
 

 1 

 

SZOLNOK 
2022 



 

 2 

    Bevezető 
 

Tisztelt Szépkorú Olvasó! 
 

Egyesületünk a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat kiemelt  
figyelmet fordít a megyében található lakosságra az ifjabbaktól egészen a 
szépkorú korosztályig, hiszen minden ember véleménye fontos. Hiszünk abban, 
hogy egy életen át való tanulás a mindennapjaink részévé válik, hiszen az utóbbi 
idők pandémiája okán is látható, hogy mindig lehet új ismereteket elsajátítani, 
segíteni egymásnak.  
 
A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, a CLLD keretében a 
TOP.7.1.1.-16-H-ESZA-2019-01146 pályázati számú „Szépkorúak 
digitalizációja” című helyi támogatás keretében 3.903.366.-Ft vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok 
igényeire alapozott közösségi programok megvalósítására. A projekt fő célja az 
volt, hogy a résztvevők olyan gyakorlati készségekre tegyenek szert, amit a min-
dennapok során is tudnak alkalmazni és ami nagyban hozzájárul digitális kom-
petenciák fejlesztéséhez, az infokommunikációs lehetőségek megismerésével.  
Az előadások során a szépkorúak mind a számítógép/laptop, mind az 
okostelefon, táblagép adta lehetőségek megismerhették. A szépkorúak által kért 
témakörök lettek bemutatva összesen 24 alkalommal a szenior és junior oktatók 
által. Rendhagyó módon mutatjuk be, hogy hogyan is tudták elsajátítani a 
workshopok során saját felhasználásra a megtanult ismereteket. 
 
Bízom benne, hogy az órákon elhangzott ismeretek birtokában Ön is digitális  
világ részéve tud válni és sok gyakorlati ismeretre tett szert amit akár még az 
unokáknak is büszkén mesélhetnek el. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmü-
ket és hogy részt vettek a projektben! A jövőben is bátran keressék meg egyesü-
letünket ha elakadnának, illetve kérdésük lenne a számítógép, okostelefon  
vonatkozásában!  
 

Mindenkinek jó egészséget és tartalmas kikapcsolódást, új informatikai  
élményeket kívánunk a CONTACT MKSZ dolgozóinak nevében! 

 
Dr. Molnár Beáta a CONTACT MKSZ elnöke 

 
 A projekt oktatói: 

 
 

Mészáros Ágota– szeinor oktató Gráner Alexandra– junior oktató 
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Operációs rendszerek  
 

Számítógép: adatok rögzítésére, feldolgozására, továbbítására és tárolására  
szolgáló elektronikus eszköz. 
 
A számítógép fizikai megjelenésének elnevezése, elfogadott angol szóval a 
hardver. Ide tartozik a ház, a tápegység, az alaplap, a processzor, a merevle-
mez, a monitor, a billentyűzet stb. Az előírt feladatok végrehajtását a szoftver 
teszi lehetővé, ez a számítógép nem megfogható, utasításokban, programokban, 
operációs rendszerben, eszközmeghajtókban és egyéb utasítás-csomagokban 
megjelenő „lágy” része.  
 
Legfontosabb alkalmazások: 
  Szövegszerkesztő, 
  Adatbázis-kezelő, 
  Táblázatkezelő, 
  Oktatási szoftverek, 
  Számítógépes tervezés, 
  Játékszoftverek. 
 
Kik használják a számítógépet?  
 Üzletekben fizetés vagy árucikkek nyilvántartása 
 Bank automaták – Pl.-ul fizetés felvétele 
 Személyek közötti kapcsolattartás 
 Orvos – beteg nyilvántartása 
 Diákok tanulása 
 Rendőrség – bűnözők, lopott autók adatainak tárolása 
 Autók, repülők és hajók irányítása 
 Gyárakban – épületek, gépek tervezése 
 Könyvek írása, szövegek fordítása 
 Civil szervezetek (adatbázis készítése, levelezés, rendezvények megszerve-

zése, pályázatok kezelése, stb.) 
 Szépkorú személyek kikapcsolódás (zene hallgatás, film nézése)  

kapcsolat tartás a családtagokkal, rokonokkal, barátokkal a nyugdíjas klub 
tagjaival 

 
A számító-

gép  
billentyűze-

te. 
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                 Szövegszerkesztés  
 

 A számítógépes szövegszerkesztő vagy dokumentumszerkesztő programok lehe-
tővé teszik szöveg bevitelét, rögzítését, betöltését, szerkezeti tagolásának kiala-
kítását. 
 
A szöveg bevitele többféle módon történhet: 
  Begépeljük a szöveget billentyűzettel. 
  Egy régebben bevitt szöveget töltünk be szerkesztésre. 
  A szöveget papírról, lapolvasó (szkenner) segítségével visszük be. 
  A szöveget elektronikus formában, számítógép hálózaton keresztül kapjuk. 
 
Dokumentum létrehozása: 
1.A Fájl lapon kattintson az Új parancsra. 
2.Az Online sablonok keresése mezőbe írja be az elkészítendő dokumentumtí-
pust, és nyomja le az ENTER billentyűt. 
 
1. Címsor - az aktív dokumentum címét mutatja; valamint a bal oldali Word 
ikonnal és a jobb oldali kis méret, teljes méret, bezárás ikonokkal a programab-
lakkal végezhetünk műveleteket. 
2. Menüsor - az aktív dokumentumban használható parancsok csoportjai; vala-
mint a bal oldali Word ikonnal és a jobb oldali kis méret, teljes méret, bezárás 
ikonokkal az aktív dokumentumablakkal végezhetünk műveleteket. 
 
Formázás: 
  Karakter formázás (pl. Times New Roman, 12 betűméret, félkövér, dőlt,  

aláhúzott) 
  Bekezdés formázása (Behúzás, Szöveg igazítása, Térköz, Sorköz, Tördelés) 
  Tabulálás (A tabulálás műveletével pontosan egymás alá írhatunk szövegré-

szeket, szavakat, számokat.) 
  Hasábok 
 
Karakterek törlése : 
„Backspace” billentyűvel (kurzor előtti betű törlése), vagy „Delete” billentyű-
vel törölhető a SZÓKÖZ IS! 
 
 
Word:  
szövegszerkesztő 
program 
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            Az internetezés alapjai 
 

 Az internet: 
Olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetproto-
koll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze 
és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a  
világháló (World Wide Web, WWW). 
 
Hasznos lehetőségek az interneten: 
 Online bankolás 
 Blogolás (elektronikus napló) 
 Levelezés (e-mailezés) 
 Filmnézés 
 Közösségi oldalak 
 Tanulás 
 Vásárlás, stb. 
 
 Egyre több olyan program áll rendelkezésünkre, amelyekkel weboldalakat  
érhetünk el vagy tölthetünk le. Ezeket a programokat együttesen böngészőknek  
nevezzük. 

 Legismertebb böngészők a Google Chrome, a Mozilla Firefox,  
a Microsoft Internet Explorer, és rohamosan terjed az Opera böngésző is. 

