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Csatlakozás az online záróvizsgához 

1. Nyissuk meg postafiókunkat, és keressük meg az egyetem által küldött „Záróvizsga” tárgyú 

emailt, majd kattintsunk az emailben található „Kattintson ide az értekezlethez való 

csatlakozáshoz” linkre. 

 

 
 

2. Ekkor megnyílik az alapértelmezett böngésző, ahol kiválaszthatjuk, hogyan szeretnénk 

csatlakozni az értekezlethez. Amennyiben lehetőségünk van rá, feltétlenül töltsük le a 

Windowshoz készült appot, mivel ez stabilabb kapcsolatot biztosít, mint a böngészőben 

futó változat, illetve egyes funkciók (mint például a sikeres vizsgához elengedhetetlenül 

szükséges prezentációmegosztás) csak ebben a verzióban érhetők el! 

 

 
 

3. Miután az app letöltése befejeződött, automatikusan elindul és csatlakozik az értekezlethez. 

Amennyiben nem Microsoft fiókkal csatlakozunk, hanem úgynevezett „vendégként”, abban az 

esetben a Teams felhasználónév megadását kéri tőlünk. Adjunk meg egy felhasználónevet, 

amellyel részt kívánunk venni az értekezleten, majd kattintsunk a Csatlakozás gombra. 
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4. Az értekezlet folyamán bármikor lehetőségünkben áll engedélyezni vagy letiltani 

kameránkat/mikrofonunkat, megosztani számítógépünk asztalának vagy egy futó program 

ablakának képét, megtekinteni a résztvevőket, be – vagy kikapcsolni az üzenőfalat, valamint 

használni a Jelentkezés funkciót az eszköztár ikonjainak segítségével. 

 

 
 

A vizsga során szükség lehet az éppen futó program (pl. PowerPoint prezentáció) képének 

megosztására. Ehhez válasszuk az eszköztár Megosztási tálca megnyitása funkcióját. 
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A megjelenő lehetőségek közül pedig válasszuk ki a megosztani kívánt ablakot (pl. 

PowerPoint), vagy az asztalt. Ezután a vezérlás átadódik a megosztott ablaknak, az értekezlet 

résztvevői pedig látják a megosztott ablakot. 

 

 
 

A megosztás leállításához válasszuk a Megosztás leállítása lehetőséget. 

 

5. A képernyő tetején futó fejléc jobb oldalán lévő ikonra kattintva érhetjük el a program 

beállításait.  

 

 
 

A Beállítások -> Nyelv szekció alatt átállíthatjuk a program megjelenítési nyelvét a támogatott 

nyelvek valamelyikére (pl. magyarra). A nyelv átállítása után a program újra fog indulni, 

viszont az értekezlethez való csatlakozás nélkül! Az e-mailben található link segítségével 

nekünk kell újra csatlakoznunk az értekezlethez! 
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A záróvizsgához való csatlakozáshoz előtt ellenőrizzük az alábbi követelményeket, 

beállításokat: 

 

1. Mielőtt csatlakoznánk a záróvizsgához, győződjünk meg róla, hogy internetkapcsolatunk 

stabilan működik. Lehetőség szerint használjunk nagy sebességű vezetékes internetet! 

 

2. Ellenőrizzük számítógépünk mikrofon – és webkamera beállításait. A hangbeállítások 

ellenőrzéséhez indítsuk el a Vezérlőpultot, válasszuk ki a Hang ikont, a megjelenő ablak 

Felvétel fülén kattintsunk duplán az általunk használt mikrofon ikonjára, majd a 

Tulajdonságok lapon pipáljuk be Az eszköz figyelése opciót! 
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Amennyiben a mikrofonunk túlságosan halk vagy hangos, a Jelszintek fülön a mikrofon és 

a bemeneti jelszint segítségével beállíthatjuk a kívánt hangerőt. 

 

 
 

3. A Hangerőkeverő alkalmazást megnyitva beállíthatjuk a mikrofon kimeneti hangerejét. Ha 

nem szeretnénk visszahallani saját hangunkat, állítsuk a mikrofon hangerejét a 

legalacsonyabb értékre. Ez a beállítás a bemeneti hangerőt nem érinti. 
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4. Amennyiben Windows 10-es operációs rendszer fut számítógépünkön, indítsuk el a 

Gépház alkalmazást, válasszuk ki az Adatvédelem opciót, azon belül a Kamera 

menüpontot, és kapcsoljuk be A kamera elérésének engedélyezése az alkalmazások 

számára opciót. Amennyiben A kamera elérésének engedélyezése az eszközön opció 

elérhető  (újabb verziók esetén), kattintsunk az alatta lévő Módosítás gombra, és 

engedélyezzük a kamera elérését. 

 

 
 

5. Kattintsunk a bal oldali oszlopban lévő Mikrofon menüpontra, és kapcsoljuk be A 

mikrofon elérésének engedélyezése az alkalmazások számára opciót. Amennyiben A 

mikrofon elérésének engedélyezése az eszközön opció elérhető (újabb verziók esetén), 

kattintsunk az alatta lévő Módosítás gombra, és engedélyezzük a mikrofon elérését. 
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6. A záróvizsga megkezdése előtt célszerű letölteni a Teams programot, letesztelni 

számítógépünk kamerájának és mikrofonjának működőképességét, akár a Teams, akár 

valamilyen azonnali üzenetküldő program (pl. Skype) segítségével. 

 

Amennyiben kérdése van a Teams program használatával kapcsolatban, keresse az 

Informatika és Oktatástechnika osztály munkatársait az informatikaiosztaly@zek.uni-

pannon.hu címen! 
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