
Kedves Szülők! 
 
Ez egy kis leírás a Jitsi Meet használatával kapcsolatban. 
Két részre bontanám a program használatát 
- Asztali számítógép, Laptop 
- Hordozható mobil eszköz: Tablet, Telefon 

 
Asztali számítógép és laptop 

Asztali számítógépen és laptopon a következő linket nyissuk meg, ha javasolhatom 
használjunk Chrome böngészőt. 
https://meet.jit.si/szobaneve 
 
A linket megnyitva a Chrome böngésző engedélyt kér tőlünk, hogy használhassa a 
mikrofonunkat és webkameránkat. Itt értelemszerűen az Engedélyezésre klikkelünk, ezt a 
Chrome meg is jegyzi nekünk, többet nem kérdezi meg. 
 

 
 
  



Ha megadtuk az engedélyt, a következő kép fogad minket. 
 

 
 

Alul balról jobbra a gombok 
- Első gomb a képernyőmegosztás. Ezt elsősorban a tanárnéni használja majd, ha meg 

szeretné nekünk mutatni az anyagot. 
- Második gomb az integetés, ezt abban az esetben érdemes használni, ha a tanárnéni 

kérdez a csapattól, és mi ezzel tudjuk jelezni, hogy szeretnénk válaszolni. 
- A harmadik gomb a szöveges csevegés, ez abban az esetben tehet jó szolgálatot 

számunkra, ha egy linket (weboldalt) szeretne a tanárnéni ha megnyitnánk. 
- A következő, negyedik gomb középtájon a mikrofon némítása, ezzel tudjuk a 

mikrofonunkat ideiglenesen kikapcsolni, majd az ismételt megnyomásával bekapcsolni. 
- Az ötödik gombbal elhagyhatjuk a szobát. 
- A hatodik gomb a videó kikapcsolása, ezzel tudjuk a kamera képünket ki- illetve 

bekapcsolni, ez a gomb csak a saját kameránk képét kapcsolja ki. 
- A hetedik gomb a szobában lévők személyek elhelyezését módosítja a képernyőnkön 

(mozaikszerű elrendezés vagy jobboldalon történő elhelyezés a két választható 
lehetőség). 

- Nyolcadik ikont nagyon nem részletezném, egyelőre nem használjuk, viszont itt lehet a 
videó minőséget beállítani, ezt érdemes „Low definiton” -ra beállítani, ezt javaslom 
mindenki tegye meg. Az alábbiak szerint: 

 

 
  



A belépést követően némítsuk magunkat, hogy a tanárnéni csak azt az illetőt hallja, akit szólít 
majd. 
Ezután adjuk meg a teljes nevünket azaz Vezetéknév Keresztnév, hogy mindenki tudja ki 
kicsoda. Ezt a jobb felső sarokban tehetjük meg. 

 
 
 
  



Telefon és Tablet  
 
Előre letölthetjük az alkalmazást az alkalmazás áruházból: 
 
Andoid esetén: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet 
 
iOS esetén: https://apps.apple.com/hu/app/jitsi-meet/id1165103905?l=hu 
 
Vagy megnyitjuk a linket, és a rendszer elnavigál minket az alkalmazás letöltéséhez. 
https://meet.jit.si/szobaneve 
 
Letöltve a programot és elindítva a következő kép fogad minket: 

 
 
Baloldalt felül a három kis vonalra kattintva adjuk meg a teljes nevünket azaz Vezetéknév 
Keresztnév. E-mail címet nem kell megadni, itt más beállítást ne módosítsunk, csak lépjünk ki 
innét. 
Visszajutva az előző ablakba ráklikkelünk az „Adja meg a szoba nevét” mezőre majd a 
felugró ablakba beírjuk a következőt: szobaneve 
Fontos, hogy pontosan úgy írjuk be, ahogy itt olvassuk, mert különben egy másik szobába 
kerülünk. 
  



Belépve a szobába a képernyő alján hasonló gombokat találunk, csak kevesebbet mint 
számítógép esetében, mivel itt kevesebb a hely a kijelzőn. 

 
- Első gomb a szöveges csevegés, ez abban az esetben tehet jó szolgálatot számunkra, ha 

egy linket (weboldalt) szeretné a tanárnéni, ha megnyitnánk. 
- Második gomb a mikrofon némítása. 
- Harmadik gombbal elhagyhatjuk a szobát. 
- Negyedik gomb a videó kikapcsolása. 
- Ötödik gomb a három kis pötty, ide azok a menüpontok kerültek, amelyek nem fértek ki 

az oldalra. 

 
 
Ezen belül a „More options”-ra kattintva ezt még lehet bővíteni: 

 
 
 


