
Videokonferencia szerver használata 
 

 

1. A konferenciához való csatlakozás szükséges követelményei: 

1.1. Szélessávú internetelérés. (Minimum 2Mb/512kb) 

1.2. Asztali számítógép webkamerával és mikrofonnal, vagy laptop (beépített mikrofonnal és 

kamerával), esetleg tablet (2018 után gyártott, minimum 4 processzormagos) 

1.3. Google Chrome (Minimum verzió: 80), vagy Mozilla Firefox (Minimum verzió: 75) 

 

2. A konferenciába az alábbi linken keresztül lehet bekapcsolódni:  

Itt kell bejelentkezni: https://tanfolyam.kmmk.hu/  

(Maximum 35-45 fő) 

3. A link megnyitása után a képen látható oldal töltődik be: 

  
A pontos név megadás után a kék Belépés gombra kell kattintani.  

Amennyiben a konferencia még nem indult el, abban ez esetben egy ilyen üzenetet fogunk látni a 

képernyőn: 

 
Ezzel nincs semmilyen teendőnk, csak várni kell amíg a konferencia elindul, ezután magától 

eltűnik majd a felirat és becsatlakozik a gépünk az előadásba. 

  

https://tanfolyam.kmmk.hu/


4. Ezt követően egy felugró ablakban megjelenik egy kérdés, hogy milyen módon kíván 

bekapcsolódni a konferenciába. Célszerű a mikrofont választani, így amikor szükséges, hozzá is 

lehet szólni az előadáshoz. 

 
 

5. Ha a mikrofont választottuk, akkor a képernyő bal felső negyedében egy felugró ablak engedélyt 

kér a mikrofonunk használatához. Ezt engedélyezzük mindenképp! 

 

  



6. Ezután a rendszer végez egy hangtesztet, illetve egy mikrofontesztet. Ha ez a kép megjelenik, 

kattintsunk az Igen gombra. 

 
7. Ezután be is léptünk a konferenciába. Mindenki mikrofonját automatikusan némítja a szoba, hogy 

az előadónak könnyebb legyen. Aki hozzá kíván szólni, annak a képen látható áthúzott mikrofon 

ikonra kattintva fel kell oldania a némítást.  

 
8. Amennyiben videóképpel is szeretnénk bekapcsolódni az előadásra, azt a képernyő alján 

található ikonok közül az áthúzott kamera ikonra kattintva tehetjük meg. 

  
8.1. Az ikonra kattintva ismét megjelenik a bal felső negyedben a felugró ablak, amely engedélyt 

kér, hogy a szerver a webkameránkhoz is hozzáférjen. Ezt is mindenképp engedélyezzük! 

 



8.2. Ezután megjelenik a kameránk képe, és itt nincs más dolgunk, mint a Megosztás indítása 

gombra rákattintani. 

 
8.3. Ha minden működik, akkor a kameránk képe egy kis idő után megjelenik a prezentáció 

felett. 

 
9. A konferenciából való kilépéshez elegendő bezárni a böngészőt. 

 

Ikonsegédlet 

 



Prezentáció feltöltése 
 

A videokonferencia indításakor a képernyő bal alsó sarkában a „+” ikonra kattintva tudjuk 

feltölteni a prezentációt. 

 

 
 

 

Lehetőleg a feltöltött prezentáció ne tartalmazzon videókat, és gyorsabb a feltöltés, ha a 

prezentáció Office 2003 kompatibilis módban van elmentve. 

 


