
Földrajzos Klub ONLINE előadás 

Microsoft Teams kapcsolódási útmutató 

1. Keresd fel honlapunkat (http://foldrajzosklub.elte.hu/) és az „Aktuális” oldalon kattints a LINK feliratra. 

 

VAGY előadásunk Facebook-eseményénél a „Beszélgetés” fül alatt kattints az előadás linkjére. 

 

http://foldrajzosklub.elte.hu/


 

2. Ha nincsen Microsoft Teams alkalmazás telepítve a számítógépedre akkor a következőképpen tudsz 

csatlakozni az előadáshoz. Ha Google Chrome webböngészőt használsz kattints a „Folytatás ebben a 

böngészőben.” lehetőségre. Ha Mozilla Firefox webböngészőt használsz akkor „A Teams használata a 

Microsoft Edge böngészőben” lehetőség fog megjelenni, úgy arra kattints.  

 

3. A felugró ablakban engedélyezheted a mikrofon és kamera használatát az oldal számára, ha az előadás végén 

szeretnél kérdezni az előadótól. Ehhez kattints az „Engedélyezés” lehetőségre.  

 

Az engedélyezést követően azonban kérjük kapcsold ki mikrofonodat és kamerádat és azt követően 

csatlakozz az előadáshoz. Neved megadását követően állítsd a mikrofon és kamera ikonokat a képen látható 

helyzetbe, majd kattints a „Csatlakozás” lehetőségre. Ezt követően kérjük szíves türelmedet az előadás 

megkezdéséig! 

 

Neved megadását követően fogsz tudni csatlakozni! 



4. Ha van Microsoft Teams alkalmazás telepítve a számítógépedre akkor kétféleképpen csatlakozhatsz az 

előadáshoz. Az egyik lehetőség, hogy az alkalmazáson keresztül lépsz be. Ehhez kattints a fent megjelenő 

ablakban „A(z) Microsoft Teams megnyitása” (Google Chrome) vagy az „Alkalmazás kiválasztása” 

(Mozilla Firefox) lehetőségre.  

 

Ezt követően megnyílik az értekezlet a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül, ahol kérjük kapcsold ki 

mikrofonodat és a kamerádat a csatlakozás előtt. A mikrofon és kamera ikonok megfelelő beállítását követően 

kattints a „Join now” feliratra. Ezt követően kérjük szíves türelmedet az előadás megkezdéséig! 

 

Az alkalmazás megnyitása nélkül is csatlakozhatsz az előadáshoz. Ehhez kattints a kék színű „Mégse” 

lehetőségre. Majd kövesd az útmutatót a 2. ponttól. 

(Előfordulhat, hogy Mac gépekről nem sikerül a csatlakozás. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy próbálj meg más 

gépről vagy akár telefonról csatlakozni!) 

Probléma vagy kérdés esetén keress minket az info@foldrajzosklub.elte.hu e-mail címen! 

Jó szórakozást kívánunk! ☺ 

Üdvözlettel, 

A Földrajzos Klub szervezői 

mailto:info@foldrajzosklub.elte.hu