 
 
 
 
 

 
Navigálás az oldalakon: 
 Először mind a kereső sávot (hosszú vonal a képernyő tetején) kell megke-

resni a program megnyitásánál, majd beírni a kívánt weboldalt www….. 
majd ENTER gombot nyomni! 

 Böngészés közben a Vissza feliratú gomb segítségével egyenként lépe-
gethetünk vissza a már meglátogatott oldalakra.  

 Az Előre gomb használatával már letöltött oldalakra ugorhatunk.  
 Ha a meglátogatott oldal számunkra érdektelen információkat tartalmaz, és 

ez már a letöltés közben világossá válik, a letöltést megszakíthatjuk a  
Leállítás gomb segítségével  

 
 Minden böngészőnél megtalálhatjuk a Kedvencek / Könyvjelzők eszközöket. 
Segítségükkel a böngésző ablakában éppen látható weboldalt menthetjük el a 
Kedvencek / Könyvjelzők listába.  
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 Mi az e-mail? 
Az e-mail vagy elektronikus levél, az internet legrégebbi és legelterjedtebb  
szolgáltatása. 
 
Előnye: gyorsaság (elméletileg) - a küldemény (egy vagy több állomány) a há-
lózat bármely pontjára percek alatt megérkezik. 
 
Az elektronikus levelek kezdetben csak tisztán szöveges üzenetek átvitelére vol-

tak képesek, mára azonban képet, hangot is csatolhatunk a levelünkhöz. 
 

Levelező rendszerek 
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             Fotó/ képszerkesztés 
 

 A Wordben számos beépített fényképszerkesztő funkció található, így előfordul-

hat, hogy nem lesz szüksége külön programra. Külön a Microsoft Office Pictu-
re Manager olyan program, ahol szerkeszthetők a fényképek. 
 
Szerkesztési lehetőségek:  

  Képek automatikus javítása 

  Fényerő és kontraszt  

  Szín 

  Körülvágás 

  Forgatás és tükrözés 

  Vöröszem-effektus eltávolítása 

  Átméretezés  

  Képek tömörítése 

 

Fényképszerkesztés WORDBEN: 

 Miután beszúrt egy képet a dokumentumba, kattintson rá, majd kattintson a me-

nüszalagon a Képeszközök > Formátum fülre. 

 

 

 

 

 

 

 

A Wordben színösszeállításokat választhat, körülvágást alkalmazhat, különféle 

szintű tömörítéseket végezhet, illetve bizonyos speciális effektusokat is hozzá-

adhat a képekhez. 
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Kép színének módosítása:  
 Módosíthatja a kép színerősségét (telítettségét) és színárnyalatát 
(hőmérsékletét), illetve újraszínezetheti azt. Többféle színeffektust alkalmazhat 
a képre. 
 
 
 
 
 
 
 
Paint használata: 

A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket 
rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális 
rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek készíthetők ve-
le, vagy hozzáadható szöveg és egyéb elemek más, például digitá-
lis fényképezőgéppel készült képekhez. 
 A Paint megnyitásához kattintson a Startgombra, majd a Minden 

programmenü Kellékek pontjára, azután a Paint parancsra. 
 
 A Paint alkalmazás elindításakor egy üres ablak jelenik meg. A rajzoló-és festő-
eszközök az ablak tetején, a menüszalagon találhatók. 
 
 
 
A Paint 
program 
elemei. 
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ADOBE PHOTOSHOP: 
Az Adobe Photoshop egy képszerkesztő és fényképfeldolgo-
zó szoftver. A rasztergrafika legnagyobb előnye, hogy oly módon al-
kalmas a valósághű képek ábrázolására, hogy azok elkészítése nem 
igényel olyan hosszú időt, mint egy festményé.  
A Photoshop ma a nyomdai előkészítés és képfeldolgozás legelterjedtebb prog-
ramja, tudása miatt is a professzionális fotósok, webdesignerek, filmes utómun-
kával foglalkozó szakemberek megbecsült eszköze.  
 
 
A Felfedezés panel elérése: 
 Az új Felfedezés panelt a következő módokon érheti el bármikor a 

Photoshopban:  
 Nyomja le a Cmd+F vagy a Ctrl+F billentyűkombinációt. 
 Kattintson a Keresés ikonra (nagyító jel) a képernyő jobb felső sarkában 
 Válassza a Súgó > Photoshop súgó parancsot a menüsávon 
 
Az Esc billentyűvel bármikor bezárhatja a Felfedezés panelt. Ha begépelt egy 
keresőkifejezést, az Esc billentyű első megnyomásával kiléphet a keresőmódból, 
és a másodszori megnyomásával tudja bezárni a Felfedezés panelt.  
 
Eszközök: 
A Felfedezés panel a keresés alapján jeleníti meg az eszközöket és a menüpon-
tokat. Ha a keresési találatokra kattint, egy lebegő kék utasításjel jelenik meg, 
hogy segítsen a kérdéses eszközök vagy menüpontok megtalálásában.  

 
 

Abode Photoshop képszereksztő program használat közben. 
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MICROSOFT WORD Szövegszerkesztő program 2. 
 

Az oldalbeállításnál megadható legfontosabb jellemzők:  
- Papírméret 
- Margók 
- Laptájolás 
- Függőleges (vertikális) igazítás 
- Élőfej és élőláb 
- Oldalszín és oldalszegélyek 
 
Másolás : 
 A kijelölt terület másolása vágólapra történhet: 
 A Kezdőlap menüszalag Vágólap ikoncsoport Másolás gombjára kattintva. 
 Helyi menü Másolás menüpontjára kattintva. 
 A CTRL+C billentyűkombinációval. 
 A vágólapon lévő szövegrész beillesztése a szövegkurzor pozíciójába: 
 A Kezdőlap menüszalag Vágólap ikoncsoport Beilleszt parancsával. 
 A Helyi menü Beilleszt menüpontjára kattintva. 
 A CTRL+V billentyűkombinációval. 
 
Kivágás: 
 Kivágásnál a kijelölt szövegrész vagy objektum ugyanúgy törlődik mint tör-

lés esetén, de a törölt tartalom a vágólapra kerül. A vágólapon lévő szöveg-
rész később a dokumentum bármely részén beilleszthető. 
A kijelölt terület kivágása történhet: 

 A Kezdőlap menüszalag Vágólap ikoncsoport Kivágás gombjára kattintva. 
 A Helyi menü Kivágás menüpontjára kattintva. 
 A CTRL+X billentyűkombinációval. 
 
 
 
Beillesztés, Kivágás, másolás és for-
mátummásoló alkalmazása a Word program-
ban 
 
 
 
 
A vágólapon lévő szövegrész vagy objektum az éppen szerkesztett dokumen-
tumba beilleszthető, függetlenül attól, hogy melyik program segítségével vagy 
melyik dokumentumból helyeztük a vágólapra. A vágólap felhasználásával így 
lehetőségünk van egyik dokumentumból egy másikba átmásolni szöveget, ké-
pet, táblázatot… 
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Szövegkurzor mozgatása: 
Szövegkurzor szerepe, hogy megmutassa a 
szövegnek azt a pontját, ahol a gépelési és 
szerkesztési műveletek hatása érvényesülni 
fog. 
 
