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Közösségi média (social media) 
A Közösségi média az online média olyan formája, ahová a tartalmak elsősorban felhasználói úton 

kerülnek feltöltésre. Az internetet használók már nem csupán tartalomfogyasztók, hanem ők állítják 

elő ezen tartalmak nagy részét. A web2.0, olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek 

elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják 

egymás információit. A közösségi média segítségével hamarabb értesülünk a körülöttünk zajló 

eseményekről, de túlzott használata függőséget okozhat. 

A közösségi oldalak előnyei: 
 Szabadidő hasznos eltöltése: Létrehozhatjuk saját profilunkat, képeket, információkat, 

videókat oszthatunk meg, ismerősöket kereshetünk, beszélgethetünk, tárolhatjuk a 

fényképeinket, csoportokhoz csatlakozhatunk, híreket olvashatunk, programokat 

szervezhetünk a közösségi oldal segítségével. 

 Közösségi élmények: Olyan kapcsolatokra tehetünk szert, amelyek hasznosak lehetnek a 

számunkra. 

 Informálódás: A közösségi oldalakon minden megtalálható, megosztható, a nyomtatott és 

elektronikus média, az internetes portálok, a tévé- és moziműsorok, a kulturális és sport 

programok, érdekes cikkek, videók. A közösségi média segítségével lehetőségünk van a 

tájékozódásra. 

 Közösségépítés: A közösségi média lehetőséget ad helyi vagy akár világméretű közösségek 

építésére, fenntartására. 

A közösségi oldalak veszélyei: 
 A közösségi oldalak rengeteg információt zúdítanak a felhasználóra, ebben a rengetegben 

könnyű elveszni. 

 Személyiségtorzulás: az online felületek fontos jellemzője az “én megmutatása”. Ez azonban 

egy olyan idealizált kép, amelyben a saját tulajdonságok, értékek olykor felülíródnak, mert 

mindenki az előnyös oldalát szeretné megmutatni a neten. Aki sokat van fent a közösségi 

oldalon, és mindenre figyel, olyan érzése lehet, hogy mindenki szép, okos és nagyon boldog, 

mindig elfoglalt, sok ismerőse van. Ezek az információk nem minden esetben tükrözik a 

valóságot, és előfordulhat, hogy személyiségtorzulás alakul ki a felhasználónál. A 

zárkózottabbak még inkább bezárnak, mert ők nem tudnak olyan képeket kitenni, mint a 

többiek, mert nem tudnak posztolni világraszóló dolgokat, nem tudják kitenni, hol vannak 

éppen, azaz kilógnak a sorból, lemaradnak. A FOMO-jelenség (fear of missing out) 

tulajdonképpen félelem a lemaradástól. 

 Függőség kialakulása: az online létezés olyan erőteljes lehet, hogy az offline – közösségi-oldal 

mentes - állapot előhívhatja a megvonási tüneteket, melyek hasonlóak az alkohol vagy drog 

esetében tapasztaltakhoz, idegesség, szorongás, esetleg ingerlékenység. 

 A szociális tér beszűkülése: az online kapcsolattartás a hagyományos kapcsolattartás rovására 

megy, nem csak kiegészíti. 

 Mozgásszegény életmód: a túl sok internetezés, a közösségi oldalakon való jelenlét 

kényelmessé teheti a felhasználókat, kevesebbet mozognak. 

 Magány: a magányos emberek túl sok időt töltenek az online térben, hiszen nincsenek 

barátaik, programjaik. Itt ismerkedhetnek hasonló emberekkel, azonban, ha az ismerkedés 

nem terjed ki az offline világra, akkor ez szintén veszélyeket rejt. 

 Kommunikáció hiánya: főleg a fiatalok körében terjed az online kommunikáció, amely 

extrémebb esetekben teljesen felválthatja a hagyományos kommunikációs eszközöket.  
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Hazai közösségi-média használók megoszlása csatornánként: 

 

 Közösségi csatorna: Ki használja? 

Facebook Mindenki 

Messenger Mindenki 

YouTube Fiatalok 30 év alatt 

Gmail Magasabb iskolai végzettségű felhasználók 

Instagram Fiatalok 30 év alatt 

Pinterest 15-35 év közötti nők 

LinkedIn Gazdasági elit (közép és felsővezetők, fiatalok 

 

A közösségi oldalak anonim módon személyes adatokat gyűjtenek a felhasználókról. Az adatokat a 

következő célokra felhasználhatják fel: 

 a célzott, személyre szabott hirdetések hatékonyabb eljuttatására a felhasználókhoz,  

 oldalhasználati statisztikák készítésére, 

 felhasználói élmény fejlesztésére. 

A közösségi média jellemzői: 
 lehetővé teszi, hogy globális hallgatóságot szerezzünk 

 általában mindenki által hozzáférhető és olcsó vagy egyáltalán nincs költsége 

 azonnal reagálni lehet a megjelenített tartalmakra 

 a megjelentetett információ a későbbiekben megváltozhat, alakulhat annak szerkesztésével, 

hozzászólásokkal, véleményekkel 
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Közösségi média alapfogalmak 
Blog – web log, internetes napló 

A blogger érdekes, hasznos tartalmakat oszt meg közönségével. 

Mikroblog – rövidebb bejegyzések pl. kép vagy pár mondat. (Twitter) 

Vlog – video blog 

A vloggerek video tartalmakat osztanak meg. (Youtube) 

Poadcast - A "Podcast" szó az "iPod" és a "broadcast" (jelentése: közvetít, sugároz) szavak 

összeolvadásából keletkezett. Egy rendszerezett audio vagy video műsortár. 

Wiki – szabadon szerkeszthető, terjeszthető ismerettár (Wikipedia) 

Infografika - képi információközlést tesz lehetővé 

képekkel, grafikonokkal és rövid szövegekkel illusztrálva mutatja be a mondandónkat rendkívül 

hatékony, ugyanis az online felületeken egyre kevesebb időt szánunk egy-egy hosszabb 

szöveges tartalom áttekintésére. 

Augmented reality, kiterjesztett valóság (AR)  

a valóság egyfajta virtuális (látszólagos) kibővítése, amikor egy mobiltelefon kamerájával 

szétnézve vagy egy erre a célra létrehozott szemüveget használva a valós környezetbe virtuális 

elemeket vetítünk. 

Képmanipuláció 

Képek átalakítása, módosítása, több kép montázsa. 

Mém - olyan kifejezést vagy fogalmat takar, ami divatszerűen terjed embertől emberig az 

interneten. 

Hoax 

beugratás, megtévesztés, átverés, álhír, kacsa tartalma nem veszélyes, de megtévesztő. 

Clickbait – kattintáscsali  

Szenzációhajhász, kattintásvadász internetes. 

Phising – adathalászat 

egy internetes csaló oldal egy jól ismert cég hivatalos oldalának láttatja magát és megpróbál 

bizonyos személyes adatokat, például azonosítót, jelszót, bankkártyaszámot stb. illetéktelenül 

megszerezni. 

Cyberbullying 

elsősorban tinédzser korúak közt tapasztalható iskolai kiközösítés, ami durvább 

csúfolódásokból, kárörvendésből és fenyegetésekből álló, az áldozathoz elektronikus úton 

eljutó üzenetek sorozatát jelenti, melyet egyetlen, vagy több felhasználó visz véghez. 

Oversharing 

túl sok személyes vagy semmitmondó információ megosztása a közösségi hálózatokon. 

Netikett - network etiquette 

 a hálózati kommunikáció általános illemszabályait foglalja össze. 
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Hashtag 

a tartalom kategorizálására való #ecdl a hashtag kereshetővé válik, rá lehet kattintani és 

ugyanezzel a hashtaggel jelölt tartalmakat látunk. 

Cookie – süti 

egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld 

a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával 2015. október 1-től az EU-s 

jogszabályokhoz igazodva a hazai weboldalakon is kötelező a látogató beleegyezését kérni, ha 

weboldalunk cookie-kat helyez el a látogató gépén. 

Influencer - to influence – hatást gyakorol 

lehet bárki, akinek sok követője van, terméket mutatnak be, erős kapcsolat a követőkkel. 

Troll 

olyan személy, aki provokatív, ingerlő módon, tárgyhoz nem tartozó üzenetekkel bombáz egy 

online közösséget. 

Privacy 

„Az egyén joga, hogy megvédjék – a direkt fizikai eszközökkel vagy információk közzétételével 

történő – az ő vagy a családja magánéletébe, magánügyeibe való betolakodástól.” 

Privacy paradox 

a biztonság fontos a felhasználónak, de nem tesz érte 

Pay-per-click (PPC) 

Kattintás után fizetett összeg. Egy olyan hirdetési módszer, ahol a hirdetők licitálnak arra, hogy 

mennyit fizetnek a hirdetésükre érkező kattintásokra. A licitek célja, hogy egy témakörben a 

legmagasabb összeget ajánló hirdető jobb pozícióban jelenjen meg versenytársainál. 

Cost-per-click (CPC) 

A kattintás költsége, az interneten megjelenített hirdetések esetében ez arra vonatkozik, hogy 

mennyibe kerül, ha valaki rákattint a hirdetésünkre. 

