
  

Technikai tudnivalók az Eötvös József Általános Iskola 

szervezésében megrendezésre kerülő „Online szülői tájékoztató” 

eseményhez való csatlakozásról Zoom applikációval 

 
Ami szükséges: 

 asztali számítógép, notebook, tablet vagy okostelefon 

 csoportos videóhívásoknak megfelelő internetkapcsolat: vezetékes vagy vezeték nélküli 

(3G vagy 4G / LTE) 

o 800 kbps / 1,0 Mbps (fel / le) a jó minőségű videóért 

o Galéria nézet és / vagy 720p HD videó esetén: 1,5 Mbps / 1,5 Mbps (fel / le) 

o 1080p HD videó vételéhez 2,5Mbps (fel / le) 

o 1080p HD videó küldéséhez 3,0Mbps (fel / le) 

o képernyőmegosztáshoz (videó nélkül): 50-75 kbps 

o képernyőmegosztáshoz (videóval): 50-150 kbps 

 megfelelő hangminőséget biztosító beépített mikrofon, vagy külső fejhallgató, vagy 

fülhallgató 

 hangszóró (lehet beépített, USB-csatlakozású, vagy fejhallgató, vagy fülhallgató) 

 megfelelő képminőséget biztosító webkamera vagy HD webkamera (előadók 

láthatóságát biztosítva) 

A résztvevőktől nem kérünk webkamera- és mikrofonhasználatot! 

 böngésző: 

o Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

o macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

o Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

 A használni kívánt eszköz operációs rendszerének megfelelő szoftver letöltése 

desktopra (számítógép asztala) 

Bővebben angol nyelven a fent leírtakról: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows- 

macOS-and-Linux#h_66cb65e7-a02d-47d5-a067-a85f3d184c6b 

 

Javaslatok a Zoom alkalmazás letöltéséhez, és a csatlakozáshoz 

Lépések: 

Az e-mailben kapott előadás linkjére kattintva - normál esetben - automatikus csatlakozás. 

Minden esetben a „Join With Computer Audio” választásával lépjünk be, hogy az előadás 

hanggal legyen követhető. 

1. Az e-mailben kapott linkre klikkeljen rá, ami közvetlenül vagy jóváhagyást követően az 

előadás „szobájához” viszi, amennyiben korábban már használt Zoom alkalmazást a 

számítógépén (vagyis már letöltötte eszközére a Zoom szoftvert). 

 
2. Amennyiben még nem használta a Zoom-ot, akkor töltse le az alkalmazást, hogy az 

előadás „szobájába” tudjon lépni. Ezt a lépést a rendszer, a meghívó linkjére klikkelve, 

automatikusan felkínálja. 

o Szoftver minimum operációs rendszer: Windows 10 

o Hardwer számítógép minimum követelmény: 

 processzor: 2.5 GHz dual-core Intel Core i3 vagy gyorsabb 

 Memória mérete: 8GB (2x4GB) RAM , 2666MHz 
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Ha automatikusan nem jelenik meg a Zoom alkalmazás letöltési lehetősége, töltse le az 

eszközre innen: https://zoom.us/support/download 
 

Amennyiben nem sikerül az eszközre telepíteni a Zoom alkalmazást, abban az esetben 

is lehet használni böngészőből (javasolt a Google Chrome-ból). Részletek angol nyelven 

az alábbi linken: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/214629443-Zoom-Web-Client 
 

A telepítés nem tart sokáig, de mindenképp érdemes időben letölteni és kipróbálni annak 

működését. Ha letöltötte számítógépére a szoftvert, klikkeljen rá a kiküldött linkre, ami 

közvetlenül vagy jóváhagyást követően az előadás „szobájához” viszi. 

A csatlakozáskor a rendszer biztonsági beállításai miatt kérhet ún. passcode-ot és 

Meeting ID-t is. Ezeket a biztonsági kódokat a csatlakozási linkjével együtt elküldtük e-

mailen Önnek. 

 
3. A Zoom alkalmazás letöltését követőn az alábbi linken tudja tesztelni az 

internetkapcsolatát egy tesztbeszélgetéshez való csatlakozással: https://zoom.us/test 
 

4. A Chat funkció áll rendelkezésre kérdések beküldésére. 

 
5. A linkre történő kattintást követően, amikor már az előadás „szobájában” van, kérjük, 

győződjön meg róla, hogy a saját teljes nevével (vezetéknév, keresztnév) csatlakozott 

az eseményhez!. Ezt a következő módon tudja megtenni: 

a. klikkeljen  a  menüsor       ikonjára, ekkor jobboldalon egy oszlopban 

megjelenik a profilja; 

b. klikkeljen a profilja mellett található More gombra majd a Rename funkció 

segítségével írja be teljes nevét! 

 
6. További magyar nyelvű segédanyagot a Zoom alkalmazás használatáról felhasználók 

számára az alábbi linkek megnyitásával olvashat: 

https://traderklub.hu/cikkek/segitseg-es-tamogatas/a-zoom-webinarium-szoftver- 

hasznalata/ 
 

Angolul: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- 
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