
         

 
 

 

ÚTMUTATÓ: CSATLAKOZÁS A ZOOM MEETINGHEZ  

 
KÉSZÜLT A KÉK KULTURÁLIS ÉLMÉNYKLUB ONLINE PROGRAMJAINÁL 

 

Kedves Klubtag! 

Az online programokat jellemzően a ZOOM alkalmazásán keresztül rendezzük meg. Használata 

egyszerű. Ön három különböző módon tud csatlakozni a programhoz a Zoomon keresztül: az 

e-mailben kiküldött meghívóban a linkre kattintva, az interneten keresztül, illetve az előzetesen 

letöltött ZOOM alkalmazással. Az alábbi használati útmutatóban részletesen megmutatjuk 

Önnek a ZOOM csatlakozási lehetőségek lépéseit.  Ön szabadon választhat, hogyan csatlakozik 

a programunkhoz. 

Kérjük, 10 perccel korábban jelentkezzen be az Ön által választott programra. A ZOOM meeting 

linkjét, azonosítóját és jelszavát a programra jelentkezését követően, legkésőbb a program 

kezdete előtt 24 órával kiküldjük Önnek a megadott email címére. Ha a csatlakozásnál 

problémába ütközik, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@kekklub.hu e-mail címen 

vagy az alábbi telefonszámon. Kollégánk szívesen segít Önnek.  

Telefon: +36 30 087 3535  

 

CSATLAKOZÁS AZ EMAIL MEGHÍVÓ ALAPJÁN 

 

1. lépés: Kattintson az Önnek email-ben a meeting linkjére! 

 

2. lépés: Írja be az email-ben megadott jelszót, Meeting ID-t és csatlakozzon a meetinghez.  

 

3. lépés: Ezt követően meg kell adnia a jogosultságokat a rendszernek a kamera és mikrofon 

használatra. (Online workshopoknál, beszélgetéseknél és több interaktív programnál 

kötelező a kamera használata.) Majd a waiting room-ba fog belépni, ahol kis türelmét kérjük, 

amíg az engedélyezés zajlik. Majd a rendszer automatikusan csatlakozik a programhoz. 

mailto:info@kekklub.hu


         

 
 

 
A fenti egy példa a Zoom meeting fontos adataira: link, Meeting ID és jelszó 

 

 

 

CSATLAKOZÁS AZ INTERNETEN KERESZTÜL 

 

1. lépés: Nyissa meg a https://zoom.us/ oldalt a böngészőből! 

 

2. lépés: Ha van ZOOM fiókja, kattintson a Sign In gombra, és jelentkezzen be (a letöltés 

lépéseit lejjebb – az Előzetesen letöltött ZOOM alkalmazással – résznél írjuk meg).  

 

3. lépés: Ha nincs, vagy nem szeretne bejelentkezni a Zoom fiókba a programhoz, 

kattintson a Join a Meeting gombra.  

 

 
 

 

 

https://zoom.us/


         

 
 

4. lépés: Ha a Join a Meeting-re kattintott, írja be a meeting azonosítóját (Meeting ID) és 

a jelszavát, melyeket emailben kiküldtünk Önnek. 

           

 

5. lépés: Ezt követően meg kell adnia a rendszernek a jogosultságokat a kamera és 

mikrofon használatra. (Online workshopoknál, beszélgetéseknél és több interaktív 

programnál kötelező a kamera használata.) Majd a waiting room-ba fog belépni, ahol kis 

türelmét kérjük, amíg az engedélyezés zajlik. Majd a rendszer automatikusan csatlakozik 

a programhoz. 

 

 

 

ELŐZETESEN LETÖLTÖTT ZOOM ALKALMAZÁSSAL  

- 

ZOOM ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE 

 

Érdemes letölteni a Zoom alkalmazást a számítógépre, mert könnyebben lehet használni, 

mint a böngészős változatot, több funkció érhető el (reakciók, galéria nézet). Letöltése és 

használata egyszerű és biztonságos.  

 

 

 

 



         

 
 

 

1. lépés: Írja be a böngészőbe, hogy „zoom download”, majd kattintson a képen látható 

keresési találatra.  

 

 

2. lépés: Kattintson a „Download” gombra.          

 

 

 

 



         

 
 

 

3. lépés: Kattintson a jobb felső sarokban a felugró ablak ZOOM linkjére.  

         

 

 

4. lépés: Kérjük, várja meg a betöltést.

 

 

 



         

 
 

5. lépés: Ha már van ZOOM fiókja, kattintson a Sign in gombra, és jelentkezzen be. Ha nincs, 

kattintson a Join a Meeting gombra, írja be a meeting azonosítóját (Meeting ID) melyet 

emailben kiküldtünk Önnek, írja be a teljes nevét vagy a keresztnevét.  

 

 

6. lépés: Kérjük, írja be a jelszót, melyet e-mailben kiküldtünk Önnek.   

                                
 

 



         

 
 

7. lépés: Ezt követően meg kell adnia a rendszernek a jogosultságokat a kamera és mikrofon 

használatra. (Online workshopoknál, beszélgetéseknél és több interaktív programnál 

kötelező a kamera használata.) Majd a waiting room-ba fog belépni, ahol kis türelmét 

kérjük, amíg az engedélyezés zajlik. Majd a rendszer automatikusan csatlakozik a 

programhoz. 

 

 

 

Tippek az optimális online program érdekében 

 Szinte minimális sávszélességű internetelérés szükséges; 
 javasolt a laptop/asztali számítógép használata; 
 nem feltétele a használatnak, de jó ha van fejhallgató, fülhallgató, amely kiszűri a hátsó 

zajokat; 
 érdemes az online program előtt 10 perccel bejelentkezni, hogy időben kiderüljenek az 

esetleges technikai problémák, illetve az engedélyezési folyamat miatt. 

 

ZOOM Etikett 

 Amikor nem Ön beszél, a háttérzajok csökkentése érdekében kérjük, a bal alsó 

sarokban kapcsolja ki a mikrofont.  

 A programra teljes névvel vagy keresztnévvel jelentkezzen be.  

 Ne jelentkezzen be egyszerre több eszközről, ugyanarra a meetingre. Ez többféle 

problémát is okozhat, például visszhangot.  

 Kérjük, hallgassa végig a klubvezetőt és a többi klubtagot, ha éppen beszélnek.  
 Ne tegye közzé a Zoom program belépési adatait! 

 

Szeretettel várjuk a programjainkon!  

 

 

Üdvözlettel,                

KÉK Kulturális Élményklub csapata  