Landing oldal 

A landing oldal a honlapnak az az aloldala, ahova a linkre kattintás után a potenciális vásárló 

megérkezik. A landing oldalon a tartalom rá van hangolva a célközönségre és a hirdetést 

bővebben fejti ki, felkeltve az olvasó érdeklődését. Ezeken az oldalakon a felhasználó – legtöbb 

esetben – egy űrlappal is találkozik, amivel megigényelheti a meghirdetett szolgáltatásunkat, 

megvásárolhatja termékünket, letöltheti a tanulmányunkat, feliratkozhat a hírlevelünkre. 

Közösségi média alkalmazások 
1. Facebook 

2. Twitter 

3. Blogger 

4. Youtube 

5. Instagram 

6. LinkedIn 

7. Pinterest 

8. Flickr 

9. Podcast 

10. Wikipedia 
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Facebook, mint közösségi média 
A Facebook az egyik legnagyobb közösségi hálózat a világon. 2004. február 4. óta használhatjuk ezt az 

ismeretségen alapuló szociális hálózatot.  

Facebook regisztráció 
A Facebookra regisztrálhat mindenki, aki 

1. rendelkezik érvényes e-mail címmel 

2. és betöltötte a 13. életévét. 

Facebook-fiók létrehozása: 

1. Egy böngészőprogram segítségével lépjen be a www.facebook.com oldalra. 

2. Meg kell adni a regisztráló nevét, az e-mail címét vagy a mobiltelefonszámát, egy jelszót, a 

regisztráló születési dátumát és a nemét. 

3. Befejezésként a Regisztráció gombra kell kattintani. 

 

4. A fiók létrehozásának befejezéséhez meg kell erősíteni a felhasználó e-mail-címét vagy a 

mobiltelefonszámát. 

Facebook bejelentkezés 
A Facebook oldalára a regisztrációkor megadott e-mail címünkkel és az érvényes jelszavunkkal a 

Facebook fő, illetve bármelyik aloldaláról beléphetünk. A facebook.com domain alatt megjelenő oldal 

jobb felső sarkában egy kék sávon található a bejelentkezési felület. 

 

A felhasználói fiókok védelme érdekében a Facebook folyamatosan figyeli a bejelentkezési 

paramétereket, ha külföldről, idegen számítógépről, vagy rövid időn belül egymástól távoli 

helyszínekről próbálunk bejelentkezni, akkor egy biztonsági ellenőrzést kell kitöltenünk. Az ellenőrzés 

során vagy a Facebookon már korábban megadott adatainkra kérdeznek rá, vagy a fényképes 

http://www.facebook.com/
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ellenőrzés keretében az ismerőseink képet mutatja a rendszer és egy néhány elemű listából ki kell 

választanunk, hogy ki vagy mi látható a képen. 

Jelszó használata 
A Facebook aktív bejelentkezés használatával nincs szükség minden alkalommal a belépési adataink 

megadásra. Amennyiben ugyanazon a számítógépen szeretnénk többször belépni a Facebook 

oldalára, az eltárolt információk alapján a rendszer automatikusan bejelentkezve tart minket. A 

belépésnél be kell jelölni a Maradjak bejelentkezve jelölőnégyzetet. 

Facebook adatvédelmi beállítások 
A Facebook profilunk adatvédelmi beállításait bármikor megtekinthetjük és megváltoztathatjuk.  

Saját tevékenységek láthatóságának módosítása: 

1. Kattintsunk a  ikonra a Facebook bármelyik lapján jobbra fent, és válasszuk a Beállítások 

parancsot. 

 

2. Kattintsunk az Adatvédelem menüre a bal oldali oszlopban. A Saját tevékenységek 

láthatóságát tartalmazó beállítások módosítását a Módosítás gombra kattintva 

kezdeményezhetjük. 

 

3. Az Ismerősök legördülő listára kattintva kiválaszthatjuk, hogy a jövőben ki láthatja a 

bejegyzéseinket. A következő lehetőségek közül választhatunk: 

a. Nyilvános: ebben az esetben bárki láthatja bejegyzéseidet a Facebook-on és azon 

kívül. 

b. Ismerősök: ebben az esetben a bejegyzéseinket csak a Facebook ismerőseink 

láthatják. 

c. Ismerősök kivéve…: ebben az esetben a bejegyzéseinket csak a Facebook 

ismerőseink láthatják, de letilthatunk néhány ismerőst. 

d. Konkrét ismerősök: ebben az esetben a bejegyzéseinket csak a megadott Facebook 

ismerőseink láthatják. 

e. Csak én: ebben az esetben a bejegyzéseinket csak a Mi láthatjuk. 
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Ki jelölhet ismerősnek beállítás módosítása: 

1. Kattintsunk a  ikonra a Facebook bármelyik lapján jobbra fent, és válasszuk a Beállítások 

parancsot. 

 

2. Kattintsunk az Adatvédelem menüre a bal oldali oszlopban. A Hogyan kereshetnek meg és 

hogyan vehetik fel az emberek a kapcsolatot veled? beállítás módosítását a Módosítás 

gombra kattintva kezdeményezhetjük. 

 

3. Az Ismerősök legördülő listára kattintva kiválaszthatjuk, hogy a jövőben ki láthatja az 

ismerőseink listáját. A következő lehetőségek közül választhatunk: 

a. Mindenki: ebben az esetben bárki bejelölhet ismerősnek. 

b. Ismerősök ismerősei: ebben az esetben csak az ismerőseink ismerősei jelölhetnek 

ismerősnek. 
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Ki láthatja ismerőseink listáját beállítás módosítása: 

1. Kattintsunk a  ikonra a Facebook bármelyik lapján jobbra fent, és válasszuk a Beállítások 

parancsot. 

 

2. Kattintsunk az Adatvédelem menüre a bal oldali oszlopban. A Hogyan kereshetnek meg és 

hogyan vehetik fel az emberek a kapcsolatot veled? beállítás módosítását a Módosítás 

gombra kattintva kezdeményezhetjük. 

 

3. Az Mindenki legördülő listára kattintva kiválaszthatjuk, hogy a jövőben ki jelölhet 

ismerősnek. A következő lehetőségek közül választhatunk: 

a. Nyilvános: ebben az esetben bárki láthatja ismerőseink listáját a Facebook-on és 

azon kívül. 

b. Ismerősök: ebben az esetben az ismerőseink listáját csak a Facebook ismerőseink 

láthatják. 

c. Ismerősök kivéve…: ebben az esetben az ismerőseink listáját csak a Facebook 

ismerőseink láthatják, de letilthatunk néhány ismerőst. 

d. Konkrét ismerősök: ebben az esetben az ismerőseink listáját csak a megadott 

Facebook ismerőseink láthatják. 

e. Csak én: ebben az esetben az ismerőseink listáját csak a Mi láthatjuk. 
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f. Egyéni: ebben az esetben az ismerőseink listáját csak a Mi általunk megadott 

ismerőseink láthatják. 

  

Megadott e-mail cím beállításainak módosítása: 

1. Kattintsunk a  ikonra a Facebook bármelyik lapján jobbra fent, és válasszuk a Beállítások 

parancsot. 

 

2. Kattintsunk az Adatvédelem menüre a bal oldali oszlopban. A Hogyan kereshetnek meg és 

hogyan vehetik fel az emberek a kapcsolatot veled? beállítás módosítását a Módosítás 

gombra kattintva kezdeményezhetjük. 

 

3. Az Ismerősök legördülő listára kattintva kiválaszthatjuk, hogy a jövőben ki láthatja az e-mail 

címünket. A következő lehetőségek közül választhatunk: 

a. Mindenki: ebben az esetben bárki megkereshet a Facebook-on megadott e-mail 

címed segítségével. 

b. Ismerősök ismerősei: ebben az esetben az ismerőseink és azok ismerősei 

kereshetnek meg a Facebook-on megadott e-mail címünk segítségével. 

c. Ismerősök: ebben az esetben az ismerőseink kereshetnek meg a Facebook-on 

megadott e-mail címünk segítségével. 
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d. Csak én: ebben az esetben az e-mail címünket csak a Mi láthatjuk. 

  

Megadott telefonszám beállításainak módosítása: 

1. Kattintsunk a  ikonra a Facebook bármelyik lapján jobbra fent, és válasszuk a Beállítások 

parancsot. 

 

2. Kattintsunk az Adatvédelem menüre a bal oldali oszlopban. A Hogyan kereshetnek meg és 

hogyan vehetik fel az emberek a kapcsolatot veled? beállítás módosítását a Módosítás 

gombra kattintva kezdeményezhetjük. 

 

3. Az Ismerősök legördülő listára kattintva kiválaszthatjuk, hogy a jövőben ki láthatja a 

telefonszámunkat. A következő lehetőségek közül választhatunk: 

a. Mindenki: ebben az esetben bárki láthatja telefonszámunkat a Facebook-on. 

b. Ismerősök ismerősei: ebben az esetben az ismerőseink és azok ismerősei láthatják 

telefonszámunkat a Facebook-on.. 

c. Ismerősök: ebben az esetben az ismerőseink láthatják telefonszámunkat a Facebook-

on megadott e-mail címünk segítségével. 

d. Csak én: ebben az esetben telefonszámunkat csak a Mi láthatjuk. 
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Keresőmotorok beállításainak módosítása: 

1. Kattintsunk a  ikonra a Facebook bármelyik lapján jobbra fent, és válasszuk a Beállítások 

parancsot. 

