
Hogyan kapcsolódjak be online a konferenciába előadóként vagy 
résztvevőként? 

Segítség a ZOOM használatához 
 
I. A ZOOM letöltése  

1. A konferencián való részvételhez regisztráció szükséges. A regisztráció október 1-től 
elérhető ezen a linken. A konferencia regisztrált résztvevői megkapják az egyes 
panelekben való részvételhez szükséges adatokat. (ld.II.1. pont) 

2. Az egyes panelekhez online a ZOOM Videó Konferencia alkalmazáson keresztül lehet 
csatlakozni 

3. A csatlakozásnak két módja van: web-böngészőn keresztül, valamint a számítógépre 
(tabletre, telefonra, stb.) letöltött alkalmazáson keresztül. Bár a web-böngészőn keresztül 
is hozzá lehet szólni a panelekhez, de nem teszi lehetővé prezentáció megosztását. Így az 
előadóknak mindenképpen az asztali alkalmazás letöltését javasoljuk. A szoftver 
ingyenesen letölthető ezen a linken. A linken megnyíló letöltési oldalról a ZOOM Client 
for Meetings alkalmazást kell letölteni.  

4. A szoftvert a letöltött .exe kiterjesztésű file-ra kattintva lehet telepíteni és ezután rögtön el 
lehet indítani. A ZOOM használatához regisztráció nem szükséges és a csatlakozás a 
Társadalomtudományi Központ által szervezett konferenciához is ingyenes.  

 
II. Csatlakozás a konferenciához 

1. A regisztrált résztvevők a regisztrációt követően e-mailben kapják meg a konferencia, a 
csatlakozást lehetővé tévő linkekkel ellátott programját. Minden egyes panelhez külön 
zoom link, egy ún. meeting ID (egy szám, pl. 777 888 999) és egy számokból és betűkből 
álló jelszó tartozik.  

2. Alapesetben a csatlakozás egyszerűen a ZOOM linkre kattintással történik.  

3. Amennyiben ez nem sikerül, a ZOOM alkalmazást megnyitva lehet írni a “meeting ID-t” 
és jelszót, a csatlakozás ezután szintén automatikus.  Először az alkalmazást megnyitva 
kattintsunk a “join meeting-re”, majd a megjelenő ablakban írjuk be a “meeting ID-t” és 
azt a nevet, amit megjelenítenénk a beszélgetésben.   

 



III. A ZOOM használata a panel alatt 

A panelt minden esetben egy host koordinálja. A hostnak lehetősége van arra, hogy 
elnémítsa a résztvevők mikrofonját, kikapcsolja a kameráját, stb. A bejelentkezés után a host 
engedi be a résztvevőket a virtuális ZOOM szobába.  

A mikrofon és a kamera bekapcsolása és elnémítása a ZOOM ablak bal alsó sarkában látható 
kamera és mikrofon ikonokkal lehetséges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Az alapbeállítás szerint a panelekhez csatlakozó résztvevők mikrofonja és kamerája el lesz 
némítva. Azaz csak a host engedélyével tudnak majd hozzászólni a vitához. Éppen ezért a 
kérdéseket és hozzászólásokat külön jelezni kell, elsősorban “kézfelemeléssel”. Ehhez 
először a “participants” ikonra (középen, alul) kell kattintani, majd a megjelen oldalsávban a 
“Raise hand” gombra kattintani. Ekkor a nevünk mellett megjelenik egy kis kézjel, ezt a host 
is látja és megadja nekünk a szót.  

Emellett szintén alul megjelenik egy Q&A ikon, amire kattintva írásban is lehet kérdést 
feltenni. Fontos, hogy ez különbözik a chat-től, a chatet az alapbeállítás szerint nem lehet 
használni, hogy a felugró üzenetek ne zavarják az előadást.   

Az előadóknak lehetősége van arra is, hogy a Power point/prezi.com, stb. 
prezentációjukat megosszák a közönséggel. Ezt az alul középen található “share screen” 
gombbal lehet kezdeményezni. Erre kattintva a szoftver felajánlja az éppen futó szoftverek 
képernyőképét. A prezentációra kattintva a közönség is ezt fogja látni. A megosztás előtt 
érdemes a vetítés nézetet bekapcsolni, így egyből ezt a nézetet lehet megosztani.  
 

Képernyőmegosztás 

Kamera és 
mikrofon 
kezelése 