Szavak elválasztása: 
Soha ne használjuk a – jelet szavak elválasz-
tására, mert a későbbi szerkesztés, formázás 
során a sorok belsejébe kerülhet! Használha-
tunk feltételes kötőjelet a CTRL+KÖTŐJEL 
billentyű kombinációval.  
 
Mentés másként: 
Ha új néven, más helyre vagy más formátumban szeretnénk elmenteni a szer-
kesztett dokumentumokat, akkor az Office menü Mentés másként menüpontját 
kell kiválasztanunk.  
 
A következő lehetőségek közül választhatunk: 
1.Word-dokumentum: A dokumentum mentése az alapértelmezett fájlformátum-
ban, ami Microsoft Word 2007/2010 formátum. A kiterjesztése .docx lesz. 
2.Word-sablon: Egyéni sablon elkészítése, amit később felhasználható a további 
dokumentumoknál. 
3.Word 97-2003 verziójú dokumentum: Előző verziószámú szövegszerkesztő 
programok által felismerhető és használható formátum. A kiterjesztése .doc . 
4.Bővítmények keresése más fájlformátumokhoz: Információ olyan bővítmé-
nyekről, amelyekkel más formátumokban, például PDF formátumba mentheted 
a dokumentumod. 
5.Egyéb formátumok: Más fájltípusok kiválasztásához használható mentés. 
 
Képek, alakzatok, SmartArt-ábrák, stb. hozzáadása: 
1.Nyissa meg a Beszúrás lapot. 
2.Válassza ki, mit szeretne beilleszteni: 
1.Táblázatok- válassza a Táblázatok lehetőséget, 
állítsa be a kívánt méretet, majd jelölje ki. 
2.Képet – válassza a Képek lehetőséget, keresse 
meg a kívánt képet, majd kattintson vagy kop-
pintson a Beszúrás parancsra. 
3.Online képek - válassza az Online ké-
pek lehetőséget, keresse meg a kívánt képet és válassza ki, majd válassza 
a Beszúrás lehetőséget. 
4.Alakzatok – válassza az Alakzatok lehetőséget, majd válasszon a legördülő 
menüben megjelenő alakzatok közül. 
5.Ikonok - válassza az Ikonok lehetőséget, válassza ki a kívánt ikont, majd vá-
lassza a Beszúrás lehetőséget. 
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G-mail rendszer megismerése, fiók létrehozása 
 

Gmail fiók létrehozása: 
1.Nyissa meg a böngészőt (Google Chrome, Firefox, Microsoft Explorer) . A 
megjelenő ablakban talál egy világosabb sávot, oda gépelje be a Google fiók 
létrehozása címet, de ha itt rákattint, akkor is megnyílik a megfelelő oldal.  
2.Nyissa meg a Google-fiók létrehozására szolgáló oldalt. 
3.A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
A létrehozott fiókkal jelentkezzen be a Gmailbe.  
 
 
A Google fiók létrehozásához 
szükséges adatok.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bejelentkezés a G-mail fiókba : 
1.A számítógépéről keresse fel a gmail.com weboldalt. 
2.Adja meg a Google-fiókjához tartozó e-mail-címet vagy telefonszámot,  
illetve jelszót. 
1.Ha az adatok már ki van töltve, de egy másik fiókba szeretne bejelentkezni, 
akkor kattintson a Bejelentkezés másik fiókkal lehetőségre. 
2.Ha a bejelentkezési oldal helyett a Gmailt bemutató oldal jelenik meg, kattint-
son a Bejelentkezés lehetőségre az oldal jobb felső sarkában. 
 BEJELENTKEZÉS A GMAILBE 
 

 Tipp: Ha nyilvánosan használt számítógépről jelentkezik be a szolgáltatásba, 
ügyeljen rá, hogy a számítógép elhagyása előtt jelentkezzen ki.  
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Jelszó módosítása 
Nyissa meg Google-fiókját. Előfordulhat, hogy ehhez be kell jelentkeznie. A 
„Biztonság” résznél válassza a Bejelentkezés a Google-ba lehetőséget. Válassza 
a Jelszó elemet. Előfordulhat, hogy ehhez újra be kell jelentkeznie. Adja meg az 
új jelszót, majd válassza a Jelszó módosítása lehetőséget. 
 
Jelszó újbóli beállítása 
Kövesse a fiókja helyreállításához szükséges lépéseket. Válaszolnia kell majd 
néhány kérdésre, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban Ön a fiók tulajdono-
sa, a rendszer pedig e-mailt küld Önnek.   
 
Ha nem kapja meg az e-mailt, tegye a következőket: 
Ellenőrizze a Spam és a Levélszemét mappákat. 
Adja hozzá a noreply@google.com címet a címjegyzékhez. 
Ellenőrizzen minden olyan e-mail-címet, amelyet megadhatott a regisztráció 
vagy a fiókjába történő bejelentkezés során. 
Válasszon olyan jelszót, amelyet még nem használt ehhez a fiókhoz.  
 
Mi történik a jelszó módosítása után? 
Ha módosítja vagy újból beállítja jelszavát, a rendszer mindenhonnan kijelent-
kezteti, kivéve a következőket: 
Azok az eszközök, amelyeket a személyazonossága igazolásához használ beje-
lentkezéskor. 
 
Google naptár: 
hivatalos Google Naptár alkalmazással időt takaríthat meg, és minden napjából 
a legtöbbet hozhatja ki. 
• Különböző módszerek a naptár megtekintésére – Gyorsan válthat a havi, a heti 
és a napi nézet között. 
• Események a Gmailből –-A repülőjegy-, szállás-, koncertjegy- és asztalfoglalá-
sok automatikusan hozzáadódnak a naptárhoz. 
• Tasks – A Naptárban egy helyen hozhatja létre, kezelheti és tekintheti meg a 
feladatait és az eseményeit. 
• Az összes naptárja egy helyen – A Google Naptár a megtalálható összes nap-
tárral, így az Exchange-naptárral is együttműködik.  
 
 
A Google naptár alkalmazás használata 
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A Skype letöltése és használata. Az internetezés és 
a közösségi oldalak előnyei és veszélyei 

 
A SKYPE használata: 
 A Skype segítségével kapcsolatot tarthat a magánéletében és a munkájában leg-
fontosabb személyekkel – bárhol, bármikor, mobileszközön, PC-n keresztül.  
 Az app kétszemélyes és csoportos beszélgetésekre egyaránt alkalmas, és bárhol 
működik – mobileszközön, PC-n, Xboxon keresztül. A Skype-üzenetkezelés és 
a HD minőségű hang- és videóhívás segítségével megoszthatja tapasztalatait, 
másokkal. A Skype-pal történeteket oszthat meg vagy születésnapot ünnepelhet 
a barátaival, ismerőseivel és családtagjaival, de akár új ismereteket vagy hobbit 
is elsajátíthat egy oktatótól. A Skype ingyenesen használható üzenetek küldésé-
re, valamint hang- és videohívások bonyolítására akár 50 személlyel. 
 
