
Segédlet az intézményi Google fiókba való belépéshez 

1. Nyiss meg egy böngészőt és írd be a keresőmezőbe: „bejai.hu”! (fent is beírhatod) 

 

 

2. Nyomj „Enter-t”, kattints a találatok közül az elsőre, iskolánk honlapján találod magad! 
Érdemes időnként ide ellátogatnod információkért, de itt olvashatod az iskolaújságot is! 

 

 

3. A jobb oldalon kattints az „Iskolai Google fiók” gombra! 



4. A megjelenő ablakban add meg a kapott iskolai e-mail címed (csak az első része kell, a 
többi már ott van!), majd nyomj rá a „következő” gombra! 

 

 

5. Írd be az iskolától kapott jelszót a kék mezőbe és nyomj rá a „következő” gombra! Az első 
belépéskor jelszóváltoztatást kér, tedd meg, legközelebb már a saját jelszavaddal tudsz 
belépni! FONTOS, HOGY A SAJÁT JELSZAVADAT FELJEGYEZD OLYAN HELYRE, AHOL 
BIZTONSÁGBAN VAN, DE MEGTALÁLD, HA ELFELEJTETTED! Mert ebben a fiókban nem 
működik az „elfelejtett jelszó” lehetőség!!!) 

 

 

1. 

2. 

1. 
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6. Az iskolai levelező fiókod nyílik meg, ahová értesítések érkeznek, ha feladatot kapsz 
valamelyik kurzusból (tantárgyból). 

 

 

 

 

Egy másik lehetőség a belépéshez (ha már van meglévő gmail fiók) 

1. Nyisd meg a szokásos levelező fiókod, majd kattints a jobb fölső sarokban a fiókodat jelző 
körre! 

 

Itt láthatod az iskola logóját. Itt tudod az alkalmazásokat 
megnyitni. 



2. A lenyíló ablakban válaszd ki: „Másik fiók hozzáadása”! 

 

 

 

 

3. Innen már a lépések az első belépéshez megegyeznek a fent leírtakkal (5. lépés)! 

 

NE FELEDD! FONTOS, HOGY A SAJÁT JELSZAVADAT FELJEGYEZD OLYAN HELYRE, AHOL 
BIZTONSÁGBAN VAN, DE MEGTALÁLD, HA ELFELEJTETTED! Mert ebben a fiókban nem 
működik az „elfelejtett jelszó” lehetőség!!!) 

 Lehet, hogy ezt a csuszkát 
használnod kell, hogy megtaláld! 

1. 

2. 



4. A második belépésnél már a fiókodat jelző körre nyomva, a legördülő menüben megjelenik majd az 
iskolai fiókod is, csak rá kell kattintani és megadni a saját jelszavadat, amit az első belépéskor 
megadtál! 

 

 

5. Megérkeztél az iskolai levelező fiókodba! 

 

 

MINDENKINEK JÓ TANULÁST KÍVÁNOK! 

Liskáné Svecz Andrea 