 

2. Kattintsunk az Adatvédelem menüre a bal oldali oszlopban. A Hogyan kereshetnek meg és 

hogyan vehetik fel az emberek a kapcsolatot veled? beállítás módosítását a Módosítás 

gombra kattintva kezdeményezhetjük. 
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3. A jelölőnégyzetre kattintva engedélyezhetjük, hogy a keresőmotorok hivatkozást 

jelenítsenek meg profilunkra. 

 

Instagram, a fiatalok közösségi portálja 
Az Instagram egy közösségi hálózat, amely fényképek és rövid videók okostelefonon történő 

megosztására épül. A felhasználók fényképeket és videókat tölthetnek fel, amelyeket különböző 

effektekkel és szűrőkkel láthatnak el, feliratozhatják, beállíthatják a készítés helyét, majd ezt 

követően megoszthatják másokkal. A megosztás mehet az Instagramon belül és azon kívül több 

különböző közösségi hálózatban (Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr) és e-mailben is. A felhasználók az 

Instagramon belül követni tudják egymást, beállíthatják tetszésüket, kommentálhatják a feltöltött 

képeket vagy videókat. Az Instagram alkalmazást Kevin Systrom és Mike Krieger készítette 2010 

októberében. Az Instagram adatfolyamán láthatóak azok a fotók, amelyeket az adott felhasználó 

töltött fel. Itt találhatóak azok a képek is amit azok a felhasználók töltöttek fel, akiket fiók tulajdonos 

követ. Az adatfolyam gyorsan változó felület, attól függően, hogy hány embert követ a felhasználó, 

minél több embert, annál több képet láthat folyamatosan. Itt lehet like-olni a képeket, és hozzá is 

szólhatunk. 

Az Instagramra regisztrálhat mindenki, aki 

1. rendelkezik érvényes e-mail címmel 

2. és betöltötte a 13. életévét. 

Instagram-fiók létrehozása mobil eszközre: 
1. Töltsük le az Instagram alkalmazást iPhone-ra az App Store-ból, Android rendszerre pedig a 

Google Play Áruházból. 

2. Az alkalmazás telepítése után, kattintsunk az Instagram ikonra a megnyitáshoz. 

3. Kattintsunk a Regisztráció e-mail-címmel vagy telefonszámmal opcióra Android-os eszközön 

vagy az Új fiók létrehozása opcióra iPhone eszközön, adja meg az e-mail-címét vagy a 

telefonszámát (amelyhez megerősítő kódra lesz szükség), majd kattintson a Tovább gombra. 

A Facebook-fiókkal való regisztrációhoz kattintson a Bejelentkezés a Facebookkal opcióra. 

4. Amennyiben az e-mail-címmel vagy a telefonszámmal szeretne regisztrálni, hozzon létre 

felhasználónevet és jelszót, töltse ki az adatlapot, majd kattintson a Kész gombra. 
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Instagram-fiók létrehozása számítógépről: 
1. Egy böngészőprogram segítségével lépjünk be az instagram.com oldalra. 

 

2. Adjuk meg az e-mail címünket, hozzuk létre felhasználónevünket és jelszavunkat, vagy ha 

Facebook-fiókkal szeretnénk regisztrálni, kattintsunk a Bejelentkezés a Facebookkal gombra. 

3. Amennyiben e-mail címmel regisztrálunk, kattintsunk a Regisztráció gombra. 

Instagram fiók biztonsági beállításai 
Alapértelmezés szerint a felhasználók profilját és a bejegyzéseit bárki láthatja az Instagramon. A 
fiókot priváttá lehet tenni, így csak a jóváhagyott követők láthatják azt, amit megosztunk. Ha a fiók 
privátra van állítva, csak a jóváhagyott követői látják a felhasználó fényképeit vagy videóit a 
keresőcímke- és a helyoldalakon. 

Privát láthatóság beállítása az Instagram alkalmazásból Android vagy iOS rendszerű készüléken 

1. Nyissuk meg a profilunkat, majd koppintsunk a  ikonra. 

2. Koppintsunk a Beállítások ikonra. 
3. Koppintsunk az Adatvédelem > A fiók adatvédelme menüre. 
4. Kapcsoljuk be a Privát fiók opciót mellé, ha privátra szeretné állítani a fiókját. 

Fiók privátra állítása számítógépen vagy mobilos böngészőben 

1. Nyissuk meg az instagram.com webhelyet számítógépen vagy mobilos böngészőben. 

2. Kattintsunk a , majd a  ikonra. 
3. Kattintsunk az Adatvédelem és biztonság pontra. 



 ECDL Közösségi média, syllabus 1.0 

19 

 

4. A fiók adatvédelme pont alatt kattintással jelöljük be a Privát fiók négyzetet. 

 

Privát fiókok jellemzői 

 A közösségi oldalakon megosztott privát bejegyzések az adott oldal adatvédelmi 
beállításainak függvényében esetleg láthatóak lehetnek a nyilvánosság számára.  

 Privát fiók esetében, az embereknek követési kérést kell küldeniük, ha szeretnék látni a 
felhasználó bejegyzéseit, a követői listáját vagy a követései listáját. 

 A követési kérések az   Tevékenység lapon jelennek meg, ahol a kérést el lehet 
utasítani vagy figyelmen kívül lehet hagyni. 

 Amennyiben valaki már azelőtt követő, hogy a bejegyzések priváttá lettek állítva és nem 
akarjuk, hogy láthassa a bejegyzéseiket, letilthatjuk őt. 

 Az emberek akkor is tudnak közvetlenül fényképet vagy videót küldeni nekünk, ha nem a 
követőink. 

 Amennyiben fiókunk nyilvános, mindenki kedvelheti fényképeinket és videóinkat, illetve 
hozzászólhat azokhoz. Ha bizonyos emberek számára szeretnénk megakadályozni, hogy 
kedvelhessék a bejegyzéseinket, illetve hozzá szólhassanak, letilthatjuk őket. 

 Amennyiben fiókunk privát beállítású, a fényképeinket és videóinkat csak azok kedvelhetik, 
illetve csak azok szólhatnak hozzájuk, akiket követőként jóváhagyunk. 

Rendszerünk automatikusan kiszűri a bejegyzéseinkhez, történeteinkhez és élő videóinkhoz fűzött, 
feltehetően kifogásolható, sértő vagy megfélemlítő szándékú hozzászólásokat. A hozzászólásokat a 
rendszer automatikusan szűri, de ezt a beállítást bármikor megváltoztathatjuk. 
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Hozzászólások kiszűrése az Android és az iOS rendszerre készült Instagram alkalmazásban 

1. Nyissuk meg a profilunkat, majd koppintsunk a  ikonra. 

2. Koppintsunk a Beállítások pontra. 
3. Koppintsunk az Adatvédelem > Hozzászólások pontra. 
4. A bekapcsoláshoz koppintsunk a Sértő hozzászólások elrejtése beállítás melletti 

kapcsolóra. 

Kulcsszavas szűrést is bekapcsolhatunk az elkerülni kívánt szavakat, kifejezéseket, számokat vagy 
hangulatjeleket tartalmazó hozzászólások elrejtésére. 

1. Nyissuk meg a profilunkat, majd koppintsunk a  ikonra. 

2. Koppintsunk a Beállítások ikonra. 
3. Koppintsunk az Adatvédelem > Hozzászólások pontra. 
4. Koppintsunk a Manuális szűrő pont mellé a bekapcsolásához. 
5. Adjuk meg a nem kívánt szavakat, kifejezéseket, számokat vagy hangulatjeleket a 

megfelelő hozzászólások szűréséhez. 

Hozzászólások kiszűrése számítógépen vagy mobilos böngészőben 

1. Nyissuk meg az instagram.com webhelyet számítógépen vagy mobileszközön. 

2. Kattintsunk a , majd a  ikonra. 
3. Kattintsunk a Adatvédelem és biztonság > Hozzászólási beállítások módosítása pontra. 
4. Adjuk meg a nem kívánt szavakat, kifejezéseket, számokat vagy hangulatjeleket a 

megfelelő hozzászólások szűréséhez, majd kattintsunk a Küldés gombra. Ha szeretnénk, 
bejelölhetjük az Alapértelmezett kulcsszavak használata négyzetet is, amivel elrejthetjük 
a gyakran jelentett kulcsszavakat tartalmazó hozzászólásokat a bejegyzéseinkből. 

 

Fontos tudni, hogy az alapértelmezett és az egyéni kulcsszavak szűrése egyelőre nem minden nyelven 
használható: 

 Alapértelmezett kulcsszavak: Az alapértelmezett kulcsszavak listája csak bizonyos 
nyelveken elérhető. 
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 Egyéni kulcsszavak: Az egyéni kulcsszavak alapján történő szűrés jelenleg nem 
támogatja a szóközt nem használó nyelveket (például kínai, japán, thai). 