 
Skype fiók létrehozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzáférés a legújabb funkciókhoz : 
Skype online-al csak előnyei vannak. Úgy cseveghet és folytathat 
videohívásokat a böngészőből, hogy nem kell hozzá telepítenie az alkalmazást 
az eszközén. 
 
Hívásrögzítés 
 Rögzítheti a szeretteivel folytatott Skype-hívások különleges pillanatait vagy a 
fontos munkaértekezleteket. 
 
Értesítések panel 
 A csengő ikonra kattintva megtekintheti az üzeneteire kapott reakciókat, az 
@említéseket a csoportos beszélgetésekben, illetve ha valaki idézte Önt – és 
mindezt egyetlen, központi helyen. 
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Biztonságos internethasználat: 
Mindannyian rengeteg időt töltünk internetezéssel. Telefonon, táblagépen vagy 
laptopon csatlakozunk fel a netre, hogy a közösségi média oldalain böngész-
szünk, barátainkkal tartsuk a kapcsolatot, filmeket nézzünk, zenét hallgassunk, 
tanuljunk vagy dolgozzunk. De vajon mennyire érezhetjük magunkat biztonság-
ban az interneten?  
 
Veszély források: 
 Minden, amit közzéteszel az interneten, nyilvánossá válik.  Ennél fogva a 

blogokon, a profilokban vagy a beszélgetős fórumokon saját magunkról köz-
zétett információk veszélyforrást jelenthetnek, és mások visszaélhetnek ve-
lük.  

 „Grooming” alatt azt a folyamatot értjük, melynek során egy felnőtt, az úgy-
nevezett „groomer” (azaz a csábító) online kapcsolatba lép velünk. Erre a cél-
ra többnyire fiatalokat vagy celebeket ábrázoló hamis profilokat használ.  

 A gyűlöletbeszéd azt jelenti, hogy valaki általánosított negatív véleményt fo-
galmaz meg egy adott csoportról vagy a csoporthoz tartozó személyről.   

 Az internetes zaklatás olyan online jelenség, amelynek során egy személy
(vagy egy csoport) egy másik személyt fenyeget, megaláz vagy megsért. Az 
ilyesmi bármikor és bárhol előfordulhat. A kiberzaklatók gyakran névtelenül 
támadnak, és tevékenységüket általában több tanú kíséri az online térben, 
mint a valós életben történő zaklatásnál. 

 Az álhírek mindenhol ott vannak az interneten. Ezek olyan pontatlan vagy 
félrevezető hírek, amelyeket tudatosan indítanak útjukra a médiában azzal a 
céllal, hogy manipulálják az emberek véleményét. Ahhoz, hogy felismerje 
őket, először is be kell tudnia azonosítani az információt.  

 Az internetes vásárlásnak nagy jövőt tulajdonítnak, és valószínűleg ez így is 
lesz. Viszont ha vásárol, tartson be pár szabályt biztonsága érdekében! Csak 
megbízható oldalakról vásároljon! Ahol csak lehet, fizessen készpénzzel, 
mert akkor, ha nem tetszene a termék nem muszáj kifizetnie. 

 Mindenki jól tudja, hogy a vírusok milyen károkat okoznak, illetve, hogy mi-
lyen gyorsan terjednek levelezésekkel. Mindenképpen legyen valamilyen ví-
ruskereső programja, különben számítógépe hamar meg fog fertőződni. Sose 
nyisson meg olyan levelet, amiről nem tudod, hogy ki küldte. BANKKÁR-
TYA SZÁMOT ÉS PIN KÓDOT SOHA NE ADJON KI ILLETÉKTELEN 
SZEMÉLYEKNEK!  

 
Az interneten sok csalás és megtévesztés találha-
tó, nem árt az óvatosság és a körültekintés! 
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            Adathordozókra való kiírás  
 

CD írása és bemásolása: 
 Amikor zenét, képeket vagy videókat másol a számítógépről egy üres CD-re 

vagy DVD-re, azt írásnak nevezzük.  
 Amikor zenét, képeket vagy videókat másol egy CD-ről vagy DVD-ről a szá-

mítógépre, azt bemásolásnak nevezzük.  
 A Windows Media Playerrel mindkét művelet elvégezhető. 
 
Az adat-DVD számítógépen és egyes DVD-lejátszókkal játszható le. Az eszköz-
nek támogatnia kell a lemezen található fájltípusokat, például a WMA, MP3, 
JPEG vagy WMV formátumot. Akkor használja ezt a beállítást, ha sok fájlja 
van, amelyek nem férnének el egy CD-n; az adat-DVD ugyanis nagyobb kapa-
citású. 
 
Adathordozóra írás: 
1.Helyezzen egy üres lemezt a CD/DVD író meghajtójába. 
2.A képernyő alján megjelenő Üres CD/DVD-R lemez értesítésben válassza a 
Megnyitás CD/DVD készítővel lehetőséget.  
3.A Lemeznév mezőbe írjon be egy nevet. 
4.Húzza vagy másolja a kívánt fájlokat az ablakba. 
5.Nyomja meg a Lemezre írás gombot. 
 
PENDRIVE használata: 
Néhány dokumentum vagy fénykép tárolására elegendő 8 vagy 16 
gb kapacitású Pendrive. Ha filmeket, játékokat, nagyobb adat-
mennyiséget tárolunk, fontos hogy egy gyors, nagy kapacitású esz-
közt válasszunk.  Ilyen esetben 32-64 GB lehet a legmegfelelőbb. 
 
Google Drive alkalmazása: 

A Google Drive egy felhő alapú tárhely, adatainkat a 
neten tárolja . De nem csupán netes verziója létezik, 
van asztali és mobileszközökre telepíthető Google Dri-
ve is. Ezzel elérhetővé válik, hogy a szolgáltatás a 
szokványos fájlkezelő rendszerekkel is működjön.  

 
 A személyes használatú Google Drive letöltést mutatom be. Ha ennek a letölté-
sére kattintottunk fel fog ugrani ez az ablak, itt az elfogadom és letöltöm gomb-
ra nyomunk és már el is indultunk. Futtatjuk a fájlt, elindul a telepítés. Ez csu-
pán néhány percet vesz igénybe. Ha a telepítés elkészült jelezni fogja a prog-
ram: „A telepítés befejeződött.” 
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MICROSOFT WORD Szövegszerkesztő program 
3 

A Word dokumentum felépítése: 
1.karakter: Egy leütés a számítógép billentyűjén. Lehet betű, szám, jel. 
2.szó: Egy vagy több karakterből álló rész. A szó végét mindig szóköz (space) 
jelzi, kivéve a bekezdés utolsó szavát (amely után bekezdésvég ¶ jele áll). 
3.mondat: Szavak összessége, amit mondatzáró írásjel zár. Lehet pont, kérdőjel, 
felkiáltójel. 
4.bekezdés: A bekezdés az első bekezdés vége jelig tart, amit az Enter gomb le-
nyomásával helyezhetünk el. 
5.fejezet: Tartalmilag összetartozó bekezdések összessége. 
6.szakasz: A dokumentum egy vagy több bekezdésből álló része, melyre többi-
től eltérő beállításokat adhatunk meg. 
7.dokumentum: A teljes dokumentum. 
8.fődokumentum: (ha van ilyen) Olyan dokumentum, amely több különálló fájlt 
(aldokumentumot) foglal magában. 
Fődokumentum: Olyan dokumentum, amely több különálló fájlt (vagy 
aldokumentumot) foglal magában.  
 
