
A Google Meet használata 

A felvételi beszélgetésen 2 féle képpen tud részt venni: 

1. Okostelefonról, ebben az esetben (ha még nincs) telepíteni kell a Google Meet 

applikációt: 

 

Andoidos telefon esetén:a „Play Áruház” ikonra kattintva, majd ott írja be, hogy 

Google Meet, majd a Telepítés gombra kattintva tudja a telefonjára rátelepíteni. 

Ezután nyissa meg a kapott emailt, amiben megtalálható a szükséges link.  

Arra rákattintva (a telefon meg fogja kérdezni, hogy milyen alkalmazással szeretné 

megnyitni, itt kattintson a Google Meet alkalmazásra) fogja a folyamat kezdetét venni. 

 

iPhone telefon esetén: „App Store” ikonra kattintva, majd ott írja be, hogy Google Meet, 

majd a Telepítés gombra kattintva tudja a telefonjára rátelepíteni. 

Ezután nyissa meg a kapott levelet, amiben megtalálható a szükséges link és arra 

rákattintva (a telefon meg fogja kérdezni, hogy milyen alkalmazással szeretné 

megnyitni, itt kattintson a Google Meet alkalmazásra) fogja a folyamat kezdetét venni. 

2. Asztali PC illetve laptop esetében az emailben kapott link segítségével tud csatlakozni, 

ehhez nem szükséges plusz programot a számítógépére feltelepíteni (csak egy böngésző 

programra lesz szükségük pl: Google Chrome, Mozilla Firefox, stb.) 

Belépés előtt a következő lépést kell megtenni asztali gép /laptop esetén: 

A kapott Meet-linkre kattintva betöltődik a Google Meet alkalmazás. 

Első használat esetén engedélyezni kell, hogy az alkalmazás hozzáférjen a mikrofonhoz és 

kamerához. Ezeket legyenek szívesek engedélyezni az „Engedélyezés” gombra kattintva. 

 



Innentől kezdve a következő lépések szükségesek bármilyen eszközön: 

A konferenciába való bekapcsolódás előtt lehetőség van ki/be kapcsolni a mikrofont és a 

kamerát is (a megfelelő ikonra kattintva). 

Kérjük, hogy ezek - lehetőség szerint - maradjanak bekapcsolva! 

A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz pedig meg kell nyomni a zöld „Csatlakozás kérése” 

gombot. 

A belépést követően már csatlakoztunk is az online felvételi beszélgetéshez. 

 

Amennyiben szeretne valamit prezentálni a bizottságnak, akkor az alsó menüsor jobb végén 

található a „Prezentáció most” gombra kattintson, amivel a saját számítógépe képernyőjét 

tudja megosztani a bizottság tagjaival. 

 



Ha valamilyen okból kifolyólag problémája akadna a mikrofonjával és/vagy a kamerájával és 

emiatt nem tud a bizottsággal kommunikálni, akkor a képernyő jobb felső sarkában található a 

chat funkció, aminek a segítségével lehet üzeneteket küldeni írásban a bizottság tagjainak. 

 

 

 

  



A felvételi beszélgetés végén a piros telefon jelre kattintva kell elhagyni az online teret! 

 

Sok sikert kívánunk a felvételin! 