Amikor bekapcsoljuk a hozzászólások szűrését, az a bejegyzéseinkhez írt új és meglévő 
hozzászólásokra egyaránt érvényes lesz. Amikor kikapcsoljuk a hozzászólások szűrését, a 
bejegyzéseinknél kiszűrt hozzászólások helyreállnak. Ha egy privát adatlappal rendelkező felhasználó 
egy fényképet vagy videót oszt meg valamelyik közösségi oldalon (pl. Twitter, Facebook stb.) az 
Instagram használatával, a kép láthatóvá válik az adott oldalon, az állandó hivatkozása pedig aktív 
lesz. Más szóval a fénykép mindenki számára nyilvánosan elérhető lesz, akinek hozzáférése van a 
közvetlen hivatkozásához/URL-címéhez. Ne feledjük, hogy egy kép vagy videó közösségi oldalon való 
megosztása nem jelenti azt, hogy a kép látható lesz az Instagramon. A fiók továbbra is privát 
beállításúként fog megjelenni azok számára, akik nem jóváhagyott követőink. 

Ha a fiókunk privátra van állítva, el tudunk távolítani embereket a követőink listájáról. 

1. Nyissuk meg a profilunkat. 
2. Koppintsunk a képernyő tetején a Követők pontra. 

3. Koppintsunk az eltávolítani kívánt követő mellett jobbra a  (iPhone) vagy 

a  (Android) ikonra, majd válasszuk az Eltávolítás lehetőséget. 

Amikor eltávolítunk egy követőt, az illető nem kap értesítést az eltávolításról. 

Le is tilthatunk valakit, ha azt szeretnénk, hogy ne kövessen tovább. Az emberek nem kapnak 
értesítést, amikor letiltjuk őket. Ha a fiókunk privát beállítású, és keresőcímkét állíthatunk be a 
bejegyzéseinkhez, a bejegyzés nem fog nyilvánosan megjelenni a megfelelő keresőcímke-oldalon. 
Csak a jóváhagyott követőink fogják tudni megnézni a bejegyzéseinket a keresőcímke-oldalakon vagy 
az Instagram Direct-üzenetekben. Amikor egy fényképet kedvelünk, mindenki számára látható, aki 
meg tudja nézni a bejegyzést. A követőink emellett a felhasználónevünket is láthatják az általunk 
kedvelt fényképek alatt, attól függetlenül, hogy hányan kedvelik a képet. A fényképek 4 kedvelés 
után a kedvelések száma mellett megjelenítik néhány olyan ember felhasználónevét, akiket 
követünk, és akik kedvelték a képet. 

Amennyiben a fiókunk privátra van állítva: 

 Csak a jóváhagyott követőink láthatják a bejegyzéseinket, beleértve a kedveléseket és a 
hozzászólásokat is. 

 A bejegyzéseidhez kapott kedvelések a  Tevékenység > Követések képfolyamban 
nem fognak megjelenni. 

 Amikor nyilvános bejegyzést kedvelünk, a kedveléseink mindenki számára láthatóak 
lesznek, a bejegyzés alatt pedig rá lehet kattintani a felhasználónevünkre, de csak 
a jóváhagyott követőink láthatják a bejegyzéseinket. 

Amikor valaki az Instagram-profilunkon a Követem gombra koppint, ajánlásként hasonló profilokat lát 
– például közös ismerősöket vagy másokat, akiket esetleg ismer –, hátha őket is követni szeretné. Ha 
nem szeretnénk, hogy ezek az ajánlások megjelenjenek a profilunkon, kikapcsolhatjuk őket. 

1. Lépjünk be az instagram.com oldalra asztali számítógépről vagy telefonunk 
böngészőjéből. 

2. Koppintsunk jobb oldalt felül a  ikonra, majd válasszuk a Profil módosítása pontot. 
3. Koppintsunk vagy kattintsunk a Hasonló fiókok ajánlása lehetőség mellé, majd 

kattintsunk a Küldés gombra. 
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Ne feledjük, hogy ha kikapcsoljuk a profilunkban a más fiókok ajánlását, ez azt jelenti, hogy mi sem 
fogunk megjelenni ajánlásként mások profilján. Ha a bejegyzéseink nyilvános beállításúak, az 
adatlapunkat bárki megnézheti, ha felkeresi a weben az instagram.com/[a felhasználónév] címet. Ha 
a bejegyzéseink privát beállításúak, a fényképeink olyan, az Instagramra bejelentkezett emberek 
számára lesznek láthatóak, akiket jóváhagytunk, hogy követnek minket.  

A mobilkészülékeden megadott adatvédelmi beállításokkal azonos adatvédelmi beállítások 
érvényesek a weben is. Az Instagramon nincs lehetőség a bemutatkozás vagy a profilkép elrejtésére. 
Ha nem szeretnénk, hogy az emberek lássák ezeket az információkat, távolítsd el őket az 
adatlapodról. A képeink megjelenhetnek a Google keresési találatai között, ha webalapú 
megjelenítővel léptünk be a fiókunkba, amely feljogosítja azt az adatlapunk és a képeink elérésére. 
Ezek a harmadik félhez tartozó webhelyek az alkalmazásprogramozási felületünk (API) használatával 
készültek, és nem tartoznak közvetlenül az Instagramhoz. Ha azt szeretnénk, hogy a fényképeink és 
videóink ne jelenjenek meg a Google-on, vonjuk vissza a harmadik félhez tartozó webhelytől a 
hozzáférést, vagy állítsuk át a fiókunkat privát beállításúra. Előfordulhat, hogy ezeknek a 
webhelyeknek, illetve a Google számára eltart egy ideig, amíg újraindexelik és eltávolítják a képeket, 
ez még abban az esetben is így lehet, ha törlöd a fiókodat. 

Pinterest 
A Pinterest egy amerikai közösségi képmegosztó weboldal. Ben Silbermann készítette 2010. 

januárban. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a regisztrált felhasználók témák szerint rendezetten 

fényképeket osszanak meg egymással. Az oldal arra való, hogy összekösse a világot azon képek által, 

melyeket a felhasználók fontosnak tartanak. A Pinterestnek havi 12 millió látogatója van, nagyon 

népszerű a nők körében. A pineket 97 százalékban nők osztják. A pinek 80%-a re-pin, azaz megosztás. 

Maga a Pinterest elnevezés a “pin = tűzni” és az “interest = érdeklődés” szavak összemosása. 

Pin a kitűzött kép. A pin lehet csak egy kép, amit feltölthetünk, telefonról vagy egy weboldal 

könyvjelzője. A Pinteresten nemcsak sima képet lehet kitűzni, hanem egy weboldalt, vagy annak 

egyik bejegyzését, blogját, aloldalát. 

A repin azt jelenti, hogy mások pinjeit újrapineljük, ha megtetszik egy másik felhasználó Pinterest 

oldalán egy kép, akkor azt kitűzhetjük magunknak is, hogy meglegyen. 

Board, azaz Tábla, ahova kitűzhetjük a képeket. Több táblánk lehet, amiknek nevet és leírást 

adhatunk. A táblák a pinek rendszerezésére szolgálnak. 
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Pinterest-fiók létrehozása számítógépről: 
1. Egy böngészőprogram segítségével lépjünk be az pinterest.com oldalra. 

 

2. Adjuk meg az e-mail címünket, hozzuk létre felhasználónevünket és jelszavunkat, vagy ha 

Facebook-fiókkal szeretnénk regisztrálni, kattintsunk a Folytatás a Facebookkal gombra. 

3. Amennyiben e-mail címmel regisztrálunk, kattintsunk a Regisztráció gombra. 
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YouTube, a videómegosztó csatorna 

A YouTube nyilvános videómegosztó webhely, ahol a felhasználók videóklipeket tölthetnek fel és 
nézhetnek meg. 2005-ben alapították, a Time magazin a 2006-os év találmányának választotta a 
honlapot. A feltöltött tartalmak között egyaránt megtalálhatók filmek és tévéműsorok, zenei videók 
és saját készítésű videófelvételek is. A feltöltött videók nagyobb részét magánszemélyek 
szolgáltatják, de a feltöltők között vannak tartalomszolgáltató cégek is. 

YouTube adatvédelmi beállításainak módosítása 
Alapértelmezés szerint a kedvelt videóinkat, lejátszási listáinkat és a bejegyzéseinket bárki láthatja az 

YouTube-on. Amennyiben ezt meg szeretnénk akadályozni privátra kell állítani őket. 

1. Lépjünk be a YouTube.com oldalra. 

2. A bal oldali menüből válasszuk ki a  ikont. 
3. A megjelenő menüben válasszuk ki az Adatvédelem menüpontot. 
4. A Kedveltek és Feliratkozások listában jelöljük be a három jelölőnégyzetet, amelyek 

biztosítják, hogy az összes kedvelt videónk, mentett lejátszási listánk, valamint minden 
feliratkozásunk privát maradjon. 

5. A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a Mentés gombot 

 

YouTube-os tevékenységeinkről e-mailt kaphatunk, így megakadályozhatjuk, hogy illetéktelen 
személyek a fiókunkat használhassák. 

1. Lépjünk be a YouTube.com oldalra. 

2. A bal oldali menüből válasszuk ki a  ikont. 
3. A megjelenő menüben válasszuk ki az Értesítések menüpontot. 

https://studio.youtube.com/
https://studio.youtube.com/
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4. Az Értesítések listában jelöljük be a Szeretnék e-mailt kapni YouTube-os tevékenységemről 
(kivéve, amelyről leiratkoztam) rádiógombot. 

