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Bevezető 

 

Kedves Résztvevők! 

A Kárpát-medencei Magyar Tannyelvű Pedagógusképzők I. Kongresszusa online formában, a 

Microsoft Teams (MS Teams) felületen kerül megrendezésre 2021. október 11-16- a között. 

Ez az útmutató az alkalmazás gördülékeny használatát hívatott elősegíteni. Fontos, hogy az 

alkalmazás telepítve legyen a laptopokra, táblagépekre, hogy a kongresszus során érintendő 

összes funkció használható legyen (chat, megosztott fájlok). 

A Program, illetve az előadásokhoz kapcsolódó absztraktok a weboldalunk Program 

menüpontjában érhető el: http://kmmtpk.hu/?page_id=386 

Részvételi szándékát, az alábbi Google forms Kitöltésével jelezheti:  

https://docs.google.com/forms/d/1zRRtrt2-

ddtTK1pEb7k9lp1fBseQUm6Ih6NK9XmZqEw/edit?ts=6151e72a 

Amennyiben további kérdés merülne fel Önökben, keressenek minket bizalommal a következő 

email címen: kmmtpk2021@gmail.com  

 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

KMMTPK szervezői 

  



 

                                                                                   

 

I. Microsoft Teams letöltése, telepítése 

Az alkalmazást az alábbi linkről lehet letölteni: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-

teams/download-app 

 

Két lehetőség közül lehet választani: 

1. Letöltés asztali gépre 

2. Letöltés táblagépre 

Mi a kongresszus szempontjából a MS Teams asztali gépre való letöltését ajánljuk. 

 

II. MS Teams belépés, regisztrálás 

BEJELENTKEZÉS ÉS A TEAMS HASZNÁLATÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI 

1. Indítsa el a Teams-t. 

- Windows használata esetén kattintson a Start gomb > Microsoft Teams elemre. 

-  Mac gépen nyissa meg az Alkalmazások mappát és kattintson a Microsoft Teams 

elemre.  

- Mobileszközön, tableten koppintson a Teams ikonra. 

2. Amennyiben most használja először ezt az alkalmazást, regisztrálnia kell. (FONTOS! 

Az általunk bekért Google Formson szereplő email címmel történjen a regisztráció.) 

3. Program nyelvének beállítása.  

- A legfelső (lila) sávban kattintson a saját monogramjára/fényképére.  

- A megjelenő menüben kattintson a Settings-re. 

- A felugró ablak jobb szélén húzza lefelé a csúszkát, míg láthatóvá válik a Language 

rész.  

- „Az App language determines the date and time format” mondat alatti legördülő menüt 

nyissa le, keresse meg benne a Magyar (Magyarország) nyelvet, s kattintson rá. 



 

                                                                                   

-  Kattintson a Save and restart gombra. Ezután a program újraindul, immár magyar 

nyelven.  

4. Csoport kiválasztása.  

- A csoport személyek, beszélgetések, fájlok és eszközök gyűjteménye – itt minden egy 

helyen elérhető. Válassza a Csoportok ikont az alkalmazás bal oldalán, majd válasszon 

egy csoportot. Csak azokat a csoportokat láthatja, amelyhez van jogosultsága! (pl.: 

kmmtpk_hetfo) 

III. Csevegés, fájlok megosztása 

 

Új beszélgetés indítása…: 

1.1. …a teljes csoporttal: 

- Kattintson a Csoportok ikonra, majd válasszon egy csoportot és egy csatornát. 

- A megjelenő párbeszédpanelen – Bejegyzések fül – írhat, majd a Küldés gombbal 

(vagy egyszerűen ENTER-rel) küldheti el üzenetét. 

 

1.2. …egy személlyel vagy csoporttal: 

- Az alkalmazás felső részén kattintson az Új csevegés gomb elemre. 

- A Címzett mezőbe írja be azoknak a személyeknek a nevét, akikkel csevegni szeretne. 

- A megjelenő párbeszédpanelen írhat, majd a Küldés gombbal (vagy egyszerűen 

ENTER-rel) küldheti el üzenetét.  

 

2. Válasz küldése egy beszélgetésre: 

A csatornákon végzett beszélgetések dátum szerint, illetve legutóbbi hozzászólás szerint 

rendezve jelennek meg. A csevegésfolyamokban a válaszok az eredeti bejegyzés alatt 

jelennek meg, így könnyebben követhető egyszerre több beszélgetés. 

2.1. Keresse meg a hozzászólásláncot, amelyre válaszolni szeretne.  

2.2. Kattintson a Válasz elemre, írja be az üzenetét, majd kattintson a Küldés gombra. 

 

Fájl megosztása. 



