
 

 

1. Lépés: Írja be a böngészőjébe, hogy www.zoom.com. A fent látható oldal fog megjelenni. 

Ez után rá kell kattintania a jobb oldalon lévő felső kék gombra, amin ez a felirat látható: SIGN 

UP, IT’S FREE.  

 

 

2. Lépés: az üres négyzetbe írja be az email címét, amit használni fog majd a bejelentkezéshez. 

http://www.zoom.com/


 

Így, ahogyan a fenti képen látja. Pl.: zsengeutca33@gmail.com. Ez után kattintson rá az alatta 

lévő kék gombra, amelyen a Sign Up felirat látható. 

 

 

3. Lépés: Ezt követően felugrik ez a kis ablak a narancssárga gombbal, csak annyit kell tennie, 

hogy rákattint a narancssárga gombra, melyen a Confirm felirat látható. 

mailto:zsengeutca33@gmail.com


 

 

4. Lépés: Ezt követően ez az ablak fog felugrani azzal a felirattal, hogy a megadott email címre 

el lett küldve egy üzenet, amellyel aktiválni tudja majd a felhasználói fiókját. Jelen esetben a 

zsengeutca33@gmail.com email címre lett ez elküldve. 

 

 

5. Lépés: Be kell jelentkeznie abba az email fiókjába, amelyet korábban megadott és amelyre 

elküldték Önnek a megerősítő emailt. Ha Gmail-es email fiókja van, lehet, hogy a promóciók 

fülnél találja majd. Nyissa meg az emailt, melyet kapott. a Zoom-tól. 
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6. Lépés: Ha megnyitott az emailt, akkor ezt fogja látni. Rá kell kattintania a kék gombra, 

melyen az Activate Account felirat szerepel. 

 

7. Lépés: Ezt követően ezt az oldalt fogja látni. Az első üres négyzetbe írja be a keresztnevét, a 

másodikba, az alatta lévőbe pedig a vezetéknevét. Utána a password feliratú négyzetbe találjon 

ki egy jelszót (jó, ha fel is jegyzi magának valahová, hogy később is használni tudja, ne felejtse 

el). A jelszónak legalább 8 betűből kell állnia, amelyben van legalább 1 nagybetű és egy szám 

is. Ezt a jelszót kétszer kell majd beírnia, a két egymás alatt lévő üres négyzetbe. 



 

 

8. Lépés: Ha nem jó jelszót talált ki, akkor jelezni fogja pirossal az oldal. Ha készen van, 

kattintson rá a narancssárga gombra, a Continue feliratra. 

 

 

9. Lépés: Ez után ez az oldalt fogja látni. Kattintson rá a jobb oldali fehér gombra, melyen a 

Skip this step felirat szerepel. 



 

 

10. Lépés: Ez után ezt az oldalt fogja látni. Kattinston rá a jobb oldali fehér gombra, melyen a 

Go to My Account felirat szerepel. Ezzel a lépéssel bent lesz már a felhasználói fiókjában. 

Készen van a regisztrációval.  

Amikor csoportot vagy kapcsolatot szeretnénk felvenni Önnel ezen az oldalon keresztül, akkor 

előtte telefonálni fogunk Önnek. Ezt követően küldünk majd a megadott email címére egy 

levelet, ahogyan az alábbi képen is látható. Az email címe az lesz: Please join Zoom meeting 

in progress. Nyissa meg az emailt. 

 



Ezt fogla majd látni. Ahhoz, hogy elkezdhessük a videót, kattintson rá a legfelső linkre, amely 

a Join Zoom Meeting alatt van kékkel. 

 

 

Ezt az ablakot fogja majd látni. Kattintson a kék click here feliratra. 

 

 

 

 

 



Ez után pedig ezt fogja látni. Kattintson az alatta lévő kisbetűs kék feliratra a join from your 

browser-re. 

 

Ezt követően be fog kerülni a video beszélgetésbe, készen van mindennel 😊 

Ha bármi nehézségbe ütközik, akkor hívjon minket, kapcsolatban tudunk maradni.  

Ha ért a számítógépekhez és le tudja tölteni a programot, akkor megteheti, ha nem akkor nincs 

más teendője. 