 

Lejátszási lista létrehozása a YouTube-on 

1. Keressük meg a lejátszási listán felvenni kívánt videót. 

2. A videó alatt kattintsunk a Mentés  ikonra. 
3. Válasszuk ki az Új lejátszási lista létrehozása lehetőségre.  

 

4. Adjuk meg a lejátszási lista nevét. 

 

5. A lejátszási lista adatvédelmi beállításait a legördülő menüben választhatjuk ki.  

 

6. Amennyiben privátra állítjuk, csak mi láthatjuk a lejátszási listát. 
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7. Kattintsunk a Létrehozás gombra. 

 

Feliratkozás egy csatornára 

1. Lépjünk be a YouTube.com oldalra. 
2. Keressük meg a videót, amelynek a csatornájára fel szeretnénk iratkozni. 
3. A videólejátszó alatt kattintsunk a Feliratkozás elemre. 

 

Amennyiben feliratkozunk egy csatornára, a képernyőnkön megjelenik az ajánlott csatornák listája. 
Ez a lista olyan kapcsolódó csatornákon alapul, amelyekre még nem vagyunk feliratkozva. Mielőtt 
feliratkoznánk, mindig nézzük meg az egyes csatornák tartalmát. 

Amennyiben feliratkoztunk egy csatornára, csak a csatorna kiemelt tartalmairól kapunk automatikus 
értesítést. Az értesítési beállítások módosításával megadhatjuk, hogy minden alkalommal kapjunk 
értesítést, amikor a csatorna tartalmat tesz közzé. 

Amennyiben le szeretnénk iratkozni egy csatornáról, akkor ugyanazokat az utasításokat kell 
végrehajtanunk, mint amelyek segítségével feliratkoztunk, de a Feliratkozás helyett a Feliratkozva 
elemre kell koppintani.  

https://studio.youtube.com/
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A képernyő alján ekkor megerősítő értesítés jelenik meg arról, hogy leiratkoztunk a csatornáról. 

 

  



 ECDL Közösségi média, syllabus 1.0 

28 

Videofelvétel – PowerPoint 
A Microsoft Office 365-ben és a Microsoft Office 2016-ban van lehetőség arra, hogy a képernyőn 

történteket videófájlba rögzítsük. Az elkészült videót beágyazhatjuk egy prezentációba, de külön 

fájlként is kimenthetjük. 

A felvétel készítésének menete a következő: 

A Beszúrás lapon a Média csoportból válasszuk a Képernyőfelvétel gombot! 

 

Ezt követően a képernyő tetején megjelenik a képernyőfelvételhez tartozó eszköztár: 

 

A Területkijelölés gombra kattintva megadhatjuk, hogy a képernyő mely részét szeretnénk felvenni. 

A terület kijelölése után aktívvá válik a Rögzítés gomb, melyet megnyomva elindul egy 

visszaszámlálás és egy üzenet, hogy a felvételt le lehet állítani a Win+Shift+Q billentyűkombinációval. 

Felvétel közben az ablak tetejére húzva az egeret megjelenik az eszköztár, ahol szüneteltethetjük és 

leállíthatjuk a felvételt. 

 

A felvétel leállítása után az elkészült videó automatikusan bekerül a prezentációba, ahol le is 

játszatjuk. 

 

Az elkészült felvétel videófájlként való megosztáshoz kattintsunk jobb egér gombbal a videón és 

válasszuk a Médiafájl mentése másként parancsot! 
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A felvételt mp4 formátumú állományként tudjuk elmenteni, mely lejátszható bármelyik videólejátszó 

programmal és betölthető a legtöbb videószerkesztő programba, például az OpenShot Video 

Editorba is. 
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Videoszerkesztés - OpenShot Video Editor 
Az OpenShot egy platformfüggetlen, nyílt forráskódú, ingyenesen használható videószerkesztő 

program, mely elérhető Windows, Linux és Mac operációs rendszereken is. Fejlesztését 2008-ban 

kezdte el Jonathan Thomas amerikai szoftverfejlesztő. Ma már több, mint 70 nyelven elérhető a 

program, többek között magyarul is. Segítségével rétegeket lehet létrehozni melyeken többek között 

elhelyezhetők a feliratok, vízjelek és hangsávok is. A rétegek sorrendje bármikor változtatható a 

projektben. 

Letöltés 
A program letöltése a https://www.openshot.org/download/ oldalról történik. Jelenleg a 2.4.4-es 

verzió a legfrissebb. Kattintsunk a Download gombra! 

 

Telepítés 

Windows 10 operációs rendszer esetében 
A letöltött állományra (OpenShot-v2.4.4-x86_64.exe) kattintsunk duplán! A szokásos Felhasználói 

fiókok felügyelete ablakban az „Engedélyezi, hogy ez az alkalmazás módosításokat hajtson végre az 

eszközön?” kérdésre válaszoljunk Igen-nel és elindul a telepítő. Első lépésben a telepítés nyelvét kell 

megadni, magyar nyelvű Windows esetében automatikusan a Magyar nyelv lesz kiválasztva. 

 

Kattintsunk az OK gombra! A következő lépésben a licenc szerződést kell elfogadnunk. 

https://www.openshot.org/download/
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Kattintsunk a Tovább gombra! A következő lépésben a telepítés helyét módosíthatjuk. 

Alapértelmezés szerint a C:\Program Files\OpenShot Video Editor mappába kerül a program, ez 

rendben is van így, kattintsunk a Tovább gombra! 

 

Alapértelmezés szerint a C:\Program Files\OpenShot Video Editor mappába kerül a program, ez 

rendben is van így, kattintsunk a Tovább gombra! A következő lépésben kérhetjük, hogy az Asztalon 

jöjjön létre egy program indító ikon. 

 

Jelöljük ki és kattintsunk a Tovább gombra! Ezt követően kapunk egy összefoglaló ablakot az eddigi 

beállításainkról. 
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Amennyiben valamit elrontottunk még visszaléphetünk a korábbi lépésekre. Abban az esetben ha 

mindent rendben találtunk, kattintsunk a Telepítés gombra! 

 

Miután a telepítő felmásolta a fájlokat értesítést kapunk, hogy a telepítés befejeződött és el is 

indíthatjuk a programot. 

 

Kattintsunk a befejezés gombra és elindul az Openshot Video Editor. 
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Telepítés Linux Mint esetében 
Linux Mint operációs rendszer használatakor a Linuxos verziót kell letöltenünk a 

https://www.openshot.org/download/ oldalról. 

 

A letöltött állományt (OpenShot-v2.4.4-x86_64.AppImage) futtathatóvá kell tenni. 

 

A letöltött állományra duplán kattintva, kérdés nélkül lefut a telepítés, majd elindul a program. 

https://www.openshot.org/download/
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Videoszerkesztés 

Videófájl megnyitása az OpenShot Editor programban 
Az OpenShot Editor hasonlóan más videószerkesztő programokhoz projektekben gondolkodik. Ez azt 

jelenti, hogy a szerkeszteni kívánt videófájlokat be kell importálni a projektbe. Az importálás után 

lehet elkezdeni a videó szerkesztését. A Fájl menüben kattintsunk a Fájlok importálása… 

menüpontra! 

 

A szokásos Fájl megnyitása ablakban keressük meg az importálandó videófájlt és kattintsunk a 

Megnyitás gombra! A videófájl bekerül a projektfájlok közé. 

 

Akkor válik szerkeszthetővé, ha valamelyik sávba behúzzuk az egérrel. 
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Projekt mentése 
A projekt (nem a videófájl) mentése a Fájl menüben található. 

 

A projektfájl osp (Openshot Projectfile) kiterjesztésű állomány lesz, mely videólejátszó programokkal 

nem nyitható meg. Amennyiben meg szeretnénk osztani az elkészült munkánkat, akkor exportálni 

kell (lásd később). 

Felirat elhelyezése a videóban 
A felirat hozzáadásához a Felirat menüpontból válasszuk a Felirat menüpontot vagy használhatjuk a 

CTRL+T billentyűkombinációt is. 

 

Ennek hatására megjelenik egy felirat sablonokat tartalmazó ablak, ahol beállíthatjuk a saját 

feliratunkat, melyet elhelyezhetünk a videófájlban. 
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Válasszunk a bal oldali sablonok közül egyet! Az ablak jobb oldali részében sablontól függően 

módosíthatjuk a beállításokat. Válasszuk a Sáv3 sablont és módosítsuk a beállításokat! 

 

A fájlnév fontos, mert ha több feliratot használunk egy projekten belül, akkor ez alapján fogjuk tudni 

beazonosítani. Az 1. sor lesz a videóban megjelenő szöveg. Amikor elkészültünk a módosításokkal, 

kattintsunk a Save gombra! Látszólag nem történik semmi, de valójában a felirat bekerült a 

projektfájlok közé. 

Erről meggyőződhetünk, ha a projektfájloknál a Kép gombra kattintunk. 

 

Ahhoz, hogy a videóban is megjelenjen, egérrel meg kell fogni és behúzni valamelyik sávba. 

Figyeljünk a sávok sorrendére! Amennyiben azt szeretnénk elérni, hogy a felirat és a videó együtt 

látszódjon, akkor a videónak lejjebb kell lennie, mint a feliratnak. Ellenkező esetben a videó kitakarja 

a feliratot és semmi nem látszódik belőle. 
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Az is megoldás lehet, ha a videót és a feliratot elcsúsztatjuk egymáshoz képest. Ebben az esetben a 

sávok sorrendje lényegtelen, de nem jelenik meg egyszerre a felirat és a videó. 