Segédjelek megjelenítése: 
 Kezdőlap menüszalag Bekezdés csoportjában a Minden 
látszik gombra kattintva kapcsolhatjuk be vagy ki a se-
gédjelek megjelenítését. Szerkesztés közben hasznos, ha 
látszanak a bekezdésjelek és egyéb formázási szimbólu-
mok.  
 
A lap felépítése: 
A lap alsó, felső, jobb és baloldali szélein található terü-
leteteket margóknak nevezzük. A szöveget a lap margók-
kal körülhatárolt területére gépeljük. Ezt a területet ne-
vezzük szövegtörzsnek. 
 
 
 
A lap felépítése  
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MICROSOFT POWER POINT Prezentáció-
készítő program 1 

 
A Microsoft PowerPoint egy számítógépes prezentáció készítő program.  
 
SABLONOK: 

Kapcsolódjon a gyermekeihez, a családjához 
vagy a barátaihoz egy ingyenes, mindenki ál-
tal élvezhető tevékenységekből álló gyűjte-
ménnyel. Családi fényképalbum (zöld leve-
les, természeti téma). A természet hangulatát 
a gyermekek és a család képeivel elegyítheti 
ebben az akadálymentes fényképalbumsab-
lonban. Az albumban különféle szegélystílu-

sok és elrendezések találhatók. Válassza ki a használni kívánt elemeket, és ren-
dezze el őket a kívánt módon. 
 
PowerPoint-sablon létrehozása : 
Nyisson meg egy üres bemutatót. 
A Tervezés lapon válassza az Oldalbeállítás lehetőséget, és adja meg a kívánt 
tájolást és oldalméretet. 
A Nézet lap Mintanézetek csoportjában kattintson a Diaminta gombra. 
 
Tipp: Diaminta nézetben a diaminta miniatűr diaminta a nagyobb diaképet kép-
viseli, a társított elrendezések pedig kisebbek, alatta vannak elrendezéssel. 
 
A diaminta és a kapcsolódó elrendezések testre szabásához tegye a következők 
valamelyikét: 
-Ha el szeretné távolítani a nem kívánt, alapértelmezett helyőrzőt egy elrende-
zésből, a dia miniatűrjeit tartalmazó ablaktáblában kattintson a helyőrzőt tartal-
mazó diaelrendezésre, kattintson a bemutatóablakban a helyőrző szegélyére, 
majd nyomja le a DELETE billentyűt. 
•Szöveges helyőrző hozzáadásához a dia miniatűrjeit tartalmazó ablaktáblában 
kattintson arra a diaelrendezésre, amelybe a helyőrzőt el szeretné tenni, majd 
tegye ezt:  
•Kattintson a Diaminta lap Minta elrendezése csoportjában a Helyőrző beszúrá-
sa gombra, majd válassza a Szöveg lehetőséget. 
•Kattintson egy helyre a diamintán, majd húzással rajzolja meg a helyőrzőt. 
 
Tipp:   Helyőrző átméretezéséhez húzza a szegélyének egyik sarkát. 
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-Ha más típusú, tartalmat (például képeket, ClipArt-képeket, képernyőképeket, 
SmartArt-ábrákat, diagramokat, filmeket, hangokat és táblázatokat) tartalmazó 
helyőrzőket szeretne felvenni, kattintson a Diaminta lap Diaminta csoportjában 
a Helyőrző beszúrása gombra, majd kattintson a hozzáadni kívánt helyőrző tí-
pusára. 
-Ha színt és hátteret szeretne hozzáadni karakterhez, tegye az alábbiak egyikét: 
•Ha színnel téma formázással, effektusokkal szeretné formázni a bemutatót, a 
Diaminta lap Téma szerkesztése csoportjában kattintson a Témák gombra, és 
válasszon egy témát. 
•A háttér módosítása a Diaminta lap Háttér csoportjában kattintson a Háttérstí-
lusok gombra, és válasszon egy hátteret. 

 
                         Dia szövegének elrendezési lehetőségei 

 
 
A DIAVETÍTÉS/ÁTTŰNÉS menüpontban állítható. A megjelenő munkaabla-
kot a következő dián láthatjuk. 
 Az áttünésnél különböző effektek választhatók, állítható a váltás sebessége, 

valamint a váltáshoz hangeffektus is rendelhető.  
 Az áttűnésnél állítható még, hogy a dia csak egérkattintásig látható vagy egy 

beállított ideig jelenik meg és utána váltás.  
 A vázlat ablaktáblában az animált vagy áttűnő diát kis csillag jelzi. 
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    Közösségi oldal megismerése, használata  
(Facebook fiók)  

 
Közösségi oldalak: 
Ma már sokaknak elképzelhetetlen az élet internet és közösségi oldalak nélkül, 
ráadásul az okostelefonok világa elhozta a mobil internetezés lehetőségét, va-
gyis bárhol és bármikor csatlakozhatnak a világhálóra, és beszélgethetnek ba-
rátaikkal, megoszthatnak, illetve lájkolhatnak (kedvelhetnek) fényképeket és 
kiírásokat. 

 
 
 
 
 
 

 
Közösségi oldalak előnyei: 
 A szabadidő egy részének hasznos eltöltése. Saját profilt hozhatunk létre, ké-

peket, információkat, videókat oszthatunk meg, ismerősöket gyűjthetünk, be-
szélgethetünk, elraktározhatjuk a fényképeinket, közösségekhez csatlakozha-
tunk, híreket olvashatunk, programokat szervezhetünk a közösségi oldal se-
gítségével. 

 Olyan kapcsolatokra tehetünk szert, amelyek hasznosak lehetnek a számunk-
ra, viszont a mindennapokban nem lenne lehetőségünk rá, mert például más 
városban vagy országban lakunk. 

  Tulajdonképpen minden ott van, és az összes megosztható a közösségi olda-
lon – ha úgy akarja a felhasználó. Nyomtatott és elektronikus média, interne-
tes portálok, tévé- és moziműsorok, kedvencek közösségei, kulturális és sport 
programok, cikkek, videók.  

 
Milyen veszélyei vannak a közösségi oldalaknak? 
  Kinyílt a világ számunkra, azonban ha „mindent” lehet, „bármi” elérhető, ak-

kor könnyű is elveszni a rengetegben. 
  Személyiségtorzulás. Fontos jellemzője az online felületnek az “én megmuta-

tása”. Ez azonban egy olyan idealizált kép, amelyben a saját tulajdonságok, 
értékek olykor felülíródnak, mert mindenki az előnyös oldalát szeretné meg-
mutatni a neten. 