 

                                                                                   

 

3. A csatornabeszélgetésben kattintson az üzenet szövegmezője alatti Csatolás 

gombra. 

Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

 Legutóbbiak 

 Csoportok és csatornák 

 OneDrive 

 Feltöltés a saját számítógépről 

 Válasszon ki egy fájlt, majd a Hivatkozás megosztása lehetőséget 

 

Ha a számítógépéről tölt fel fájlt, jelöljön ki egyet, kattintson a Megnyitás elemre, majd a 

Küldés gombra. 

 

Bármikor megtekintheti a csatornára feltöltött összes fájlt, ha megnyitja a Fájlok 

lapot. 

 

IV. Értekezletek 

A kongresszus során számunkra ez a funkció a legfontosabb! Kérjük, olvassa el figyelmesen! 

A Teams-értekezletek között szerepel a hang, a videó és a képernyő megosztása. Ez az egyik 

legfontosabb módja a Teams közös munkájának. 

CSATLAKOZÁS ÉRTEKEZLETHEZ 

1. Bekapcsolódás hivatkozással. 

Ha be szeretne kapcsolódni egy Teams-értekezletbe, mindössze egy hivatkozásra van szüksége. 

Válassza az értekezlet-összehívásban látható Bekapcsolódás Teams-értekezletbe lehetőséget, 

ekkor egy olyan lapra jut, amelyen kiválaszthatja, hogy a weben keresztül szeretne 

bekapcsolódni, vagy inkább letölti az asztali alkalmazást. Ha már rendelkezik a Teams 



 

                                                                                   

alkalmazással, az értekezlet automatikusan abban nyílik meg. Ajánlott az alkalmazáson 

keresztül csatlakozni, úgy több funkció elérhetővé válik! 

Ha nem rendelkezik Teams-fiókkal, és a szervező engedélyezte, lehetősége van a nevét 

megadva vendégként bekapcsolódni az értekezletbe. Ha rendelkezik Teams-fiókkal, a 

bejelentkezés lehetőséget választva bekapcsolódhat többek között az értekezleti csevegés 

elérésével. Ezután a szervező beállításaitól függően bekapcsolódhat közvetlenül az 

értekezletbe, vagy beléphet az előszobába, ahol az értekezleten résztvevő személyek engedhetik 

be. 

2. Bekapcsolódás naptárból. 

 Az értekezletek megtekintéséhez válassza a Naptár ikont az alkalmazás bal oldalán. 

Keresse meg a kívánt értekezletet, majd válassza a Csatlakozás gombot. Vagy ha 

valaki elindítja az értekezletet, értesítést kap, amelyet használva bekapcsolódhat.  

3. Bekapcsolódás egy csatornában. 

 Ha az értekezlet egy csatornán zajlik, látni fog egy meghívót a bekapcsolódáshoz, a 

vonatkozó tartalmakat és hogy ki van épp az értekezleten a csatornában. Válassza a 

Csatlakozás gombot.  

4. Bekapcsolódás csevegésből. 

 Ha már elkezdődött az értekezlet, megjelenik a legutóbbi csevegések listájában. 

Jelölje ki az értekezletet a csevegési listában, majd válassza a Csatlakozás gombot a 

csevegés tetején. 

Amennyiben probléma adódna a becsatlakozáskor, kérem ellenőrizze, a jobb felső 

sarokban a csatornáját. (Personal) A Kongresszus során a „Pécsi Tudományegyetem 

(Guest)” csatorna alkalmazandó! 

V. Részvétel az értekezleten 

Értekezletek közben több technikai lehetőség áll a rendelkezésre:  

1. Kamera kikapcsolása.  



 

                                                                                   

2. Némítás. Megjegyzés: Mindenki csak akkor kapcsolja be a mikrofonját, amikor éppen 

beszél, így elkerülhetőek az olyan zajok, amikre nem is gondolunk, de a mikrofonon keresztül 

borzasztóan zavarók.  

3. Megosztás. Más program képének továbbítása vagy egy fájl megmutatása a videó közben. 

4. A háttér életlenítése.  

5. Felvételkészítés indítása. Lehetőség az értekezlet rögzítésére, amit az értekezlet végén fel 

lehet tölteni a Microsoft Streamre, ahonnan bármikor vissza lehet nézni, meg lehet osztani.  

6. Bejövő videó kikapcsolása.  

7. Beszélgetés megjelenítése/elrejtése. Megjeleníthető az értekezlet csevegése.  

8. Résztvevők megjelenítése/elrejtése. Megjeleníthető az értekezleten résztvevő személyek 

neve, némíthatók, kizárhatók, illetve további résztvevők is meghívhatók.  

9. Hívás befejezése. 