 

Az is megoldás lehet, ha a felirat és a videó egy sávba kerül. 

 

Meglévő felirat módosítása 
Amennyiben a feliraton módosítani szeretnénk, akkor a Projektfájlok ablakban kattintsunk jobb egér 

gombbal a feliraton és válasszuk a Felirat szerkesztése menüpontot. 

A felirat a videó fölött van! 

A felirat és a videó egymás után jelenik meg! 
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Művelet a sávokkal 
A sáv elnevezése melletti lefelé mutató nyílra kattintva érhetjük el a sávokkal kapcsolatos funkciókat. 

 

A Sáv hozzáadása lent menüpontot választva az alapértelmezett Sáv 1, Sáv 2, … nevek 

automatikusan átíródnak, úgy. hogy mindig a legalsó lesz a Sáv 1. Emiatt érdemes a Sáv átnevezése 

menüponttal egyedi nevet adni, így később is egyértelmű lesz, hogy melyik sáv mit tartalmaz, illetve 

miért került oda. 

Alapértelmezés szerint 5 sáv áll rendelkezésünkre, de ez annyira bővíthető amennyire szükségünk 

van, illetve a Sáv eltávolítása menüpont segítségével a felesleges üres sávokat törölhetjük a 

projektből.  

Videó exportálása 
Miután elkészültünk a videóval a projektfájl mentése után exportálnunk is kell, ha a videót meg 

akarjuk osztani másokkal. Az exportáláshoz válasszuk a Fájl menü Video exportálása parancsot! 

 

A megjelenő ablakban beállíthatjuk a videófájl formátumát. 
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Twitter 
A Twitter ismeretségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás, mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy 

rövid bejegyzéseket vagy egymásnak szánt üzeneteket írjanak formázatlan szövegként, maximum 280 

karakter hosszúságban. A Twitter rendszerét 2006 márciusában Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone és 

Evan Williams hozta létre. A Twitter Inc. főépülete San Franciscoban található, ezen kívül több, mint 

35 irodával rendelkezik világszerte. Havonta 328 millió aktív felhasználó veszi igénybe a hálózat 

szolgáltatásait. A név jelentése madárcsicsergés vagy egymást követő gyors hangok. 

A tweetek a Twitteren közzétett üzenetek. Az alapbeállításoknak megfelelően ezeket bárki 

megtekintheti, de ez lekorlátozható csupán a követőkre is. Tweetek küldhetők az internetes 

weboldalról, külső eszközökről (pl. mobiltelefon, tablet), illetve egyes országokból SMS üzenet 

formájában is. Adott felhasználó feliratkozhat más felhasználóhoz, így követőként naprakészek 

lehetnek a felhasználó bejegyzéseiről. Lehetséges a tweetek kedvelése és megosztása is. Az üzenetek 

csoportba rendezhetők a "#" (hashtag) jel segítségével. 

Regisztráció 
A regisztrációhoz látogassunk el a https://twitter.com oldalra és kattintsunk a Regisztráció gombra! 

 

Megadhatjuk, hogy telefonszámmal vagy e-mail címmel szeretnénk-e regisztrálni. 

  

Miután megadtuk az adatokat és a Következő gombra kattintottunk, a felhasználói élmények 

beállítása következik. 

https://twitter.com/


 ECDL Közösségi média, syllabus 1.0 

41 

 

Ezt követően a Regisztráció gombra kattintva elfogadjuk a Felhasználási feltételeket és az 

Adatvédelmi irányelveket. Érdemes elolvasni a dokumentumokat, hogy később ne érjen minket 

meglepetés azzal kapcsolatosan, hogy mennyi mindent tárol rólunk a Twitter. 

 

Az e-mail címünkre vagy a telefonunkra kapunk egy ellenőrző kódot, melyet meg kell adnunk ahhoz, 

hogy a regisztráció megtörténjen. 

 

Adjunk meg egy megfelelően biztonságos jelszót. 
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Beállíthatunk egy profilképet. 

 

Megadhatunk egy maximum 160 karakteres bemutatkozó szöveget. 

 

A névjegyeink alapján kereshetünk barátokat. 

 

Megadhatunk az érdeklődési köröket, különböző kategóriákban (sport, hírek, szórakozás, művészet, 

politika, tudomány, …) 
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Elkezdhetünk követni Twitter oldalakat a legnépszerűbbek közül kapunk ajánlatokat. 

 

Bekapcsolhatjuk az értesítéseket. 

 

Amennyiben erre is válaszoltunk megjelenik végre a Twitter főoldala, bejelentkezve a regisztrált 

adatokkal. 

 

Twitter beállításai 

Magyar nyelv beállítása 
Bejelentkezés után a főoldalon a bal oldali menüsorban keressük meg a More menüpontot és 

kattintsunk rá! A felugró menüben kattintsunk a Settings and privacy menüpontra. Ezen belül pedig 

keressük meg a Language menüpontot és kattintsunk rá! 
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A lenyíló listában keressük meg a magyar nyelvet, válasszuk ki, majd kattintsunk a Save gombra! 

 

A Twitter felülete átállt magyar nyelvre. 

 

Profilkép megadása 
Amennyiben a regisztráció során nem adtunk meg profilképet, vagy a meglévőt szeretnénk lecserélni, 

bejelentkezés után a bal oldali menüben keressük meg a Profil menüpontot és kattintsunk rá! 

 

Kattintsunk a Profil szerkesztése gombra! A megjelenő ablakban a profilkép közepén lévő plusz jelre 

kell kattintani és elindul egy Fájl feltöltése ablak, melynek segítségével a helyi gépen megkereshetjük 

és kiválaszthatjuk a leendő profilképünket. 
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Amikor elkészültünk kattintsunk a Mentés gombra és a profilkép megjelenik az oldalunkon. 

Tartózkodási hely 
A tartózkodási hely adatait a tweetjeink mellett megjeleníthetjük. Ehhez módosítanunk kell az 

adatvédelmi beállításainkat. A bal oldali menüből válasszuk ki a Még több menüpontot. Ezen belül a 

Beállítások és adatvédelem menüpontra kattintsunk! 

 

Keressük meg az Adatvédelem és biztonság menüpontot és a Tartózkodási hellyel kapcsolatos 

információkat. Kattintsunk rá! 

 

Tegyünk pipát a Tartózkodási hely hozzáadása a Tweetjeimhez mellé! 

Telefonszám és e-mail cím alapján történő kereshetőség 
Az Adatvédelem és biztonság menüponton belül kicsit lejjebb görgetve megjelenik a 

Megtalálhatóság és névjegyek menüpont. 

 

Rákattintva engedélyezhetjük, hogy mások megtalálhatnak az e-mail címünk és/vagy a 

telefonszámunk alapján. 
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Privát üzenetek 
Az Adatvédelem és biztonság menüponton belül engedélyezhetjük, hogy privát üzeneteket bárkitől 

fogadhatunk. 

 

Videók indulása 
A Beállítások és adatvédelem menüponton belül az Adathasználat menüpontra kattintva 

beállíthatjuk, hogy a videók és animációk automatikusan elindulhatnak-e vagy sem. 

 

Az Automatikus lejátszás menüpontra kattintva módosítható az alapértelmezett beállítás. 

 

Kétfaktoros hitelesítés 
A Beállítások és adatvédelem menüpontban a Fiók menüponton belül a Biztonságot választva 

megadhatjuk, hogy a jelszón kívül egyéb adatot is kérjen a Twitter a bejelentkezés során. 
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Kattintsunk a Bejelentkezési ellenőrzés menüpontra! 

 

Tegyünk pipát a Bejelentkezési ellenőrzés mellé! 

 

Ezt követően meg kell adnunk a telefonszámot, melyre sms formájában érkezik a megerősítő kód. 
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Blogger 
A „weblog” kifejezést Jorn Barger alkotta meg 1997 decemberében. A rövidebb verziót (blog) Peter 

Merholz alkotta meg 1999 áprilisában vagy májusában a weblog „we blog” alakra bontásával. Evan 

Williams és Meg Hourihan Pyra Labs nevű vállalata megjelentette a Bloggert, amit a Google 2003-ban 

felvásárolt. 2003 márciusában az Oxford English Dictionary már tartalmazta a weblog, weblogolás, 

weblogoló szavakat. 

Regisztráció 
A regisztrációhoz szükségünk van egy Google fiókra. 

Google fiók létrehozása 
Írjuk be a böngésző címsorába, hogy gmail.com! Automatikus átirányítás történik a 

https://www.google.com/intl/hu/gmail/about címre, ahol elkezdhetjük a fiók létrehozását. 

 

Kattintsunk a Fiók létrehozása gombra és töltsük ki az alábbi űrlapot! 

 

A kitöltés után kattintsunk a Következő gombra! Amennyiben olyan felhasználónevet írtunk be, mely 

már létezik, kapunk egy piros hibaüzenetet: „Ez a felhasználónév már foglalt. Adjon meg másikat.” A 

hibaüzenet alatt javaslatokat is kapunk, általában a felhasználónév után írt számokkal. Töltsük ki a 

következő űrlapot is! 

https://www.google.com/intl/hu/gmail/about
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A telefonszámot és a másodlagos e-mail címet nem kötelező megadni, de érdemes lehet ha 

elfelejtjük a jelszavunkat vagy kétfaktoros hitelesítést szeretnénk beállítani. 

