
Teams belépés, aktiválás 

 

A Microsoft Teams használatára 3 lehetőség van: 

1. Internet böngészőben történő használat 

2. Letöltött és számítógépre telepített alkalmazáson keresztül (ajánlott!, bővített funkciók) 

3. Mobiltelefonos applikáción keresztül (szintén ajánlott a rugalmas kapcsolattartáshoz!) 

A fenti lehetőségek közül mindegyiket lehet használni, akár egyszerre is mivel teljes szinkronban (bármilyen 

változtatás szinte azonnal megjelenik minden eszközön minden tagnál!) vannak a felhő alapú technológiának 

köszönhetően! 

 

1. Internet böngészőben történő használat 

Belépés: 

teams.microsoft.com 

 

A link megnyitás után az alábbihoz hasonló felületnek kell megjelennie: 

 

a felhasználónév a Teams-es E-mail cím lesz  felhasználónév@kazinczy21.onmicrosoft.com 

Az E-mail használatról igény szerint küldök még információt. A lényeg, hogy az iskola összes tanulója és tanára tudja használni  

a saját címét az iskolai levelezésekhez (nem kell privát címeket megadni!).  

teams.microsoft.com
mailto:felhasználónév@kazinczy21.onmicrosoft.com


Amennyiben a számítógépen több Microsoftos fiók is használatban van/volt, akkor jelöljük ki a sajátunkat vagy nyomjuk 

meg a   gombot, írjuk be a felhasználó nevünket. Ezt követően adjuk meg a jelszót.  

                                    

Az első belépésnél meg kell majd változtatni a jelszót biztonsági okokból. 

belépés után, ha nem lép be egyből a programba, akkor az alábbi lehetőségnél válasszuk ki az 

„Inkább a webalkalmazás használata” linket: 

 

Ezt követően ehhez hasonló nyitóképet kell látnunk, annyi különbséggel, hogy minden tanár a saját érdekeltségébe tartozó 

csoportokat fogja látni. A diákok fognak látni egy Osztályfőnöki csoportot és azoknak az óráknak a csoportját, amik hozzájuk 

tartoznak (a KRÉTA adatai alapján). 

 

 

 

 

2. Letöltött és számítógépre telepített alkalmazáson keresztül (ajánlott, bővített funkciók) 

Ezen a linken lehet letölteni a programot és letöltés után telepíteni. 

https://teams.microsoft.com/downloads?navfrom=edustart 

https://teams.microsoft.com/downloads?navfrom=edustart


 

ezt a fájlt kell futtatni: 

 

Az oldalon lejjebb görgetve több lehetőséget is lehet választani, például Android és iOS letöltést. 

 

3. Mobiltelefonos applikáción keresztül 

 

Mobiltelefonra a Play áruházból az alábbi linken lehet letölteni: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downlo

adAndroidGetApp 

Vagy iOS-re (iPhone) 

https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage 

Egyébként ezt legegyszerűbb a mobiltelefonon keresztül megtenni, kiválasztani az App Store-ból vagy a Play áruházból a 

Microsoft Teams programot. 

A bejelentkezés a korábban megadott felhasználói adatokkal történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp
https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage


Sikeres bejelentkezés után mindenki a saját csoportjainak és beállításainak megfelelően fogja látni az oldalt. 

Ha bármi változás történt egy csoportban vagy aktivitást igényel, akkor azt vastagon szedett betűvel jeleníti meg. 

 

Tanárok esetében az első és legfontosabb, hogy a csoportban lévő tanulókat aktiválni kell! 

Ezt minden egyes csoportban meg kell tenni az Aktiválás gomb megnyomásával! 

Ezután a tanulók már látni fogják az adott csoportot és el lehet kezdeni benne a kommunikációt és egyéb tevékenyégeket. 

 

 



 

 

 

A csoport aktiválása után időbe telik (néhány óra, akár 1 nap) mire minden funkció aktiválódik és mindenki számára 

elérhető!  

Ezért kiemelten fontos, hogy mielőbb lépjen be mindenki a saját azonosítóival és aktiválja a csoportjait! 

A tanulóknak is minél hamarabb el kell juttatni a felhasználói adatokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Létre lett hozva egy Tanárok nevű zárt csoport is. Ez minden tanárnak elérhető és itt lehet belső kommunikációt folytatni. 

Fájlokat, bejegyzéseket megosztani. Tagok módosítására az igazgatónak és az igazgatóhelyetteseknek van lehetősége. 

 

A csoporthoz hozzá lett adva a Kréta fül. Itt be lehet jelentkezni a KRÉTA-ba. Ez a fejlécezés a későbbiekben módosulhat! 

 

 

 

 

 



Ha segítségre lenne szükség, akkor lehet csatlakozni a Teams Támogatás csoporthoz. 

Vagy rá lehet keresni és közvetlen csevegést indítani. 

 

 

Létre lett hozva egy E-mail fiók ahol lehet még kapcsolatot tartani: 

teams.digit.oktatas@gmail.com 

Igyekszünk mielőbb válaszolni. 

 

Egyelőre ez a rövid leírás készült, a későbbiekben próbálok igény szerint újakat szerkeszteni. 

Az alábbi linkeken Teams bemutató videók érhetők el: 

 

https://education.microsoft.com/hu-

hu/resource/2105842e?previewMode=true&sasToken=c3Y9MjAxOC0wMy0yOCZzcj1iJnNpZz1FaVVobEZ6QkIxaXl5YnNOam

hNMHFxR0hsanZrZGRJYlNYMFp0aDJtNHlVJTNEJnNlPTIwMjAtMDMtMjFUMDklM0EwOSUzQTA1WiZzcD1y 

 

Videós képzések 

https://support.office.com/hu-hu/article/microsoft-teams-%E2%80%93-vide%C3%B3s-k%C3%A9pz%C3%A9s-4f108e54-

240b-4351-8084-b1089f0d21d7 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQam5EQJYm96ev&fbclid=IwAR0dU8CvIxs3_S0jvcqqq6Uyz2

GmxHGhyRR5EA5YxMQUWQBTAqw3GeUWF5o 

Webinárium 

Teams_webinarium_03.18 
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