
Google Meet használata
Képzésen,  megbeszélésen résztvevőknek

A Google Meet videómegbeszéléshez szükséges:
✓ Asztali számítógép vagy laptop
✓ Széles sávú internetkapcsolat
✓ Beépített mikrofon vagy külső mikrofon (headset)
✓ Beépített webkamera vagy külső USB-kamera

Használatához a Google Chrome böngésző ajánlott.
Mobiltelefonon is működik, azonban ellenőrizni kell, hogy megfelelő-e a kapcsolat.

Csatlakozás a megbeszéléshez
Kattintsunk a számunkra megküldött Meet linkre. 
(Másoljuk a linket a Chrome böngészőbe.)
Pl. https://meet.google.com/hpt-fhuz-imt 

A csatlakozás kérése gombot nyomjuk 
meg, majd várjunk, amíg beengednek a 
videokonferenciára.

Ha ezt engedélyezik számunkra, automatikusan csatlakozunk.

(Az intézetünk domain nevén belüli csatlakozásánál a katkepzes-es Gmail
címmel automatikusan, kérelem nélkül csatlakoztat a rendszer.)



Beállítások

Mikrofon ki 
és 

bekapcsolása

Kamera ki
és 

bekapcsolása

Csak arra az 
időre 
kapcsoljuk 
be, amikor 
beszélünk.

Az előadót 
megtiszteljük 
azzal, hogy 
bekapcsoljuk.

Kilépés a konferenciából
Kapcsolat megszakítása

Az ikon lenyomásával 
jelentkezhetünk felszólalásra.
A hozzászólásunk után 
nekünk kell kikapcsolni a 
gombot, különben tovább 
jelentkezünk.

Megoszthatjuk a saját 
képernyőnket a résztvevőkkel. 
(Dokumentumokat, PPT-ot, 
honlapokat, stb.)

Személyek
Résztvevők listája

Csevegés
mindenkivel

Ha nem látszik az alsó sáv, mozgassuk az egeret a képernyő közepére.



Itt lehet megírni az 
üzenetet.

Itt lehet elküldeni az 
üzenetet.

Linket is megjeleníthetünk ezen  a chat falon.

Ha megosztunk valamit a falon, akkor azok láthatják, akik a küldéskor 
benne vannak a videókonferenciában. Akik később csatlakoznak, azok 
kezdetben üres falat látnak. Ha kilépünk és később újra visszalépünk, a 
chat fal nekünk is törlődik. Tehát az újakkal újra meg kell osztani az 
információt, ha azt akarjuk, hogy ők is elérjék.



További opciók

Kattintással megnyithatunk 
egy beállítási menüt.



Érdemes az Automatikus beállítást választani. Ez a Meet által választott éppen 
aktuális nézet.
Reflektorfény: Ha a vetített előadást nagyban szeretnénk látni a résztvevők nélkül,

illetve beszélgetésnél mindig a beszélőt mutatja nagyban.
Mozaik: Minden résztvevőt mutat kicsiben. Max. 49 főt.
Alul a csúszkát húzzuk el jobbra a 49-re. Alapból 9-en áll. Ez érinti az automatikus 
beállítást is. Ha a csúszka kisebb számon áll, mint a tényleges létszám, akkor nem 
látszik mindenki.



Ha nem jelenik meg a Háttér elhomályosítása lehetőség,
a Chrome böngésző legújabb verziójára kell frissíteni. 
Engedélyezni kell a Chrome hardveres gyorsítását.
Erről további infó:
https://support.google.com/meet/answer/10058482?hl=hu&ref_topic=729
0350#zippy=%2Cmi%C3%A9rt-nem-jelenik-meg-a-h%C3%A1tt%C3%A9r-
m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-lehet%C5%91s%C3%A9g

https://support.google.com/meet/answer/10058482?hl=hu&ref_topic=7290350#zippy=%2Cmi%C3%A9rt-nem-jelenik-meg-a-h%C3%A1tt%C3%A9r-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-lehet%C5%91s%C3%A9g


Itt további hang és videó - beállítások állíthatóak:



Google Jamboard indítása vagy megnyitása videóhívásokban.
Ez egy olyan alkalmazás, aminek a felülete egy "nagy fehér lap", erre 
rajzolhatunk, írhatunk, beszúrhatunk képet.
Az itt megnyitott tábla több gépről, telefonról közösen szerkeszthető, 
látható. (Előadóknak figyelni kell a jogosultságok beállítására.)

A Jamboard-fájl a böngészőben új lapon nyílik meg, a Meet pedig 
automatikusan megosztja a linket a híváson belüli csevegésben és a 
megbeszélés részleteinél is a bal alsó sarokban.



Prezentálás

A képernyőnket megoszthatjuk a részvevőkkel, azaz bemutathatunk 
különféle anyagokat. Három mód közül választatunk:

A teljes képernyő esetében a monitorunk képét osztjuk meg, 
amelyik ablak éppen az aktív, azt látják a résztvevők.
Ablak: Kiválasztjuk a gépünkön megnyitott ablakok közül azt az egyet, 
amelyiket meg szeretnénk osztani. Vetítés közben, ha más ablakra kattintunk, 
azt nem látják a résztvevők.

Kiválasztom a 
megosztandó 
ablakot. Pl.

Egy böngészőlap: Videót, zenét itt kell megosztani, hogy a mi hangunkon 
kívül a mű hangja is hallható legyen. Ez Chrome böngészőből  működik.
Pl. videó megtekintése a YouTube-ról. 
A saját videó / zene fájljainkat fel kell tölteni a netre (pl. egy Google Drive 
Mappába vagy honlapra), hogy a Chrome böngészőn keresztül játszhassuk le.



A prezentáció végén lépjünk ki a megosztásból:

Ha belelóg a prezentációnkba az alábbi üzenet, rejtsük el:

Fontos! Ha valaki,  másnak a prezentációja 
közben elkezd prezentálni, akkor az illető 
automatikusan átveszi a vetítést! 

További információ:
https://support.google.com/meet/answer/9292748?hl=hu&ref_topic=7290350

Ha egy teremben többen részt vesznek ugyanabban a Meet-ben, 
mindenki a saját eszközével, a mikrofonok összegerjednek. 
Headset / fülhallgató segíthet.

https://support.google.com/meet/answer/9292748?hl=hu&ref_topic=7290350