 

Miután elolvastuk és elfogadtuk az Adatvédelem és szerződési feltételekben foglaltakat érdemes 

megnézni a További lehetőségek alatti beállításokat is. Itt rendelkezhetünk arról többek között, hogy 

a Google tárolja-e a keresési előzményeket, megkeressen-e személyre szabott reklámokkal. A 

beállítások megadása után kattintsunk a Fiók létrehozása gombra! A böngészőben megjelenik a 

fiókhoz tartozó webes felületű levelező program. 
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Az elkészült fiókkal már regisztrálhatunk a blogger.com oldalon. 

Regisztráció a blogger.com oldalon 
Írjuk be a böngésző címsorába, hogy blogger.com! 

 

Kattintsunk a Hozz létre saját blogot gombra! Ezt követően megjelennek a Google fiókok. 

 

Amennyiben a listában nem látjuk a címünket, kattintsunk a Másik fiók használata menüpontra. 

Miután megadtuk az e-mail címet és a jelszót, a blogger.com üdvözöl minket. 

 

Adjuk meg azt a nevet, melyet a bejegyzéseink alatt szeretnénk látni és kattintsunk a Továbblépés a 

Boggerbe gombra! Megjelenik a Blogger felülete, ahol elkészíthetjük a blog oldalunkat. 
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Kattintsunk az Új blog gombra! Töltsük ki az alábbi űrlapot, válasszunk témát majd kattintsunk a Blog 

létrehozása gombra! 

 

Minden készen áll arra, hogy létrehozzuk az első blogbejegyzésünket. Kattintsunk az Új bejegyzés 

gombra! 

 

Kapunk egy webes felületű szövegszerkesztőt, ahol az alapvető formázásokat meg lehet oldani. Aki 

járatos a HTML nyelvben, kattintson a HTML gombra és szerkesztheti a forráskódot is. Az ablak jobb 

oldalán található a Mentés gomb. Ezt megnyomva még nem tesszük közzé a bejegyzést csak 

magunknak mentjük le a későbbi szerkeszthetőség érdekében. 

Amennyiben bárki számára elérhetővé szeretnénk tenni a bejegyzést, kattintsunk a Közzététel 

gombra! 

Téma módosítása 
A bal oldali menüben kattintsunk a Téma menüpontra! A jobb oldali részben megjelenik az aktuális 

téma eredeti és mobil nézetben is. 
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Kicsit lejjebb görgetve további témákat látunk, melyekből választva módosíthatjuk blogunk kinézetét. 

 

Az új téma kiválasztása után kapunk egy előnézetet és ha tetszik, akkor kattintsunk az Alkalmazás a 

blogon gombra. 

 

Ettől kezdve a blogunk új kinézetet kapott, ez jelenik meg a látogatók számára. 

Blogger beállításai 
A blog oldalunknak nemcsak a kinézetét, hanem a működését is befolyásolhatjuk a Beállítások 

menüpontban található kategóriákba rendezett tulajdonságok módosításával. Jelenleg az alábbi 

kategóriák találhatóak a beállításokban: 

 Alap 

 Bejegyzések, megjegyzések és megosztás 

 E-mail 

 Nyelv és formázás 

 Keresési preferenciák 

 Egyéb 

 Felhasználói beállítások 
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Alap 
Az alap beállításokban találjuk meg a nevet, mely a bejegyzéseknél megjelenik valamint a domain 

nevet is. A domain név alapértelmezés szerint blogspot.com-ra végződik, de lehetőségünk van arra is, 

hogy saját, egyedi domain névre irányítsuk a blogunk tartalmát. 

 

Az engedélyek részben megadhatjuk azt is, hogy a blog nyilvános, azaz bárki olvashatja az interneten 

vagy csak megadott felhasználóknak szánjuk. 

 

Ugyanitt felvehetünk további szerzőket is. 

Bejegyzések, megjegyzések és megosztás 
Itt adhatjuk meg, hogy a főoldalon mennyi bejegyzés jelenjen meg. 

 

A megjegyzések részben meghatározhatjuk, hogy a blogbejegyzéseink alá kik írhatnak 

megjegyzéseket. 

 

Egyéb 
Itt lehet megadni, hogy a blog olyan bejegyzéseket tartalmaz-e, melyek felnőtteknek szólnak. 
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LinkedIn 
A LinkedIn a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózata. 2002 decemberében alapították és 2003. 

május 5-én indították el. A LinkedIn üzleti kapcsolatok létesítésére épít. 2013. július 29-én a LinkedIn 

bejelentette, hogy már több mint 238 millió tagja van a világ 200 országában és területén. Az oldal 

angolul, csehül, dánul, franciául, németül, olaszul, oroszul, portugálul, románul, törökül és tovább tíz 

nyelven érhető el. Magyarul sajnos egyelőre nem elérhető az oldal, így a továbbiakban az angol 

nyelvű menüpontok szerepelnek a jegyzetben. 

Regisztráció 
A regisztrációhoz látogassunk el a https://www.linkedin.com oldalra! 

 

Kattintsunk a Join now gombra! 

 

Adjuk meg az e-mail címünket és egy jelszót, mellyel be szeretnénk jelentkezni a LinkedIn oldalára és 

kattintsunk az Agree & Join gombra! 

 

Adjuk meg a nevünket és kattintsunk a Continue gombra! 

https://www.linkedin.com/
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Adjuk meg az országot és az irányítószámot és kattintsunk a Next gombra! 

 

Megadhatjuk a jelenlegi munkakörünket és a céget ahol dolgozunk vagy választhatjuk azt is, hogy 

jelenleg tanulók vagyunk. Miután kitöltöttük kattintsunk a Continue gombra! 

 

Az e-mail címünkre érkező kódot adjuk meg és kattintsunk az Agree & Confirm gombra! 

 

Kereshetünk ismerősöket, de későbbre is halaszthatjuk a Skip gombra kattintással. Következő 

lépésben profilképet állíthatunk be, de a Skip gombra kattintva ezt is elhalaszthatjuk. 
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Eljutunk a LinkedIn felületéhez. 

 

Álláskeresés 
Álláskereséshez kattintsunk a felső sávban lévő Jobs ikonra, majd adjuk meg, hogy milyen 

munkakörben és hol keresünk munkát. 

 

Vezetéknév megjelenítése 
A felső sávban lévő Me menüpontra kattintva a felugró helyi menüből válasszuk a Settings & Privacy 

menüpontot. A felső menüből válasszuk a Privacy menüpontot, ezen belül pedig keressük meg a 

Who can see your last name beállítást! 

 

Kétfaktoros hitelesítés 
A felső sávban lévő Me menüpontra kattintva a felugró helyi menüből válasszuk a Settings & Privacy 

menüpontot. 
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Az Account menüponton belül kicsit lejjebb görgetve megtaláljuk a Two step verification 

menüpontot. 

 

Kattintsunk rá, majd a Turn on menüpontra kattintva elindítható a kétfaktoros hitelesítés beállítása. 

 

Választhatunk, hogy applikáció vagy sms legyen a második faktor a jelszó megadása után. 
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Wikipédia, a szabad enciklopédia 
A Wikipédia többnyelvű, nyílt tartalmú, a nyílt közösség által fejlesztett online világenciklopédia, 

amelyet a floridai központú nonprofit Wikimédia Alapítvány üzemeltet, szerkesztését pedig önkéntes 

közösség végzi. 2001. január 15.-én indult. A Wikipédia magában foglalja a különböző nyelvi 

változatait is, köztük a magyar Wikipédiát. Jelenleg elérhető nyelvek száma 303, melyből 292 aktív. 

Wikipédia kezdőlap 
A Wikipédia kezdőlapját naponta körülbelül 20–30 ezer látogató nyitja meg. Az oldal célja, hogy 

ízelítőt nyújtson a szabad enciklopédia tartalmából, bemutassa a Wikipédiát, a szerkesztői 

közösséget, valamint a társlapokat, a másnyelvű lapokat és a felhasználási feltételeket. Egyes rovatai 

állandóak, míg másokat – meghatározott időközönként vagy alkalmanként – a kezdőlap szerkesztői 

folyamatosan frissítik. 

1. Naponta változó rovat A nap képe nevű rovat, valamint a jeles napokat ismertető Évfordulók 

és Ünnepek rovat. 

2. Hetente kétszer (minden hétfőn 0.00 órakor és csütörtökön 12.00 órakor) cserélik a kiemelt 

szócikkeket ajánló Kiemelt cikk, valamint a Tudtad-e? rovatok tartalmát. 

3. Alkalmanként frissítik a kiemeltebb aktuális információkról szóló cikkeket felsoroló Aktuális 

rovatot. 

4. A többi mezőben bemutatott tartalom viszonylag állandó. 

Wikipédia laptörténet 
A Wikipédiában minden szerkeszthető lapnak van laptörténete. Itt tekinthető meg a lap létrehozása 

óta történt összes változtatás, és a hozzá tartozó adatok. A Wikipédia minden lapváltozatot megőriz, 

így a laptörténetben nyomon követhető a lap teljes története. 

Egy szócikk laptörténetét a cikkek tetején található laptörténet fül segítségével érhetjük el. 

