
Kedves Szülők, Diákok, Tanárok! 

2020.12.14., hétfőn kerül bemutatásra online ZOOM felületen a  

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta és 

Iparművészeti Magániskola, Gúta 

internetes bemutatója. Két időpont választható: 

első időpont: 11:00 órai kezdettel, 

második időpont: 13:00 órai kezdettel. 

A bemutatók időtartama 40 percet vesz igénybe. 

A bemutatókhoz ZOOM felületen lehet csatlakozni. A csatlakozáshoz le kell tölteni a ZOOM 

felületet a következő linkről: 

https://zoom.us/download 

A program ingyenesen letölthető. 

1. Internet böngészőn keresztül el kell indítani a linket az ábrán látható részre rá kell 

kattintani. Program letöltődik a gépbe. Engedélyt kell adni a szoftver telepítésére. 

 

  

https://zoom.us/download


2. Betöltés után a következő ablak jelenik meg, 

 

 

3. 

Join Meeting 

Erre a bejelentkezésre kattintva megjelenik a következő ablak: 

 

 

 



Az általunk megadott: 

Meeting ID számot kell megadni a Enter meeting ID or personal link name mezőbe, az 

alsó részbe be kell írni egy nevet (Vezetéknév, Keresztnév), elérhetővé válik a JOIN gomb 

erre kell rákattintani. 

Majd át kerülünk a következő felületre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az e-mailban megkapott PASSCODE (pontosan kell beírni, kis betű, nagy betű számít) 

jelszót kell beírni a Meeting Passcode mezőbe. Elérhetővé válik a Join Meeting mező, erre 

kell rákattintani. Ezután bekerülnek egy várakozó „szobába”, itt már mi is jelen leszünk és be 

engedjük a bemutató felültre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sing In mező azon felhasználók részére van, akik már regisztrált tagok, a saját felhasználó 

nevükkel, illetve saját jelszavukkal belépnek a zoom felültre, majd az általunk megadott 

jelszóval tudnak szintén csatlakozni a bemutatóhoz. Regisztrált felhasználók esetén a 

megkapott linkek is élnek, azon keresztül is lehet csatlakozni, illetve elérhetővé válik a 

bejelentkezés mező. 

 

 



Miután letöltötték a programot, és regisztráltak az általunk megadott két linken lehet az 

időpontokhoz csatlakozni, illetve az ott megadott jelszót fogja kérni. A jelszók megadásánál 

ügyelni kell arra, hogy pontosan adjuk meg a bejelentkezésnél, ellenkező esetben nem engedi 

a csatlakozást.  

A bemutató alatt kérem a mikrofonokat kikapcsolni. 

Az üzenő sávba (chat szoba) az előadás alatt lehet kérdezni. A kérdésekre válaszolunk.



Első időpont  

Bejelentkezés - 11:00 óra 

Spek Krisztina is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Spek Krisztina's Zoom Meeting 

Time: Dec 14, 2020 11:00 AM Budapest 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/9283281777?pwd=Y1JaWUQwNEpLQVlXTDRmb3dobHgzZz09 

 

Meeting ID: 928 328 1777 

Passcode: 6SxNyd 

 

Második időpont  

Bejelentkezés - 13:00 óra 

 

Spek Krisztina is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Spek Krisztina's Zoom Meeting 

Time: Dec 14, 2020 01:00 PM Budapest 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/9283281777?pwd=Y1JaWUQwNEpLQVlXTDRmb3dobHgzZz09 

 

Meeting ID: 928 328 1777 

Passcode: 6SxNyd 

https://us04web.zoom.us/j/9283281777?pwd=Y1JaWUQwNEpLQVlXTDRmb3dobHgzZz09
https://us04web.zoom.us/j/9283281777?pwd=Y1JaWUQwNEpLQVlXTDRmb3dobHgzZz09

