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Regisztráljon az MS Teams ingyenes verziójára és 

csatlakozzon a Kutatók Éjszakája 2020 a GDF-en 

rendezvényhez! 

 

Vendég felhasználói fiók létrehozása az MS Teams-ben 

Ha be van jelentkezve Microsoft-fiókba, jelentkezzen ki onnan. 

1. Nyissa meg a Teams  honlapját, majd válassza az Ingyenes regisztráció gombot. 

 

2. Adja meg a Teams-ben használni kí-

vánt e-mail címét. Ez most egyezzen 

meg azzal a címmel, amellyel a Ku-

tatók Éjszakája szájton regisztrált. A 

Következő gombbal haladhat tovább 

a regisztrációs folyamatban. 

 

file:///C:/tmp/Teams%20(https:/www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software)
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3. A következő képernyőn ki kell választania, 

hogy Mire szeretné használni a Teams-et? 

o Iskolához: a rendszer az iskolai e-mail cí-

mét várná, és kérné hogy ellenőrizze, ren-

delkezik-e iskolai Teams-hozzáféréssel. 

o Barátokhoz és családhoz: a rendszer a 

Skype-ra regisztrálás felé irányítaná. 

o Munkához és szervezetekhez: most vá-

lassza ezt a lehetőséget a Kutatók Éjszakája 

2020 a GDF-en rendezvényhez csatlako-

záshoz. 

Majd kattintson a Következő gombra. 

 

4. A rendszer ebben a lépésben adatai ellenőrzésére fogja kérni. Ha a többtényezős hitelesítés 

engedélyezve van, előfordulhat hogy kérni fogja az Ön telefonszámát is. Máskülönben itt 

kell megadnia a jelszavát. 

5. Ezt követően adja meg a nevét és a többi 

kért információt, majd kattintson A Teams 

beállítása (Set up Teams) gombra. 
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6. Ezután akár egy percet is igénybe vesz, amíg 

a Microsoft létrehozza az Ön Teams-fiókját, 

és elvégzi a szükséges beállításokat. Ez alatt 

két betöltési képernyő jelenik meg. 

 

7. Végül a program a telepítését fogja kérni – az alábbi képen a bal oldali gombbal töltheti 

le. A Teams-nek van Windows, Linux, macOS, illetve Android és iOS kliense is. Mobil-

operációs rendszerekre a Teams Web App a gyártók alkalmazás-boltjaiból telepíthetők. A 

telepített verziókban kényelmesebb a munka, de használhatja böngészőn keresztül is a 

Teams-t – ehhez az alábbi képen látható jobb oldali gombra kattintson. 

 

 

Teams Android kliens 

 

Teams iOS kliens 

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://aka.ms/androidteams
https://aka.ms/iosteams
https://aka.ms/androidteams
https://aka.ms/iosteams
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Csatlakozás a Kutatók Éjszakája 2020 a GDF-en Teams csoporthoz 

A Kutatók Éjszakája központi szájton a regisztrációja során 

megadott e-mail címére küldjük el Önnek a GDF-es rendez-

vény Teams-beli linkjét. A linkre kattintva megnyithatja az 

esemény csoportját: KutÉj2020 a GDF-en. 

 

A KutÉj2020 a GDF-en csoportba belépett vendégek a rendezvény minden csatornáját/szobá-

ját, illetve azok előadásait látogathatják. A csatornákban az előadásoknak saját meetingjei/ér-

tekezletei vannak. Az előadásokhoz csatlakozás lépései példán keresztül az alábbiak. 

1. lépés: csatorna kiválasztása. 

 

2. lépés: előadás/értekezlet kiválasztása. A nem intézményi vendégek számára az előadás 

csak akkor lesz kék hátterű, aktív/kattintható, ha azt már elindította intézményi felhasználó. 

 

3. lépés: Csatlakozás elindítása az értekezlethez/elő-

adáshoz.  

4. lépés: A csatlakozás utolsó mozzanata a tőlünk ki-

menő kép/hang engedélyezése/tiltása, majd a 

Csatlakozás gomb megnyomása. (A kép/hang állí-

tása később is lehetséges.) 
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Egyszerre csak egy beszélgetésben legyenek benn egy eszközön, vagyis újba bejelent-

kezés előtt lépjenek ki az előzőből. 

Szünetek a KutÉj2020 a GDF-en rendezvényen két 25 perces, illetve egy 50 perces elő-

adás után lesznek: 18:50–19:00 óráig és 19:50–20.00 óráig. 

Segítség, információ: a regisztráció során és a rendezvény alatt Grósz Ádám marketing-

ügyintéző nyújt segítséget e-mailben, illetve a Teams-ben: grosz@gdf.hu. 

Kutatók Éjszakája 2020 a GDF-en rendezvény lapjai 

 

GDF honlapján 

 

GDF ILIAS-ban 

 

 

mailto:grosz@gdf.hu
http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/kutatok-ejszakaja-2020/
https://ilias.gdf.hu/goto.php?target=pg_45310_83149&client_id=ilias-ha
http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/kutatok-ejszakaja-2020/