 

A laptörténet oldalon soronként láthatók az egyes laptörténeti állapotok, dátum szerint csökkenően 

rendezve. Minden változat mellett látható a szerkesztés időpontja, a szerkesztő neve, vagy IP címe és 

az általa írt szerkesztési összefoglaló. 
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A nap képe 
A Wikipédia Kezdőlapjáról elérhető „A nap képe” a Wikipédián a jelenlegi szokások szerint mindig az 

arra a napra a Wikimédia Commons felhasználói által külön erre a célra kiválasztott kiemelt 

minősítésű kép. A Commonson kiválasztott képeket külön mérlegelés nélkül veszik át egyelőre, 

havonként.  

 

Ezen a napon rovat 
A Wikipédia Kezdőlapjáról elérhető rovat az aktuális nap néhány fontos vagy érdekes – kerek, 5-tel 

osztható – évfordulóját és az ünnepnapokat ismerteti. 
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Tudtad-e? rovat 
A Wikipédia Kezdőlapjáról elérhető rovat az angol nyelvű wikiben látott „Tudtad?” szekció magyar 

megfelelőjének megteremtésére jött létre. Ide lehet gyűjteni azokat az érdekességeket, amiket a 

Wikin találunk. Ez még csak előválogatás: a címlapra négyesével, a Wikipédia: Érdekességek a 

kezdőlapon oldalon jelölünk érdekességeket az itt felsoroltakból. Az érdekességet úgy kell 

megfogalmazni, hogy rögtön címlapra is kerülhessen, azaz a „Tudtad-e, hogy…” kérdéssel kezdődjön! 

 

Aktuális rovat 
A Wikipédia Kezdőlapjáról elérhető rovat, amely a legfontosabb információkat tartalmazza. 

 

Wikipédia portálok 
A portálok a Wikipédiában tematikus kezdőlapok, amelyek egy adott témához tartozó cikkeket, 

híreket és tevékenységeket fognak össze. A portál a műhellyel szemben elsősorban az olvasóknak 

szól. A tematikus portálok mellett külön portálként működik a közösségi portál, amely a Wikipédia 

szerkesztői számára gyűjti össze a szerkesztéshez és a közösség működéséhez szükséges oldalakat, a 

szócikkekkel kapcsolatos tennivalókat és a Wikipédia legújabb híreit. 
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Kapcsolatfelvétel 
A Kapcsolatfelvétel oldal azt mutatja meg, hogy hányféleképpen és hol vehetjük fel a kapcsolatot a 

Wikipédia munkatársaival. 

 

  



 ECDL Közösségi média, syllabus 1.0 

62 

Flickr, a képmegosztó 
A Flickr egy ingyenes fényképmegosztó weboldal, web 2.0-s web szolgáltatás és online közösségi 

platform. Privát képek megosztásán túl, sok blogíró is használja fényképtárhelyként a szolgáltatást. 

Lehetőség van a képek címkékkel való ellátására és böngészésére. A Flickr-t egy 2002-ben alapított 

vancouveri (kanadai) cég, a Ludicorp fejlesztette ki és 2004 februárjában adta ki először. A Flickr 

lehetővé teszi, hogy a képfeltöltők kategorizálhassák képeiket kulcsszavak (keywords) és címkék 

(tag)-ek segítségével, amelyek segítségével ugyanazon témára (például helynevekre vagy tárgyra) 

vonatkozó képeket egy kereső könnyen megtalálhat. A Flickr segítségével a felhasználók képeiket 

csoportosíthatják ugyanazon cím alatt. Az effajta csoportosítás sokkal rugalmasabb, mint a 

tradicionális fájlrendszerező módszer, mert egy képet nemcsak egy, hanem több csoportba is 

belerakhatunk segítségével. A Flickr-csoportok tehát inkább a kategorikus meta-adatokhoz 

hasonlítanak, mint egy hierarchikus rendszerhez. 

Flickr regisztráció 
1. A regisztrációhoz látogassunk el a https://identity.flickr.com/sign-up oldalra. 

2. A megjelenő párbeszédpanelen adjuk meg a regisztrációhoz szükséges adatainkat. 

(vezetéknév, utónév, kor, e-mail cím, jelszó) 

3. Befejezésként kattintsunk a Sign up gombra. 
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Google Podcast 
A podcast egy olyan hanganyag (vagy videóanyag), amit készítője interneten tesz közzé. Olyan 

rádióadásszerű tartalom, ami feltöltést követően online érhető el. A közzétett epizódok nem csak 

meghallgathatóak, hanem általában letölthetőek is. Ráadásul a podcasting technológiának 

köszönhetően a podcastra fel is lehet iratkozni. A csatornára történő feliratkozás (más néven 

előfizetés) teszi lehetővé, hogy az epizódok automatikusan megjelenjenek és/vagy letöltődjenek az 

előfizető eszközére (pl: mobiltelefonra, táblagépre, laptopra, stb). A hordozható zenelejátszók egyre 

szélesebb körű elterjedésével a podcastok követése is 2004 vége körül vált népszerűvé. A Google 

Podcast 2018-ban jelent meg, segítségével közel kétmillió podcast hallgatható meg jelenleg. 

A Google Podcasts  alkalmazás segítségével podcastokat kereshetünk és hallgathatunk 
Android-telefonon vagy -táblagépen. 

Telepítés: Töltsük le a Google Podcasts alkalmazást. 

Podcastok keresése és feliratkozás podcastokra 

Feliratkozásainkat a Google Podcasts alkalmazás tetején láthatjuk. Ha szeretnénk leiratkozni az egyik 
podcastról, nyissuk meg, és koppintsunk a Feliratkozva lehetőségre. 

Adott podcast letöltése 

1. Nyissuk meg a Google Podcasts  alkalmazást. 

2. Koppintsunk a Keresés  elemre. 
3. Írjuk be a kívánt podcast nevét. 

4. Kattintsunk a podcastra  a Feliratkozás lehetőségre. 

További podcastok felfedezése 

 Görgessünk le a „Legnépszerűbb podcastok” és a „Felkapott podcastok” részekhez. 
 Keressük meg a minket érdeklő témaköröket (például sport, divat vagy hírek). 

Feliratkozott podcast epizódjának megkeresése 

1. Nyissuk meg a Google Podcasts  alkalmazást. 
2. A következőket tehetjük: 

 A podcast minden hozzáférhető epizódjának megtekintéséhez: Koppintsunk a 
podcastra. 

 Az epizódok részleteinek megtekintéséhez: Koppintsunk az epizód címére. 
 Új, folyamatban lévő vagy letöltött epizódok megtekintéséhez: Görgessünk le az 

„Önnek” panelig. Koppintsunk a kívánt epizódtípusra. 
 Ha vissza szeretnénk térni a főoldalra, koppintsunk a bal felső sarokban található 

Google Podcasts  elemre. 

A podcast adott epizódjának lejátszása 

1. Koppintsunk az epizódnál a Lejátszás  ikonra. Ha az epizód részleteit megjelenítő oldalt 
tekintjük meg éppen, koppintsunk az Epizód lejátszása gombra. 
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2. Az éppen lejátszott epizód a képernyő alján látható. 
3. Ha további vezérlési lehetőségeket szeretnénk megjeleníteni, koppintsunk a lejátszott 

epizódra a képernyő alján. Itt szüneteltethetjük a lejátszást, előre- vagy visszapörgethetjük az 
epizódot, módosíthatjuk a sebességet, és lerövidíthetjük a szüneteket. 

Epizódok letöltése 

1. Koppintsunk a kívánt epizódra. 

2. Koppintsunk a Letöltés  ikonra. 

A letöltések eltávolítási beállításainak módosítása  

Alapbeállítás szerint a Google Podcasts eltávolítja a letöltött epizódokat: 

 a meghallgatás befejezése után 24 órával; 
 a letöltés után 30 nappal. 

Az időtartamok módosításához kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Koppintson a Továbbiak  Beállítások  lehetőségre. 
2. Koppintson a Befejezett epizódok eltávolítása elemre, és válassza ki, mikor szeretné őket 

eltávolítani. 
3. Koppintson a Nem befejezett epizódok eltávolítása elemre, és válassza ki, mikor szeretné 

őket eltávolítani.  
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Felhasznált irodalom 
https://www.openshot.org 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Twitter 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Blog 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Blogger 

https://twitter.com/ 

https://www.blogger.com/ 

https://www.linkedin.com/ 

https://webshark.hu/hirek/google-analytics-hasznalata/ 

https://kozossegimedia.cafeblog.hu/2015/05/11/igy-merd-sikereidet-a-kozossegi-media-feluleteken/ 

http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

https://help.pinterest.com/hu/guide/all-about-pinterest 

https://timarkrisztina.hu/blog/mi-a-linkedin-es-miert-fontos-hogy-hasznald/ 

https://bitport.hu/megoldasok/hootsuite-iranyitsd-a-koezoessegi-jelenleted 

https://marketing21.hu/szolgaltatasok/kozossegi-media-marketing/ 

https://www.matebalazs.hu/google-facebook-adatok.html 

https://www.piackutatas-hirek.hu/elemzesek-hirek-technologia/virtualis-kerites.html 

https://www.facebook.com/communitystandards/  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Ir%C3%A1nyelvek_%C3%A9s_%C3%BAtmutat%C3%

B3k 

http://nmhh.hu/cikk/195715/Influencerek_kik_ok_es_honnan_jottek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Adatv%C3%A9delem 

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html 
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