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I. Preambulum 
 

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a Vitamin 

Egészségpénztár úgy határozott, hogy a 2020. évi Küldöttközgyűlését rendhagyó 

módon a résztvevők személyes jelenléte nélkül videó konferencia szoftver segítségével 

tartja meg. 

Jelen dokumentum célja, hogy a közgyűlés résztvevői számára technikai segítséget 

nyújtson a szükséges szoftver telepítéséhez és beállításához, valamint ismertesse a 

közgyűlés lebonyolításának ill. a szavazatok leadásának módját. 
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II. A szükséges szoftver telepítése 
 

A Pénztár a Küldöttközgyűlés megtartásához Zoom videókonferencia szoftvert 

alkalmaz, így az eredményes lebonyolítás feltétele, hogy a résztvevők rendelkezzenek 

olyan eszközzel és internetes kapcsolattal, amelyre telepítve van a szoftver. 

A Zoom használata történhet hangszóróval és mikrofonnal rendelkező asztali vagy 

hordozható számítógéppel ill. mobiltelefon segítségével egyaránt.  

A szoftver használata ingyenes, konferencia beszélgetéshez történő csatlakozás esetén 

nincs szükség regisztrációra vagy bejelentkezésre, a csatlakozási linket és adatokat a 

Pénztár küldi e-mailben a közgyűlés kezdete előtt 30 perccel. 

 

II.1. Telepítés asztali vagy hordozható számítógépre 

 

Kérjük látogasson el a https://zoom.us oldalra és kattintson a jobb felső sarokban 

található „RESOURCES” majd a „Download Zoom Client” menüpontra. 

 

  

https://zoom.us/
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Töltse le a szoftver telepítő készletét a „Zoom Client for Meetings” szekcióban található 

„Download” gombra kattintva. 

 

Indítsa el a telepítőt és kövesse a megjelenő utasításokat. A sikeres telepítést követően az asztalon és 

a Windows menüjében is megjelenik a „Start Zoom” alkalmazás, amelyre kattintva elindíthatja a 

videókonferencia szoftvert. 
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II.2. Telepítés mobiltelefonra 

 

A szoftver Android és iOS operációs rendszereken egyaránt elérhető, a Play áruházból 

és az App Store alkalmazásokból közvetlenül telepíthető. 

Keressen rá a „Zoom” szövegre, és a találati listából telepítse a „Zoom Cloud Meetings” 

alkalmazást. 
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III. Csatlakozás a Küldöttközgyűléshez 
 

A konferencia beszélgetéshez ún. konferencia azonosító („Meeting ID”) és jelszó 

szükséges, melyeket a Pénztár küldi el a résztvevőknek e-mailben 30 perccel a 

közgyűlés kezdete előtt. A könnyebb csatlakozás érdekében a levél tartalmazni fog egy 

közvetlen linket is, amelyre kattintva egyszerűen megnyithatja a Zoom alkalmazást és 

csatlakozhat a konferenciához külön azonosító és jelszó megadás nélkül is. A 

csatlakozási adatok az automail@vitaminpenztar.hu címről érkeznek a résztvevők 

postafiókjába. 

A csatlakozást követően a konferencia „előszobájába” kerül, és a Pénztár 

adminisztrátorai azonosítás után engedik tovább a Küldöttközgyűlésre. Az azonosítás 

során kérjük engedélyezze a kameráját, mivel az adminisztrátorok a 

személyazonosságot a kamera kép és a nyilvántartásban szereplő fényképes 

igazolványok összehasonlításával végzik. Az azonosítást követően a kamera 

kikapcsolható. 

Amennyiben a konferencia közben a kapcsolata megszakad, a korábban megküldött 

csatlakozási linkre kattintva újra beléphet a közgyűlésre. Újra csatlakozás esetén az 

azonosítási eljárás megegyezik a fentebb írtakkal. 

 

Az e-mailben kapott linkre kattintás után válassza a „A(z) Zoom megnyitása” lehetőséget 

 

mailto:automail@vitaminpenztar.hu
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A Zoom megnyitásakor egy előnézeti ablakban ellenőrizheti a kamera által közvetített képet. 

Kattintson a „Join with Video” gombra, hogy az azonosítását el tudjuk végezni. 

 

 

 

Várja meg amíg az adminisztrátorok engedélyezik a csatlakozását a konferenciához 
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A csatlakozást és engedélyezést követően részt vesz a konferencián. A mikrofon elnémítását ill. 

aktiválását a bal alsó sarokban lévő mikrofon ikonra kattintva teheti meg. A mellette lévő kamera 

ikonnal a kamera kép továbbítását engedélyezheti ill. tilthatja. 