  Függőség? Az online létezés olyan erőteljes lehet egyeseknél, hogy egy 24 
órás offline - közösségi oldal mentes - állapot előhívhatja a megvonási tüne-
teket. Ezek hasonlóak az alkohol vagy drog esetében tapasztaltakhoz: ideges-
ség, szorongás, esetleg ingerlékenység. 
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  Kettősség. Az itt átélt érzelmek nem mindig fedik le az offline tér kapcsolati 
érzelmeit. 

  Szlengek bárhol. Torzulás jöhet létre az anyanyelvi készségekben. 
  Mozgásszegény életmód. Bizony, a túl sok internetezés, a közösségi oldala-

kon való jelenlét kényelmessé teheti az embereket, kevesebbet mozognak, el-
hízás jelentkezhet náluk. 

 
Facebook-fiók létrehozása: 
 Nyissa meg a facebook.com webhelyet, és kattintson az Új fiók létrehozása 

lehetőségre. 
 Adja meg a nevét, az e-mail-címét vagy a mobiltelefonszámát, egy jelszót, a 

születési dátumát és a nemét. 
 Kattintson a Regisztráció pontra. 
 A fiók létrehozásának befejezéséhez meg kell erősítenie az e-mail-címét vagy 

a mobiltelefonszámát. 
 
Új album létrehozása: 
 Kattintsunk a Facebook jobb felső részén a profilképünkre. 
 Kattintsunk a Fényképek, majd az + Album létrehozása lehetőségünkre. 
 Kattintsunk a Fényképek vagy a videók feltöltése pontra, válasszuk ki a szá-

mítógépünkről az albumba felvenni kívánt fényképeket vagy videókat, majd 
kattintsunk a Megnyitás gombra. 

 Adjuk meg az album nevét. Megadhatjuk még: A leírást 
 Válasszuk ki a célközönséget (például: Nyilvános vagy Ismerősök). 
 Kattintsunk a Küldés gombra. 
 
Mielőtt ismerősnek jelölnénk valakit a Facebookon, fontos tudni: 
 Olyan embereket jelöljünk ismerősnek, akiket ismerünk, és akikben megbí-

zunk.  
 Az ismerősnek jelöléshez rákereshetsünk az illetőre, vagy közvetlenül beje-

lölhetjük a Kit ismerhetek? területen. 
 Az adatvédelmi beállításaidnál szabályozhatjuk, ki jelölhet ismerősnek, illet-

ve ki követhet minket. 
 
Üzenet: 
 A facebookos üzenetküldéssel azonnal elérhetjük a számodra fontos embere-

ket a Facebook-chaten vagy a facebook.com webhelyen keresztül a számító-
gépünkről. 

  Üzenetküldés, hang-vagy videóhívás az ismerőseinkkel. 
  Fényképek, videók, matricák, GIF-ek és más dolgok megosztása is lehetsé-

ges. 
  Megtudhatjuk, ki látta az üzenetünket, és ki nem. 
  

Kijelentkezés jobb felső sarok lefelé mutató nyílra kattintva!  



 

 23 

MICROSOFT POWER POINT Prezentáció-
készítő program 2 

 
Animációk használata: 
Animáció hozzáadása szöveghez, képhez, alakzathoz és egyéb elemekhez be-
mutatóban: 
1.Jelölje ki az animálni kívánt objektumot vagy szöveget. 
2.Kattintson az Animációk elemre, és válasszon animációt. 
3.Válassza az Effektus beállításai lehetőséget, és válasszon effektust. 
 Animációk és effektusok kezelése. 
Az animációkat különbözőképpen indíthatja el a bemutatóban: 
•Kattintásra: Az animáció akkor indul el, amikor Ön egy diára kattint. 
•Együtt az előzővel: A sorozat előző animációjával egy időben indul az animá-
ció lejátszása. 
•Az előző után: Az animáció az előző közvetlenül az előző animáció végeztével 
indul. 
•Időtartam: Meghosszabbítható vagy rövidíthető az effektus. 
•Késés: Megadhatja az effektus futása előtti időtartamot. 
 
További effektusok hozzáadása egy animációhoz 
1.Jelöljön egy animációt magában foglaló objektumot vagy szöveget. 
2.Kattintson az Animáció hozzáadása elemre, és válasszon animációt. 
 Animációk sorrendjének módosítása. 
1.Kattintson egy animációjelölőre. 
2.Válassza ki a kívánt beállítást: 
1.Áthelyezés korábbra: Az animáció a sorozat egy korábbi szakaszában fog 
megjelenni. 
2.Áthelyezés későbbre: Az animáció a sorozat egy későbbi szakaszában fog 
megjelenni. 
Animációk hozzáadása csoportosított objektumokhoz: 
 Csoportosított objektumokhoz, szöveghez és egyéb elemekhez is hozzáadhat 
animációt. 
1.Nyomja le a Ctrl billentyűt, majd válassza ki a kívánt objektumot. 
2.A Formátum > Csoport > Csoportosítás elemet választva csoportosíthatja az 
objektumokat. 
Kattintson az Animációk elemre, és válasszon animációt  
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Diagramok használata: 
Kattintson 
a Beszúrás > Diagram gombra, és vá-
lassza ki a kívánt diagramot. A Beszú-
rás lap Ábrák csoportjában kattintson 
a Diagram gombra. 
 
A Diagram beszúrása párbeszédpane-
len a nyilakra kattintva görgessen vé-
gig a diagramtípusokon. Válassza ki a 
kívánt diagramtípust, majd kattintson 
az OK gombra.  
 
ClipArt elemek használata: 
A menüszalag Beszúrás lapjának Képek csoportjában kattintson a ClipArt elem-
re. Az alkalmazásablak jobb oldalán megnyílik a ClipArt munkaablak. 
2.) A Keresés mezőbe írja be a keresett ábrát leíró keresőszavakat. 
3.) Az Eredmény listában jelölje be, hogy milyen 
médiatípusok vegyenek részt a keresésben: 
4.) Ha a webes képek között is szeretne keresni, győződjön meg arról, hogy be-
jelölte a Bing-tartalommal együtt jelölőnégyzetet. Ezt a lehetőséget engedélyez-
ve több találat közül válogathat. 
5.) A keresés futtatásához kattintson az Indítás gombra. 
A találatok a munkaablakban jelennek meg. Ha nem minden találat fért ki a 
munkaablakra, görgessen le a többi megjelenítéséhez. 
Ha nagyobb méretben szeretné megtekinteni egy kép miniatűrjét, vagy csak lát-
ni szeretné a képet, ha a helyén csak egy kicsi, piros x jelenik meg helyőrző-
ként, kattintson a jobb gombbal a miniatűrre, és válassza a Megjelenítés és tu-
lajdonságok lehetőséget. 
 
