
***** Technikai részletek a videokonferenciához való csatlakozáshoz ***** 
 
Az egyeztetés a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett 
videokonferencia felületen keresztül kerül lebonyolításra. A technikai megoldás előnye, hogy nincs 
szükség semmilyen alkalmazás telepítésére; bármilyen mikrofonnal és webkamerával ellátott 
internetképes eszköz (laptop, tablet, okostelefon) alkalmas a konferenciába való csatlakozásra. 
Ajánlott böngésző a konferenciához: Chrome, Firefox, illetve Apple gépeken a Safari. (Internet Explorer 
böngészővel a videokonferencia NEM működik!) 
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy céges belső hálózatra, VPN-re, kormányzati hálózatra csatlakozó 
gépek esetében a konferencia jellemzően nem működik megfelelően a tűzfalak korlátozásai 
miatt. 
 
Ebből kifolyólag erősen javallott a konferenciához nem belső céges, kormányzati hálózatra vagy 
VPN-re csatlakoztatott gépről, hanem saját eszközzel otthoni magánhálózattal, stabil mobilnettel 
(4G), vagy saját eszközről megosztott, mobilnetes hálózaton keresztül csatlakozni (illetve 
bármilyen hang- és képtovábbítás korlátozás nélküli hálózatra) kapcsolódni a konferencia ideje 
alatt. Ennek megoldásában szükség esetén javasoljuk, hogy kérje helyi informatikus kollégája 
segítségét. 
 
 
I.) A videokonferencia önálló technikai tesztelése: 
 

1. A következő weboldal megnyitása: https://pxp.niif.hu 
 

2. A saját, mások számára megjelenítendő név megadása (első alkalommal) 
 

3. Kamera, mikrofonhoz való hozzáférés engedélyezése (első alkalommal) - ezután, ha minden 
jól megy, látnunk kell a saját webkamerás képünket 

 
4. Csatlakozáshoz a zöld video gombra kattintás 

 
5. Search to call mezőbe a következő szám beírása: 003655129999 

 
6. Majd enter vagy zöld gomb. 

 
A teszt szobában az automata kéri, hogy 1-től 3-ig számoljon el az alany, majd ezt 
visszanézheti, visszahallgathatja. Amennyiben ez sikeres, akkor működik a kapcsolat. 
 
Amennyiben a teszt szobába belépéskor végeláthatatlanul színes pöttyök pörögnek, de nem 
tölt be a szoba, úgy mindenképp hálózati korlátozásról, tűzfal problémáról van szó; ez esetben 
másik kapcsolattal kell próbálkozni. 

 
 
II.) Csatlakozás az éles konferenciához: 
 
A konferenciába való csatlakozás legegyszerűbben a következő linkre kattintva érhető el: 

https://pxp.niif.hu/webapp/#/?conference=003655126059 (a szoba leghamarabb 2020. 

szeptember 22. 7:00 órától van nyitva!) 
 

A csatlakozáshoz szükséges PIN-kód: 98771 
 
Alternatív csatlakozási mód: 
 

1. A következő weboldal megnyitása: https://pxp.niif.hu 
 

2. A saját, mások számára megjelenítendő név megadása (első alkalommal) 
 

3. Kamera, mikrofonhoz való hozzáférés engedélyezése (első alkalommal) - ezután, ha minden 
jól megy, látnunk kell a saját webkamerás képünket 

 
4. Csatlakozáshoz a zöld video gombra kattintás 

 
5. Search to call mezőbe a következő szám beírása: 003655126059 

https://pxp.niif.hu/
https://pxp.niif.hu/webapp/#/?conference=003655126059
https://pxp.niif.hu/


 
6. Majd enter vagy zöld gomb. 

 
7. A csatlakozáshoz szükséges PIN-kód: 98771 

 
 
További fontos információ, hogy az esetleges hangproblémákat, nehezen érthetőséget elkerülendő 
érdemes fejhallgatót vagy mikrofonos headsetet használni a videokonferenciához. 
 
Kérjük továbbá Önöket, hogy amikor nem aktívan beszélnek, a konferencia ideje alatt a 
mikrofonjukat kapcsolják ki! (Ez megtehető a konferencián belül az egeret megmozgatva a kis ikonok 
közül a mikrofon ikonra való kattintással.) 


