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MS Teams –  

Meeting / csoportos beszélgetés szervezése – Naptár nélkül 

 
A Microsoft Teams segítségével 2 féleképpen indíthat hang- ill. videóhívást egy csoporttal. 

1. Teams csoportból 
2. Csoportos csevegésből  

Teams meeting csoporttal: 

Ha egy csoporttal szeretne szervezni Teams meetinget, akkor sajnos Naptár hiányában ez nem lehet 
előre szervezett meeting, csak „Azonnali értekezlet” 

Lépjen be a csoportba, akikkel meetinget szeretne indítani. Majd alul nyomja meg az „Értekezlet 
most” gombot: 

 

Bővebben az értekezlet használatáról és a csoportok kezeléséről az alábbi leírásban tájékozódhat: 
http://iig.elte.hu/howto - Office 365 Teams leírás a kurzusokhoz oktatóknak  
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Csoportos csevegés – videóhívás szervezése: 

Ahhoz, hogy több emberrel kommunikáljunk a Teams rendszerben, nem feltétlenül szükséges a 
csoport létrehozása – igénylése. 

Elég több felhasználóval csevegést indítani, majd velük hívást indítani. 

A csevegés fülön kattintson az „új csevegés gombra” 

 

Majd írja be azon felhasználók neveit vagy e-mail címeit, akikkel csevegni szeretne (Megj.: Csak a 
rendszerben lévő felhasználókkal indíthat csevegést. Azok a külsős felhasználók, akik még nem 
regisztráltak a rendszerbe, azokkal nem tud csevegést indítani) 

Külsős felhasználó meghívásához leírás az alábbi linken található: http://iig.elte.hu/howto  
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Hívást a jobb felső sarokban lévő ikonokkal indíthat. 

 

Ha el szeretné nevezni a csoportos csevegést akkor azt a tagok mellett lévő ceruza ikonnal tudja 
megtenni: 
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A csoportos csevegés tagjait a jobb felső sarokban látja és ott tud meghívni további tagokat vagy 
kilépni a csevegésből: 

 

 

Ha kérdése vagy észrevétele van, írjon az IIG munkatársainak a teams@elte.hu címre.  

Sikeres használatot kíván az ELTE IIG csapata! 

 