 

IV. A Küldöttközgyűléshez lebonyolítása 
 

A konferencia beszélgetés során a Pénztár adminisztrátorai a résztvevők mikrofonjait 

némítják annak érdekében, hogy a résztvevők környezetéből származó zajok (pl. 

elhaladó mentőautó szirénája, kollégáktól vagy családtagoktól származó hangok) ne 

zavarják meg a közgyűlés menetét. A mikrofonját bármikor aktiválhatja a közgyűlés 

során és hozzászólhat a témákhoz, a központi némítást a Pénztár kizárólag a felesleges 

zajok kiszűrésére és a jobb hallhatóság és érthetőség érdekében alkalmazza. 

Amennyiben egy adott témához hozzá kíván szólni, kérjük a „Chat” funkcióban küldje 

el a „szót kérek” szöveget minden résztvevő számára („to everyone” címzéssel). A szó 

megadásakor az adminisztrátorok engedélyezik a mikrofonját és a levezető elnök 

szóban is tájékoztatja a résztvevőket, hogy átadja Önnek a szót. 

A kamera kép engedélyezése az azonosítást követően nem kötelező. Javasoljuk a 

kamera kikapcsolását és csak a felszólalások időtartamára visszakapcsolni, így 

kevesebb internetes erőforrás szükséges a lebonyolításhoz és az alacsonyabb 

sávszélességgel rendelkező résztvevők számára is gördülékeny, kevésbé akadozó lesz 

a konferencia. 

A kamera képet – hasonlóan a mikrofonhoz – az adminisztrátorok központilag le tudják 

tiltani. A letiltás minden esetben a gördülékeny, akadásmentes lebonyolítás érdekében 
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történik ill. ezzel a funkcióval központilag ellenőrizhető és tiltható a kamera kép abban 

az esetben, ha valamely résztvevő akár véletlenül, akár szándékosan nem a konferencia 

társasági és etikai normáinak megfelelő képet közvetítene (pl. hiányos öltözékben 

történő megjelenés vagy akár a háttérben történő nem a konferencia témájához 

kapcsolódó tevékenység). 

A kamera képeket az adminisztrátorok központilag tiltani tudják, de – ellentétben a 

mikrofonokkal – az engedélyezéshez az Ön hozzájárulása is szükséges. Az 

adminisztrátorok a kamera engedélyt meg tudják adni az egyes résztvevőknek, de az 

adott személynek egy megjelenő ablakban engedélyeznie szükséges azt az 

aktiváláshoz. 

 

IV.1. A szavazás menete 

 

A Küldöttközgyűlésen előterjesztett napirendi pontok egyedi sorszámmal 

rendelkeznek. A levezető elnök – csakúgy, mint személyes részvétel esetén – 

szavazásra bocsátja az egyes napirendi pontokat. 

A szavazat leadásához a „Chat” funkcióban a napirendi pont sorszámának és a szavazat 

elküldése szükséges szöveges formában. 

Példa: 

- A levezető elnök szavazásra bocsátja a 7-es napirendi pontot 

- A Chat ablakban a következő szöveg elküldésével adhatja le a szavazatát: 

o Igen szavazat esetén: 7 igen 

o Nem szavazat esetén: 7 nem 

o Tartózkodás esetén: 7 tart 

Kérjük, hogy a szavazatot mindenkinek küldje („to everyone” címzettnek), így a 

szavazás eredménye minden résztvevő számára látható és ellenőrizhető. 

A szavazatok beérkezését követően az adminisztrátorok és szavazat számlálók 

összesítik az eredményt és a levezető elnök ismerteti azt. 
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A „Chat” funkció előhívásához kattintson a középen alul lévő „Chat” ikonra. Üzenet küldéséhez 

kattintson a „Type message here…” szövegre, írja be az üzenetét majd üsse le az Enter billentyűt. A 

példában a „7 igen” üzenetet küldtük, amellyel a 7. napirendi pontra igennel szavaztunk. Kérjük, hogy 

a címzettnél az „Everyone” legyen kiválasztva, hogy minden résztvevő lássa az üzenetét. 

 

 

V. Technikai segítség, felkészülés a Küldöttközgyűlésre 
 

A gördülékeny lebonyolítás érdekében kérjük, hogy a szükséges szoftvert előre 

telepítse fel a számítógépére vagy telefonjára. 

Az installáláshoz, beállításhoz a következő oldalon talál további angol nyelvű 

információkat és oktató videókat: https://support.zoom.us/hc/en-us 

Amennyiben telefonos technikai segítségre lenne szüksége, rendszergazdánk 

készséggel áll rendelkezésére a következő elérhetőségeken: 

Rosenbecher Roland 
e-mail: rosenbecher.roland@vitaminep.hu 
Telefon: +36 30 332 4019 
 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us
mailto:rosenbecher.roland@vitaminep.hu