Alakzatok használata: 
Kattintson a kívánt alakzatra, kattintson a munkaterület bármely helyére, majd 
húzza az alakzatot a helyére. Ha szabályos négyzetet vagy kört szeretne rajzolni 
(vagy korlátozni az egyéb alakzatok méreteit), húzás közben tartsa lenyomva a 
Shift billentyűt.  
 
 
 
 
 
A diákon lévő táblázatokkal rendszerezheti az információkat vagy adatokat, a 
táblázatstílusok segítségével formázza a táblázatokat, majd módosíthatja az el-
rendezést. 
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MICROSOFT EXCEL  
Táblázatkezelő program 

 
Az Excel táblázat készítése és használata könnyen megtanulható. Az Excelt jel-
lemzően adatok tárolására, elemzésre és számolásra használható – akár kombi-
nálva is. Új táblázat készítését kezdje mindig a tervezéssel ! 

 
Biztos ismeri Ön a történetet a 2 favágóról: amelyik meg-
állt néha pihenni és megélesítette a fűrészét, az gyorsab-
ban haladt. Az adatok tárolását, egy Excel táblázat készí-
tését, felépítését is érdemes átgondolni. 

 
 

Az Excel program részei:  
•Az Excel ikonjait a menün találja. Ezt hivatalosan Szalagnak hívják.  
•A leggyakoribb parancsok a Kezdőlapon vannak, például a formázások.  
•Gyorselérési eszköztár : A gyakran használt parancsikonok helye, telepítés utá-
ni  alaphelyzetét bármikor átszerkesztheti. 
•Szerkesztőléc: A cella tényleges tartalmát mutatja, valamint itt tudsz módosíta-
ni rajta. 
•Aktuális cella: Az éppen kijelölt cella. Ennek tartalmát láthatod a szerkesztőlé-
cen, ha bármelyik parancsikonra kattintasz, az aktuális cellában hajtja végre a 
parancsot az Excel. 
•Kitöltő jel: Tartalom másolása, segítségével másolhatod az adatokat, képlete-
ket. 
•Sorazonosítók:  Az Excel a sorokat számokkal jelöli 1-1.048.576-ig. A 2007-es 
verzió előtt 65.536 sort tartalmazott. 
•Címsor: Ez mutatja a használt fájl nevét. 
•Ablakkezelő ikonok: Ezekkel átméretezheted az Excel ablakát. Lecsukhatod a 
tálcára, teljes képernyő méretűvé nagyíthatod, vagy bezárhatod. 
•Szalagcím: A menüszalag a korábbi verziók menüjét és eszköztárait váltotta 
fel. A parancsok logikai csoportokat alkotnak, a csoportok pedig lapokba van-
nak szervezve. Egy-egy lap egy-egy tevékenységtípussal, pl. lapelrendezéssel 
kapcsolatos parancsokat tartalmazza. 
•Ikoncsoport: Azonos logikai csoportba tartozó parancsok egysége. 
•Oszlopazonosítók Az Excel az oszlopokat betűkkel jelöli A-tól XFD-ig (16.384 
oszlopot tartalmaz a 2007-es verzió óta. A korábbi verziókban 256 oszlop volt.) 
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Excel alapok-mozgás, kijelölés, adatok beírása : 
•A cellák kijelölésére eleinte az egeret érdemes használni. 
• A cellákat ugyanúgy formázhatja, mint a szövegeket a Word-
ben, használja a már ismertetett Kezdőlap ikonjait. 
•Elég csak rákattintani egy cellára (csak egyszer(!), és ne ijed-
jen meg, ha nem látja a kurzort), és már írhatja is az értéket, 
amit ott szeretne látni. A tartalom rögzítésére az Enter és a Tab 
gombokat használhatja. Mindkettő a következő cellába ugrik, 
az egyik lefelé, a másik jobbra. 
 
Az Excel Keresés és Csere funkcióival egy-egy adott számot vagy szö-
veges karakterláncot is megkereshet a munkafüzetben. A keresett ele-
met megkeresheti referenciaként, vagy lecserélheti egy másik elemre. 
A keresési kifejezésekben helyettesítő karaktereket, például kérdőjelet, 
tilde karaktert és csillagot, illetve számokat is tartalmazhat. Kereshet 
sorok és oszlopok alapján, kereshet a megjegyzéseken vagy értékeken 
belül, és kereshet munkalapokon vagy egész munkafüzeteken. 
 
Munkalap átnevezése: 
•Ha gyorsan át szeretne nevezni egy munkalapot, kattintson duplán a 
munkalapfülön a nevére. 
•Vagy azt is megteheti, hogy a jobb gombbal a munkalapfülre kattint, 
majd az Átnevezés parancsot választja, és beírja az új nevet. 
 
Munkalap másolása: 
Kattintson a jobb gombbal a munkalap lapfülére, és válassza az Áthe-
lyezés vagy másolás parancsot. 
Jelölje be a Legyen másolat jelölőnégyzetet. 
A Melyik lap elé csoportban adja meg, hogy hol szeretné elhelyezni a 
másolatot. Válassza az OK gombot. 
 
 
Az Excel táblázatkezelő program 
használata és funkciói 
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MICROSOFT PUBLISHER  
Kiadványszerkesztő program  

 
Mire használhatjuk?  
  A Publisherrel látványos, akár profi megjelenésű kiadványokat is készíthe-

tünk. 
  egyszerű dolgokat (üdvözlőkártyákat, címkéket, plakátokat, kísérőkártyákat, 

névjegykártyákat, stb.); 
  bonyolultabb munkákat (hírleveleket, naptárakat, okleveleket, hirdetéseket, 

menüket, évkönyveket, katalógusokat, stb.). 
 
Kiadvány létrehozása: 
  Kattintson a Fájl > Új parancsra, 

majd válasszon az alábbi lehetősé-
gek közül: 

 §Válasszon egyet az-
 ajánlott sablonok közül, és kattint-
son a Létrehozás parancsra. 

 A Publisherrel együtt telepített sab-
lonok valamelyikének használatához 
válassza a Beépített lehetőséget, 
görgessen a kívánt kategóriához, vá-
lassza ki a sablont, majd kattintson a Létrehozás parancsra. 

  Használhatjuk az Online sablonok keresése mezőt is. Írja be például a 
„hírlevél” szót, görgessen egy olyan sablonhoz, amely tetszik, és kattintson a 
Létrehozás gombra. 

 
A kiadvány mentése: 
 Az első alkalommal a következő lépésekkel mentheti a kiadványt: 
1.Kattintson a Fájl > Mentés másként parancsra. 
2.Válassza ki a Mentés másként lapon, hogy hová szeretné menteni a kiad-
ványt. 
 A OneDrive a Microsoft ingyenes szolgáltatása, amely jelszóval védett online 
tárhelyet biztosít. 
 Az Egyéb helyek a weben csoportban olyan webhelyek találhatók, amelyeket 
nemrég használt. A Tallózás gombbal bármilyen webhelyre mentheti kiadvá-
nyát, amelyhez van hozzáférése. 
 A Számítógép csoportban a számítógép mappái érhetők el. 
 Hely hozzáadása lehetővé teszi, hogy online helyet adjon hozzá a kiadvány 
mentéshez. 
1.Írja be a kiadvány nevét, majd kattintson a Mentés gombra. 
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NAGYON FONTOS! 
Az interneten találhatunk INGYENESEN letölthető fotókat, képkereteket. 
Vigyázzunk, hogy csak szabadon felhasználható képeket / képkereteket / egyéb 
anyagokat töltsünk le és használjunk fel! Ellenkező esetben jogi- és pénzügyi 
következményeket vonhat maga után. 
 
