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Hogyan léphetünk be a Teams értekezletbe – számítógép vagy laptop 

használatával? 
 

Bevezetés 
A vírushelyzet miatt nem tudjuk személyesen megtartani sem a szülői értekezletet, sem a fogadóórát, 

de mindenféleképpen szeretnénk lehetőséget adni a szülőknek/gondviselőknek, hogy az elmúlt félévet 

ebben a körben is értékeljük, a második félév feladatait megbeszéljük, illetve lehetőséget adjunk arra, 

hogy a szaktanárokkal egyéni problémák miatt konzultáljanak.  

Szerencsére a technika lehetőséget ad arra, hogy legalább virtuálisan képesek vagyunk ezeket a 

találkozókat megtartani. Ez a dokumentum lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell bekapcsolódni az 

értekezletbe. Bár előfordulhat, hogy vannak olyanok, akik idegenkednek ezektől az eszközöktől, vagy 

félnek attól, hogy nem tudják megoldani a belépést, biztosíthatom Önöket, hogy nagyon egyszerű a 

használata, és mindenkinek sikerülni fog.  

 A szükséges eszközök 
Bármelyik online kommunikációs eszközt akarjuk használni (Skype, Teams, Meet, Teamviewer, stb.), a 

következő dolgokra van szükség:  

 a következő eszközök közül az egyik: 

o asztali számítógép (PC), és – amennyiben szeretne hozzászólni az értekezlethez – 

mikrofon vagy olyan webkamera, amelynek van mikrofonja,  

o laptop  

o tablet 

o okostelefon  

A laptopok, tabletek és okostelefonok rendelkeznek beépített mikrofonnal, így ott külön nem 

szükséges csatlakoztatni semmit.  

 wifi vagy vezetékes internet hálózat, amelyre a használni kívánt eszköz csatlakozik (esetleg 

mobilnet, bár ennek a hatásfoka bizonytalan lehet), 

 tabletek és telefonok esetében az ingyenesen letölthető applikáció (most a TEAMS)  

 nem kötelező, de érdemes fejhallgatót használni – egyrészt azért, mert kiszűri a lakás zajait, 

másrészt nem feltétlenül tartozik minden családtagra a beszélgetés   

Érdemes olyan helyet választani, amely kényelmes és nyugodt.  

Csatlakozás a Teams értekezlethez számítógép vagy laptop esetén 
1. Ha nincs beépítve, csatlakoztassa a szükséges eszközöket: (mikrofon, esetleg kamera és/vagy 

fejhallgató)! 

2. Győződjön meg arról, hogy van internetkapcsolat! 

3. Keresse meg az osztályfőnök által megosztott linket, amely jellemzően a szülői csoportban található, 

illetve bizonyos esetekben emailen érkezett! 

Ha emailen érkezett, akkor így néz ki:  
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Az egér bal billentyűjével rá kell kattintani a bekarikázott részben a „Click here to join the meeting”, 

vagy ha magyarul jött az üzenet, akkor a „kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz”.  

Ha pl. Facebook csoporton keresztül küldték el a linket, az valahogy így 

néz ki:  

Ilyenkor erre a hosszú linkre kell kattintani a bal gombbal.  

Mindkét esetben a kattintás után az alapértelmezett internetes 

böngésző indul el (Firefox, Chrome, stb.), és megjelenik egy oldal, 

amely után már csak pár kattintás kell, hogy sikeresen bekerüljenek az 

értekezletbe.  

 

 

3. Amikor betölt az oldal, ezt láthatják:  

A pirossal bekarikázott rész 

csak akkor jelenik meg, ha 

telepítve van a gépen a 

Teams alkalmazás. Ekkor 

kattintsanak először a 

mégse gombra! 

Majd utána a folytatás 

ebben a böngészőben 

gombra.  
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Ha még korábban nem volt engedély a mikrofon illetve a webkamera használatára, a csatlakozás előtt 

a megjelenő ablakban azt engedélyezni kell: a bal felső sarokban megjelenő kis ablakban kattintson az 

Engedélyezés gombra!  

Megjegyzés: amennyiben mikrofon és kamera is csatlakoztatva van, azt egymás után külön-külön kell 

engedélyezni! (kétszer jelenik meg a kis ablak a felső sarokban, az első engedély megadása után 

automatikusan jön a második kérés) 

Ha már korábban ezt a műveletet elvégezték, ez a lépés kimarad, nem is lesz látható.  

 

Ha megtörtént az engedélyezés (most vagy korábban), a következő ablak lesz látható:  

Az értekezlet helyén 

a szülői értekezlet 

neve szerepel.  

A név megadása 

kötelező, kérjük adja 

meg a saját nevét, 

illetve zárójelben a 

gyermeke teljes 

nevét is!  

Az alatta lévő két kis 

csuszka teszi 

lehetővé, hogy 

kiválasszuk, hogy 

mivel lépünk be kamerával és mikrofonnal vagy csak mikrofonnal, vagy nélkülük. (Ez az értekezlet alatt 

bármikor megváltoztatható. A fenti képen látható állás mindkettőt engedi, ha rákattintunk 

valamelyikre, az engedélyt megszüntetjük: 
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csak a mikrofon engedélyezett 

 
csak a kamera engedélyezett 

 
egyik sem engedélyezett 

 

4. Nyomják meg a csatlakozás gombot, és az értekezlet elindul.  

A felület így néz ki:  

 

Alul egy gombsor található, amelynek a segítségével a következőket lehet tenni. 

 

 

 

 

 

 

 

Az értekezlet végén a beszélgetés elhagyása gombot meg kell nyomni.  

Köszönjük, hogy részt vesz az értekezleten.  

kamera ki-, 

bekapcsolása 

mikrofon ki-, 

bekapcsolása 

jelentkezés (mint 

az iskolában, 

kézfeltartással ) 

chat ablak 

aktiválása, 

deaktiválása 

résztvevők 

megjelenítése 

a beszélgetés 

elhagyása 


