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Ha gondot okoz a Zoom elindítása, a következő rövid útmutató segíthet. 

 

(1) Valamilyen formában hozzájutottál a meghívóhoz. (E-mail, Facebook, WhatsApp – 
teljesen mindegy.) 

Ha rákattintottál a linkre, a következő szöveg jelenik meg: 

Please click Open Zoom Meetings if you see the system dialog. 
(Kérlek, kattints a „Nyisd meg a ZOOM találkozót”-ra, ha a rendszer párbeszéd ablakot látod) 

 
Vagyis, nyisd meg a Zoom-ot a beszélgetésben való részvételhez. 
Ennek a lényege, hogy ha már korábban letöltötted a Zoom-ot, azt indítsd el, nincs szükség a 
böngésződre. Folytasd a (3) ponttal! 
 
(2) Ha még nem töltötted le a Zoom-ot, a következők jelennek meg: 

 
If nothing prompts from browser, click here to launch the meeting, or download & run 

Zoom. 
(Ha semmi nem jelenik meg a böngészőből, kattints ide, hogy elérd a találkozót, vagy ide, 

hogy letöltsd és futtasd a ZOOM-ot.) 
 
A „Click here” szövegre kattintva belépsz a találkozóba (ha már korábban letöltötted a 
Zoom-ot). 
 
A „download & run Zoom”-ra kattintva megkezdődik a Zoom letöltése – most ez a fontos! 
Előfordulhat, hogy a böngésződ vagy a géped különféle ablakokat dob fel, hogy engedélyezd 
a települést, illetve a futtatást. Ezeket jóvá kell hagyni. 
 
Van még lejjebb egy ilyen felirat: 

If you cannot download or run the application, join from your browser. 

(Ha nem tudod letölteni vagy futtatni az alkalmazást, csatlakozz a böngésződből.) 

Elvileg a böngésződből is csatlakozhatsz az online konferenciához, ám érdemesebb letölteni 
a Zoom-ot. (Ennek pl. akkor lenne jelentősége, ha idegen gépről, pl. Net Café-ból csatlakozol, 
ám ilyet valószínűleg úgysem csinálsz mostanság.) 

 

(3) Ha már települt a Zoom (akár most, akár korábban telepítetted), azt onnan is látod, hogy 
az ikonja megjelent valahol, pl. az asztalon. (De lehet, hogy pl. a Start menüdbe került, vagy 
mobilon az Alkalmazások közé stb.) 

Kattints rá! 

 

(4) Az ikonra kattintva a következő történik: 
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Bejön egy képernyő. Ebből most csak a Join (Csatlakozz) ikon fontos, erre kattints!  

Felugrik egy ablak, hogy Join Meeting (Csatlakozz a találkozóhoz). 

A Meeting ID-hez (Találkozó azonosítója) kell beírni az ID-ként kapott kódot. (Ezt a 
meghívóddal együtt kaptad meg, valószínűleg úgy, hogy a „Meeting ID:” felirat után 
szerepelt egy 9–10 jegyű szám. Erről a számról van szó.) 

Alatta egy mezőben a neved látod – hogy ide mit ír a gép, attól függ, mivel és hogyan 
jelentkeztél be. (Lehet, hogy a saját neved lesz, lehet, hogy a számítógéped neve – ha 
rákattintasz a mezőre, át is írhatod.) 

Ha ez a mező üres (halvány felirat van benne), ízlés szerint töltsd ki! (Pl. Klotildka) 

Még lejjebb két beikszelhető szöveget látsz. Ezeket hagyhatod nem beikszelve is. 

A következőket jelentik: 

„Do not connect audio” (Ne csatlakoztasd a hangrendszert) – ha beikszeled, úgy 
kapcsolódsz, hogy le van halkítva a mikrofonod. 

„Turn off my video” (Kapcsold ki a videómat) – ha beikszeled, úgy kapcsolódsz, hogy nem 
működik a kamerád, tehát nem látszol. 

Mindkettőt később is módosíthatod. 

Ha megvagy az eddigiekkel (a Meeting ID az igazán fontos), kattints alul a Join (Csatlakozz) 
gombra! 

 

(5) Ekkor megjelenik egy előnézet, hogy mit látnak majd a többiek (megnézheted, civilizáltan 
nézel-e ki). Ha semmi nem jelenik meg, nincs bekapcsolva a kamerád.  

Kattints a „Join with Video” (Csatlakozz videóval) gombra, hogy tovább menj. 

Ha kamera nélkül akarsz kapcsolódni, az a „Join without Video” (Csatlakozz video nélkül) 
gomb. 

 

(6) Két dolog történhet. 

Vagy megjelenik egy „Join with computer audio” gomb (Csatlakozz a komputer 
hangrendszerével), és arra kattintva bent is vagy a találkozón. (Lehet, hogy a háttérben már 
látod is, akik már bent vannak.) 

Vagy megjelenik egy ablak, középen egy „Please wait for the host…” felirattal (Kérlek, várj a 
gazdára…). Ezzel nincs teendőd, ilyenkor a találkozó szervezőjére vársz, aki majd be fog 
engedni. 

(7) Innentől kövesd a Zoom-hoz mellékelt leírást. 
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Általánosságban véve: 

Ha valami nem világos, meg lehet próbálkozni megkérni a böngészőt, hogy fordítsa le az 
oldalt. (Ezt külön kis mezőben ajánlja fel.) A fordítás nagyon messze van a tökéletestől, de 
annyi kiderül belőle, hogy nagyjából miről lehet szó. 

Ha valami nem fordítódik, meg lehet próbálni a Google Translate által lefordíttatni (ezt írd 
be a keresődbe). Ez sem tökéletes, de nagy vonalakban így is megtudhatod, mi lehet a 
szöveg lényege. 

 

Ha bármilyen más ablak jelenik meg a Zoom letöltése, futtatása, vagy a meetinghez való 
csatlakozás során, általában a színes (világos feliratú) gombra kell kattintani – az jelenti 
ugyanis az „alapértelmezett” akciót. Szinte mindig erre lesz szükséged. 

 

Ha a Zoom olyan ablakot vagy ikont dob fel, amiről nem tudod, hogy mi az, kattints az OK-ra 
(vagy a színes gombra). Ha ennek ellenére – vagy éppen ezért – nem sikerül a csatlakozás, 
elképzelhető, hogy nem jól írtad be a kódot (a Meeting ID-t). Az is lehetséges, hogy éppen 
nem létező találkozóhoz akarsz csatlakozni (például, egy 17 órára kiírt találkozóhoz 12 
órakor. Ilyenkor ellenőrizd a meghívóban kapott adatokat. Ha ezek egyike sem áll fent, a 
géped/mobilod beállításaiddal lehet a baj (például, a Zoom nem kap engedélyt az 
internethez való csatlakozásra). Erre sajnos általános megoldást nem tudok mondani, a 
legegyszerűbb követned a megjelenő utasításokat, vagy megkérdezned azt, aki a 
számítógéped/mobilod beüzemelését/beállítását végezte (férjed, fiad, lányod, unokád stb). 

 

 

 


