
GoToMeeting program installálása 
 
Ahhoz, hogy részt tudjon venni a konferencián, szükséges a GoToMeeting program futtatása/mentése 
a számítógépre, melynek lépései a következők: 
 

1. Kattintson az alábbi installációs linkre: 
https://global.gotomeeting.com/install/652766389  
 

2. A linkre kattintva megnyílik a böngésző, és alul megjelenik a kérdés, hogy futtatni, vagy 
menteni szeretné a fájlt. Kérjük, mentse. 

 
 

3. Ezt követően alul megjelenik a letöltött fájl. Kérjük nyissa meg. 
 

 
 

https://global.gotomeeting.com/install/652766389


 
4. Erre, a sávban látható fájlra kattintva felugrik egy ablak, megkezdődik a program installálása. 

 

 
 
 

5. Ezután a képen látható panel nyílik meg, ahonnan akár azonnal be is tud lépni a megbeszélés 
„ID kódjával” (lásd alább).  

 

 
 
 

6. Amennyiben a letöltést előzetesen végzi el, és nem szeretne még csatlakozni a konferenciához, 
zárja be ezt az ablakot. Később a kapott csatlakozási linkre kattintva, vagy a program 
megnyitásával (ahol ez az ablak fog ismét megnyílni) és az ID kód alkalmazásával sikeresen be 
tud lépni az online konferencia szobába. 

 
  



Kapcsolódás az online rendezvényhez 
 
A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség Jó gyakorlatok a diák- és szabadidősport 
területén online eseményéhez az alábbi linken keresztül tud csatlakozni: 
 
https://global.gotomeeting.com/join/652766389  
 
VAGY 
 
a konferencia ID kódjával: 652-766-389 
 
Hasznos tanácsok a becsatlakozáshoz: 

- A konferencia előtt biztosítunk egy félórás idősávot a bejelentkezésre. Javasoljuk, hogy még 
ekkor, a rendezvény kezdete előtt kísérelje meg a csatlakozást. 

- Kiemelten kérjük, hogy szíveskedjen folyamatosan lenémítva tartani a mikrofonját, és csak a 
hozzászólás idejére bekapcsolni azt. A beszűrődő háttérzajok rendkívül megnehezítik az 
előadások megtartását, valamint csökkentik az előadók hallhatóságát is.  

- A használt internet erősségének függvényében problémát jelenthet a kamera használata (pl. 
akadozó kép és hang), ezért kérjük, a konferencia alatt tartsa kikapcsolva. 

- Belépésnél a beazonosíthatóság érdekében, kérjük a teljes nevét és email címét adja meg a 
képen látható ablak felugrását követően. 

 

 
 

Lehetőségek a konferencia szobában 
 

A felső sáv közepén található egy lenyíló fül, ahol kiválaszthatja, hogy kit jelenítsen meg a képernyőn 
a rendszer: 

• mutasson mindenkit 

• csak azt, aki beszél 

• azt, akinek aktív a kamerája 

• vagy mindenkit rejtsen el 
 

 

https://global.gotomeeting.com/join/652766389


A felső sáv jobb oldalán található egy chat buborék, melyre kattintva megnyílik a felület, ahova 
elküldhetik az előadásokkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket. 
 

 
 
Az ablak alján lévő ikonsorban található a mikrofon és a kamera ki,- illetve bekapcsolására, valamint a 
konferencia elhagyására szolgáló gomb. 
 

 
 
 

Amennyiben technikai problémába ütközne, forduljon bizalommal Varga Melinda 
(varga.melinda@mdsz.hu) kollégánkhoz. 

mailto:varga.melinda@mdsz.hu

