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Neumann Társaság A modul célja 

• a vizsgázó ismerje az általánosan használt személyes és üzleti célú 
közösségi média-platformok kezelésének alapjait 

• a vizsgázó tisztában legyen a közösségi média biztonságos 
használatával,  

• a magánélet és az adatvédelem kérdéseivel,  

• a szerzői jogi kérdésekkel,  

• az online etikettel  

•  a internetes zaklatás (cyberbullying) okozta problémákkal 

• vizsgázó értse, miért használják a cégek, szervezetek a közösségi 
médiát 

• tisztában legyen a szervezetek számára szükséges erőforrásokkal a 
közösségimédia-eszközök hatékony és biztonságos használatához 

 



Neumann Társaság A vizsgázó képes lesz 

• releváns hírcsatornákat követni 

• híreket és frissítéseket közzétenni 

• konferenciákat és szemináriumokat nyomon követni 

• új posztokat létrehozni 

• szavazásokat és felméréseket készíteni 

• eseményeket ütemezni 

• képeket, videókat, podcastokat és egyéb vizuális anyagokat megosztani 

 



Neumann Társaság Közösségi média platformok 

1. Facebook 

2. Instagram 

3. Twitter 

4. Blogger 

5. YouTube 

6. Pinterest 

7. Tiktok 

8. Wikipédia  

9. Messenger 

10.LinkedIn                  (a korhatár miatt elméleti kérdésekben szerepel) 

 

 



Neumann Társaság Videófelvétel, szerkesztés 

Javasolt programok 

• PowerPoint (felvétel) 

• OpenShot Video Editor (szerkesztés) 

Feladatok: 

• Videófelvétel 

• Videófájl megnyitása 

• Fájlok importálása 

• Projekt mentése 

• Felirat elhelyezése a videóban 

• Meglévő felirat módosítása 

• Művelet a sávokkal 

• Videó exportálása 

 



Neumann Társaság Közösségi média vizsga 

Minden vizsgázónak rendelkezni kell érvényes regisztrációval a közösségi 
média platformokon. 

Regisztrációs korhatár 13 év, ezért azok a vizsgázók vizsgázhatnak, akik 
betöltötték a 13. életévüket! 

Minden vizsgázónak rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel! 

Mindenki a saját profiljában dolgozik. 

A gyakorlati feladatok megoldásairól képernyőképet kell készíteni, és a képet 
a Válasz fájlba kell másolni. 

A beállításokat nem kell menteni az adott platformon! 

Minden gyakorlati feladat megoldható számítógépen. 

 

 



Neumann Társaság Közösségi média vizsga 

30 vizsgafeladat. 

Minden feladat 10 elméleti kérdést tartalmaz. 

Elméleti kérdések, négy válaszból kell kiválasztani az egy helyeset. 

Minden elméleti kérdés 1 pontot ér. Összesen 10 pontot lehet elérni. 

Elméleti kérdések megoldókulcsa letölthető. 

A Válaszokat a Válasz fájlba kell írni. 

 

4 gyakorlati feladat, összesen 22 pont. 

A részfeladatok 2 pontosak, a pontszám nem bontható. 

Maximális pontszám 32 pont. 

75%-os megfelelés, 24 pont szükséges a sikeres vizsgához. 

 



Neumann Társaság Típus feladatok 

• Lépjen be a saját Facebook profiljába. Állítsa be a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság – NJSZT oldalának követését. 
Módosítsa az oldal követési beállításait, hogy az a Hírfolyamban elsőként 
jelenjen meg. Készítsen képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet a 
Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

• Jelentkezzen be a blogger.com oldalon és állítsa át a blog oldal nyelvét 
angolra! A beállítást nem szükséges menteni! A beállításról készítsen 
képernyőképet, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

• Jelentkezzen be a twitter.com oldalon és állítsa be, hogy a videók ne 
induljanak el automatikusan! A beállításról készítsen képernyőképet, 
amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 



Neumann Társaság Típus feladatok 

1. Indítson el egy böngészőprogramot és látogasson el a 
https://hu.wikipedia.org oldalra! 

a. Lépjen be a Fizika portálra. Készítsen képernyőképet az elvégzett 
feladatról, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

b. Mutassa meg a lap korábbi változatait. Készítsen képernyőképet az 
elvégzett feladatról, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

c. Készítsen képernyőképet a Tudtad-e, hogy rovat aktuális elemeiről, 
amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

 

1. Jelentkezzen be az instagram.com oldalon. Végezze el azt a beállítást, 
amely letiltja, hogy az Önt követő fiókok, illetve azok, akiknek üzenetet 
küld, láthassák, hogy legutóbb mikor volt aktív valamelyik Instagram-
alkalmazásban. Készítsen képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet 
a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 



Neumann Társaság 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 


