
Belépési segédlet a MASPORT online konferencián használt 

felülethez számítógépes csatlakozással 

A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót! 

Ez a segédlet célzottan azoknak szól, akik számítógépen keresztül kívánnak csatlakozni az online 

szabadidősport konferenciához, amelyet a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül bonyolítunk le.  

E tájékoztatóban is előre jelezzük, hogy az online konferencia rögzítve lesz!  

Kérjük a konferencia zavartalan lebonyolítása érdekében a kameráját és mikrofonját végig tartsa 

kikapcsolt állapotban!  

1. Kattintson az emailben kapott csatlakozási linkre! Figyelem, a konferencia linkje csak a 

konferencia napján lesz éles, addig abba ne csatlakozzon be! 

 

2. Ha korábban használta már a Microsoft Teams felületet, akkor a linkre való kattintás után ezt 

a képernyőt fogja látni: 

 
Kattintson a Join now (csatlakozás most) gombra és a rendszer belépteti a megbeszélésbe! 

 

Belépés után ezt a felületet kell látnia (középen a felhasználó monogramja): 

 

Ha korábban nem használta még a Microsoft Team felületet, akkor ezt a képet fogja látni: 



 

Kattintson a Folytatás ebben a böngészőben gombra és a rendszer belépteti a megbeszélésbe! 

 

Belépés után ezt a felületet kell látnia: 

 

Írja be a nevét és a képviselt szervezetet a jelölt helyre, majd kattintson a Csatlakozás gombra! 

 

 

 

 



Csatlakozás után ezt a képernyőt fogja látni, majd az esemény szervezői beengedik a 

konferencia felületére.  

 
 

Beengedés után ezt a felületet kell látnia: 

 
Mások meghívása, hogy csatlakozzanak Önhöz – ezzel a funkcióval nem kell foglalkoznia! 

 

3. A konferencia során a kamerát és a mikrofont kérjük tartsa kikapcsolt állapotban!  

Amennyiben megfeledkezik mikrofonja/kamerája kikapcsolásáról és az zavaró lesz a 

konferencia lebonyolításában, a szervezők -a rendszer biztosította lehetőséggel élve- 

kikapcsolják.  

 

 
 

 



A chat/ vagy beszélgető ablak megnyitása a bekarikázott ikonra való kattintással lehetséges.  

 
 

A chat/ vagy beszélgető ablak a jobb oldalon nyílik meg. Ezen a felületen lesz lehetőség 

kérdezni az előadóktól. Győződjön meg róla, hogy látja a felületet! (A képen példaként egy 

korábbi értekezlet chat felülete van feltüntetve)   

 

Amennyiben sikerült belépnie a felületre, lenémította a mikrofonját és kikapcsolta a 

kameráját, megnyitotta a chat/beszélgető felületet nincs más dolga, mint hallgatni az 

előadókat és élvezni a konferenciát.  

 

4. Az értekezletből kilépni a bekarikázott ikonra való kattintással lehet. 

 


