én akarok beszélgetést indítani , akkor a bejelentkező képernyőn a „Sign in” 

gombra kell kattintani. Ekkor regisztrált felhasználóként lépek be. Így beszélgetést 

indíthatok, illetve ilyen módon is csatlakozhatók megkezdett találkozókhoz. 
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Bejelentkezés történhet akár a már meglévő gmail-es vagy Facebook azonosítóval. 

Ekkor az e-mail címet és a jelszót kell megadni. Pl. Google fiókkal bejelentkezve: 

A jelszavunkat megadva belépünk a felületre. (A továbbiakban a Home menüpont 

alatt elérhető felületet mutatjuk be.) 

 
 

Itt a New Meeting ikont választva már el is kezdhetjük a beszélgetést. Ekkor én 

kezdeményeztem a találkozót, én tudom szervezni a résztvevők meghívását. 

 

 
Ikonok jelentése a beszélgetés indítójának oldaláról: 

Join Audio: A saját hang levétele / aktivitása. 

Stop Video A rólam közvetített kép letiltása 

Az Invite + gombbal meghívhatjuk a beszélgetőtársakat. Pl. e-mail címük 

megadásával. 

A Manage Participants: A résztvevők számát mutatja és hangjuk, videóképük 

kezelésére, áttekintésére ad lehetőséget. 

A Share Screen gombra kattintással megoszthatjuk a háttérben a saját gépünkön 

megnyitott alkalmazások, programok képernyőit. 

Beszélgetés közben is meghívhatunk újabb résztvevőket az Invite+ gombra 

kattintva: 
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A képernyő jobb alsó sarkában látható a Meeting Password (308931), a Chatszoba 

azonosítója/belépési jelszava a nem regisztrált bejelentkezett résztvevők számára. 

Aki a Zoomba bejelentkezett felhasználóként van jelen, a beszélgetés azonosítójával 

tud bekapcsolódni, jelen esetben ID 935-190-888. (Ez az azonosító csak addig él, 

amíg a beszélgetés elindítója be nem zárja a beszélgetést.) 

A Copy Invitation majd a Gmail gombra kattintva megnyílik a postafiókunk és már 

látjuk is a találkozóra való meghívás szövegét egy e-mail formájában, csak a 

címzette(ke)t kell beírnunk. A Gmail levelezésben ismert partnereket az első néhány 

betű alapján a felület felkínálja, így a címzettek megadása gyorsan megtörténhet.) 
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Record gomb: A beszélgetés felvehető. Ehhez a Record feliratú kör alakú gombra 

kell kattintani. A felvétel leállítható vagy a beszélgetés zárásával lezár. A felvételt 

mp4 formátumban menti a számítógép. 

Beszélgetés, előadás közben az előadó képernyőjének megosztását a Share 

Screen gombra kattintással tehetjük meg. Megjelennek a háttérben megnyitott 

alkalmazások, programok képernyői. Itt kattintással válasszuk ki a szükséges 

képernyőt. 

 
 

Például kiválasztva az oktatási hivatal tájékoztató oldalát (rákattintunk) ez jelenik 

meg a teljes képernyőn. Ebből az állapotból visszalépni az oldal tetején a piros 

téglalapban található „Stop Share” gombra kattintva lehet. 
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Az aktív beszélgetés idején a képernyő tetején egy zöld-piros csík jelenik meg, a 

beszélgetés azonosító számával. Ha az egeret a zöld-piros fülön mozgatjuk, akkor 

lehúzhatjuk az eredeti menüt, és különböző szerkesztéseket is végezhetünk a 

bemutatott oldalon (pl. aláhúzzuk, kiemeljük a lényeget). 

 

 
A beszélgetés végeztével (End Meeting feliratra kattintás) ha ezt a beállítást kértük -  

akkor a „beszélgetést” – videofelvételt automatikusan elmenti a program.  

 
A beszélgetés elindítójának gépén a Dokumentumok mappa Zoom almappájában  

 

 
 

automatikusan létrejön egy új mappa, amelynek neve a mentés dátumából, 

időpontjából és a beszélgetés elindítójának nevéből áll. 

 
Ez a mappa 3 fájlt tartalmaz: 
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Az audio_only a video beszélgetésnek csak a hangját,  

A playback: Lejátszási lista: itt médiafájlokat kapcsolhatunk össze.. 

A zoom_0 pedig a teljes video beszélgetés felvételét. (A hívást kezdeményező fél 

kamerafelvételét.) Ez egy eléggé nagy terjedelmű fájl. 

A felvétel a Zoom programban is elérhető a Recorded menüpont alatt. 

 
 

Meeting indítása részletesen bemutatva (19 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=xhhnWRgoRmI 

 

Egy jövendő beszélgetést a Meetings menüpontban lehet beállítani 

 
az Edit gombra kattintva: 

https://www.youtube.com/watch?v=xhhnWRgoRmI
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Használhatom az állandó „szobámat” (A szobának állandó ID száma van, aki ezt 

ismeri, az be tud csatlakozni bármelyik előadáshoz), vagy minden újabb időponthoz 

generálhatok újabb ID számot, vagyis a régi számot ismerők már nem tudnak 

csatlakozni. 

Be legyen-e kapcsolva az előadó videója? On/Off 

Be legyen-e kapcsolva résztvevők videója? On/Off 

A hang telefonon, számítógépen vagy mindkét módon működjön-e? 

 

Az Advanced Options lenyitható menüben: 

 Belépés engedélyezése, mielőtt az előadó (host) belépne 

 A résztvevők elnémítása (Csak írásban (Chat) tudnak kommunikálni, de 

„hangosan” nem tudnak hozzászólni az előadáshoz.) 

 Automatikusan felvételt készít a beszélgetésről 

 

A találkozóval kapcsolatos egyéb beállítások: 

 Copy Invitation: a résztvevők meghívásához minden adatot átmásolhatunk a 

vágólapra, pl. Facebook-csoportban így könnyen közzétehető. 

 Copying meeting: Egy kattintással át lehet majd másolni a beszélgetés összes 

fontos adatát (ID szám jelszó stb.) pl. a részvevőknek kiküldendő e-mailbe. 

 Join URL netes elérhetőség is generálható. Ezt átküldve a résztvevőknek a 

webes felületen tudnak csatlakozni. Minden egyes belépőt egyesével 

engedélyeznie kell a beszélgetés indítójának: Így távol lehet tartani az 

illetéktelen belépőket, de nagyon lelassítja a belépési folyamatot. 
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Beszélgetést a nyitóoldalról is indíthatunk. Ekkor mindig különböző meeting 

azonosítót, jelszót és belépési linket generál a program, míg a Meetings menüpont 

alatt indított beszélgetések az ott beállított adatokkal indulnak (azonosító, általunk 

megadott jelszó, link) 

Viszont, ha a Home menüben a New Meeting-nél bejelöljük a „Use my personal 

setting” lehetőséget, akkor az innen elindított beszélgetéseink is az állandó 

paraméterekkel indulnak. 

 
Ha egy résztvevő csatlakozni akar a beszélgetéshez, de az nincs elindítva, akkor a 

postafiókunkba egy levél érkezik, amely tartalmazza a csatlakozni szándékozó 

személy nevét is.  

 

 
 

 

Kis nyelvleckével egybekötött tájékoztatónk végén: 

Join Zoom! 


