
 

 

 
Digitális Oktatási Központ Pécs 

ZOOM felhasználói kézikönyv I.  

ZOOM regisztáció és telepítés 

 

 

ZOOM regisztráció és telepítés:    (ha már regisztráltál és telepítetted a programot a számítógépedre, akkor ezeket a 

lépéseket nem kell végrehajtani) 

A https://zoom.us/ weboldalon kell a regisztrációt elindítani 

kattints a SIGN UP, IT’S FREE  narancssárga gombra 

                                                                                              

 

 

1. lépés: add meg a születési dátumodat (nem kell hogy valós legyen csak min 14 éves múlj el, mert ha pl egy 

2010 –es dátumot adsz meg, akkor nem enged regisztrálni, mert gyerek vagy) 

Tehát célszerű egy 2000 előtti dátumot megadni, majd a continue gombra kattintani.  

                                                                                                    

 

2. lépés: add meg az e-mail címedet vagy jelentkezz be a google fiókoddal 

https://zoom.us/


                                                        

 

 

3. lépés:  kapsz egy levelet az e-mail címedre, amiben meg kell erősítened a regisztrációt.  (aki a GOOGLE-lal 

regisztált, annak ez a lépés kimarad) 

Kattints a CONFIRM gombra. 

                                                     

4. lépés: Nyisd meg a leveleződ és a Zoom-tól kapott levedet nyisd meg.  

Kattints az ACTIVATE ACCOUNT gombra.  

                                                       

 

5. lépés: aktiválás után megnyitja egy új böngésző ablakban a ZOOM felületet, majd a következő képernyőt 

adja fel.  ITT a NO-t jelöljük be és a Continue gombra kettintsunk.  



                                                                   

 
6. lépés: Regisztrációs felület.  Adjuk meg a nevünket, majd egy jelszót, ami minimum 8 karakter tartalmaz kis 

és nagy betűt és számot.  majd a confirm passwordnél ismételjük meg a jelszót.  

                                                                                   

 

7. lépés: a jelszavak beírása után egy újabb képernyőt dob fel, ezzel nem kell foglalkozni, itt csak annyi a 

teendő, hogy a SKIP THIS STEP gombra kattintunk  



                                                                                           

 

Start test meetinget sem indítunk most, ezt hagyjuk így, most a telepítés fog következni.  

 

 

TELEPÍTÉS:  

ZOOM képernyőnk jobb felső fekete sávjában a resources lenyíló gombra kattintsunk  és a download zoom 

klient-et válasszuk ki a legördülő menüből.  

                                                          

 
 

Itt a legfelső lehetőségre kattintva töltsük le az alkalmazást.   zoominstaller.exe fájl-t telepítsük a gépre.  

Amit kér engedélyezzük.   (egyszer kell elfogadni) 

                                                                   
 

 

Így a gépünkre települt a ZOOM. Lent a tálcán meg is jelenik kis ikonban és az alkalmazás meg is nyílik.  



                                                          
 

 

 

 


