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Kapcsolódás Teams beszélgetésbe/konferenciára Teams kliens szoftverrel  

Egy értekezletre való meghíváskor e-mail értesítést kapunk a találkozó tárgyáról, időpontjá-

ról, esetleges további megjegyzéseket is tartalmazhat a levél. A levelet megnyitva a nyíllal 

jelölt, egyedi hivatkozást (linket) tartalmazó feliratra kell klikkelni.   

 

A link megnyitja a gépen található alapértelemzett böngészőt (Firefox, Chrome, stb). Mielőtt 

ezt végrehajtanánk, egy fontos kérdést kell még tisztázni. 

A Teams használata esetén ügyelni kell arra, hogy az új belépés ne a korábbi kapcsolat ada-

taival történjen. Általában az ilyen jellegű szoftverek „segítik” a felhasználók életét, ezért 

megőriznek bizonyos adatokat, amit a következő felhasználáskor ismételten alkalmazni akar-

nak. Esetünkben ez azzal a gonddal járhat, hogy azzal a felhasználói névvel és jelszóval léptet 

be a szoftver, amivel a legutolsó alkalmazáskor használtuk. Az ebből fakadó hátrányt két mó-

don tudjuk elkerülni. 

1.) A Teams megbeszélés után vagy az új megbeszélés előtt, lépjünk ki az alkalmazásból sza-

bályosan, azaz ne csak az ablak jobb felső sarkában látható  jelre kattintva (az csak be-

zárja az ablakot, de nem léptet ki).  
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2.) Másik lehetőség – igencsak ajánlott minden védelemre szoruló felhasználáskor – a bön-

gésző szoftverek felhasználása az un. inkognitó / privát /Inprivat ablak szolgáltatáson ke-

resztül. Ez olyan megoldás, amikor a böngésző nem engedi a követési adatokat tárolni, 

nem jegyez meg adatokat, ezért nem használ fel korábbi adatokat sem induláskor, így vé-

delmet nyújt a felhasználónak. Mindegyik böngésző a jobb felső sarkában vagy három 

pontot, vagy 3 vonalat jelöl, amire kattintva a legördülő ablakban lehet ezt a módot kivá-

lasztani. 

Chrome böngésző 

 

 

 

Firefox böngésző 

 

 

Edge vagy Explorer 
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A privát ablak használatakor a levélben érkező linket nem kattintással kell használni, ki-

másolva az „abban” tárolt hivatkozást (linkre jobb gombbal mutatva a „hivatkozás máso-

lása művelet), azt be kell illeszteni a böngésző címsorába. Ekkor nem fogja felhasználni a 

máshol használt belépési adatokat. 

A további felhasználáskor két különböző csatlakozási eljárás van, attól függően: konferenciá-

hoz vagy megbeszéléshez fogunk csatlakozni. 

Ha a meghívó konferenciára (élő közvetítésre) szól, akkor az indítás után ez a kép jelenik 

meg: 

 

A fenti Mégse gombbal lépjünk tovább! És még mindig a web-es felhasználást folytatjuk. 
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Figyeljünk, mert a sötét képen halványan látszik a „Névtelen bekapcsolódás” lehetősége, azt 

kell azonban választani. 
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Innen kezdve követhetjük a közvetítést, ahol a megosztott képernyőn általában az előadó és 

a prezentáció jelenik meg. 

A jobb oldali ablakrészben a Kérdés feltevése megnyomása után küldhetjük el kérdésünket 

az előadónak. Aki telefonon vagy kisebb tableten nézi a közvetítést, előfordulhat, nem látja 

ezt az Élőesemény-Kérdések és válaszok ablakrészt. Ilyenkor a jobb felső sarok közelében ta-

lál egy ennek megnyitására szolgáló ikont . 

Ha megbeszéléshez csatlakozunk, akkor az előkészületek után tovább lépve, azaz valóban rá-

kattintva a meghívóban lévő linkre, a következő kép fogad: 

 

A cél továbbra is, hogy csak a böngészőn keresztül akarjuk a csatlakozást elvégezni. 
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Kéri majd, hogy engedélyezzük a csatlakozáskor mikrofon és kamera használatát, ez akkor 

szükséges, ha megbeszélésbe kapcsolódunk be. 

 

Ha egy előadást akarunk meghallgatni, ott általában le is tiltják ezen eszközök csatlakoztatá-

sát. Engedélyezés vagy Letiltás után jelenik meg a távoli Teams felhasználóval a kapcsolathoz 

való csatlakozás végső lehetősége. 
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A név megadása alatt a jelen megbeszéléskor használandó nevet kell érteni, majd annak be-

írása után a Csatlakozás gombot kell megnyomni. 

A megbeszélés során javasoljuk, mikrofonját ne tartsa bekapcsolva, mert a háttér zajok meg-

zavarhatják a megbeszélést.  

Ha Teams kliens használatával kapcsolódunk a megbeszéléshez, akkor a mikrofon be- és ki-

kapcsolást úgy éri el, ha az egeret közvetítés képére mozgatja, ott megjelenik egy ikonsor. A 

bal oldalon látható kamera be- és kikapcsolója, majd mellette a mikrofoné. A képernyő ikon, 

melyre egy nyíl is mutat, a képernyő megosztására vonatkozik. Ekkor minden csatlakozott 

partner képernyőjén az Ön asztalának képe jelenik meg. Ezt óvatosan használjuk, meg akár 

meg is zavarhatjuk ezzel a megbeszélést. Ha azonban tudatosan tettük, akkor a képernyőhöz 

tartozó megbeszélési rész után, ugyanazzal gombbal (ahol időközben a nyíl egy x jelre váltott) 

befejezhetjük a megosztás. 

Megjegyzés: A Teams kliens ingyenesen letölthető szoftver.  

Windows verzió erről a linkről 

Android verzió a Google Pay-ről  

iOS verzió App Store-ról tölthető le 

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=hu
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-teams/id1113153706?l=hu