A kiadvány nyomtatása: 
  A Publisherben való nyomtatás nagyon egyszerű. Ha például üdvözlő kártyá-

val van dolgunk, a Publisher megfelelően elrendezi az oldalakat, hogy egy-
másra lehajthassuk őket születésnapi kártya készítéséhez. 

  Ugrás filé > Nyomtatás, vagy használja a Ctrl-P billentyűparancsot. 
  Válasszon egy nyomtatót a Nyomtató menüben. 
  Ha akarja, állítsa be az opciókat, például a hajtogatási módot vagy a papír 

méretét, majd használja a Nyomtatás gombot a Publisher alkalmazásból tör-
ténő nyomtatáshoz. 

 
Fotó letölthető képkerettel: 
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Online ügyintézés, illetve az  
Ügyfélkapu használata  

 
Online ügyintézés: 
   Bankolás (utalás, mobiltelefon feltöltés, portfólió kezelés stb. 
  Szolgáltatók (egyenleg lekérdezése, számlák befize-

tése online felületen) 
  Az elektronikus kereskedelem. 
  Ügyfélkapu (hivatalos ügyek intézése) 
 
Online bankolás : 
A legfontosabb célja az információnyújtás: így az ottho-
ni kényelemből megtudhatjuk a számlánk egyenlegét, 
forgalmát, különböző banki termékekről kaphatunk tájékoztatást, és akár utasí-
tást is adhatunk átutalásra, betétek elhelyezésére, értékpapír kereskedelemre 
vagy akár hitelfelvételre is. Mindez sorban állás nélkül, bárhonnan, ezzel időt és 
költséget takaríthatunk meg. 
 
Sose feledjük: sem telefonba, sem interneten soha senkinek és semmikor ne ad-
juk meg kártyánk PIN kódját és jelszavát! 
 
Online ügyintézés: 
 Ma már számos szolgáltatónál (akár bank, akár közmű szolgáltató) lehetőség 

van például: 
 az egyenleg lekérdezésére,  
 a számlák megtekintésére/letöltésére és befizetésére online felületen.  
 az adott rendszerbe való belépés módja,  
 a belépéshez szükséges adatok,  
 a lekérdezés, a számla kiegyenlítés módszere, stb. 
 
MINDIG győződjünk meg arról előzetesen, hogy valóban az adott szolgál-
tató felületén járunk, mielőtt használjuk azt! Sajnos, rengeteg a visszaélés 

ezen a területen is. 
 

Ismerkedés az Ügyfélkapu használatával: 
Az ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, 
mely biztosítja a felhasználók számára, hogy kapcsolatba léphes-
senek az elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó szervek-
kel. Az Ügyfélkapu a Kormányzati Portálon található. 
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Ügyfélkapu használata : 
Az Ügyfélkapu használatához Önnek létre kell hoznia személyes ügyfélkapuját, 
mely a következő lépésekből áll: 
1.Regisztrációt kell kezdeményeznie,  
2.igazolnia kell személyazonosságát (hitelesítés),  
3.alá kell írnia az Adatszolgáltatási nyilatkozatot, 
4.majd személyes ügyfélkapuját aktiválni kell egyszer használatos kódjával 
(első belépés). 
 
Ügyfélkapu regisztráció: 
 Ügyfélkapura bárki regisztrálhat, aki rendelkezik érvényes magyar, EGT tagál-
lambeli személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel. A regisztráció szemé-
lyesen vagy elektronikus úton történhet, első alkalommal ingyenes. 
 A személyesen regisztráció megtehető bármely kormányablakban, okmányirodá-
ban, a NAV főbb ügyfélszolgálatain, illetve a külképviseleteken. 
 
Belépés az Ügyfélkapuba : 

 
Az azonosításhoz a következőket 
kell megadnia: 
1.Családi és utónév, 
2.Születési családi és utónév, 
3.Születési hely, 
4.Születési idő, 
5.Anyja születési családi és utóneve, 
6.Állampolgárság, 
7.Neme, 
8.Felhasználói név, 
9.Elektronikus levélcím. 
 
 

 
A szolgáltatások közé csak közigazgatási, kormányzati és közcélú szolgáltatáso-
kat helyeztek el (www.magyarorszag.hu). 
 NAV adó- és járulékbevallási szolgáltatások. 
 Internetes okmányiroda. 
 Jogszabálykereső - tartalmazza a teljes magyar hatályos joganyagot. 
 Ingatlankereső - A Tulajdoni lap I. részen található. 
 Cégkereső + Gépjárműkereső. 
 Általános Fogyasztóvédelmi Információk. 
 Szakképesítéskereső (NSZI). 
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A tanultak ismétlése, gyakorlása 
 
A korábban workshopon tanult ismertetek felelevenítése, további hasznos tippek 
megosztása. 
 
1. Kapcsolja le a felesleges, automatikusan a rendszerrel induló szoftvere-

ket  
2. Kapcsolja ki a felesleges effekteket, animációkat  
Kattintson jobb gombbal a Start menüre. 
Válassza ki a „Rendszer” menüpontot. 
Itt a jobb oldalon lát egy olyan lehetőséget, hogy “Speciális rendszerbeállítá-
sok”. 
A „Speciális” fülön a teljesítmény dobozban a „Beállítások” gombra kattint, ak-
kor megjelenik képen látható panel. Itt a “Legjobb teljesítmény” -re kattint, ak-
kor eltűnik a pipa az összes opció mellől, és ezzel kikapcsolja a Windows által 
használt effekteket, animációkat. 
3. Törölje a felesleges, nem használt programokat 
 Kattintson jobb gombbal a Start menüre. 
Válassza ki az „Alkalmazások és szolgáltatások” menüpontot. 
A megjelenő ablakban kattintson valamelyik programra, amit nem használ, és 
válassza az „Eltávolítás” lehetőséget. 
 4. A Windows keresőindexelés kikapcsolása  
Jobb gombbal kattintson a Start menü gombjára. 
A listában válassza ki a „Számítógép-kezelés” menüpontot. 
Az itt megjelenő ablakban a bal oldali oszlopban válassza ki a „Szolgáltatások 
és kiszolgálói alkalmazások” menüpontot, majd ezen belül a Szolgáltatásokat. A 
megjelenő lista aljára görgetve találja meg a „Windwos Search” szolgáltatást. 
5. Töredezettségmentesítés  
A tisztítás után a következő lépés mindig a töredezettségmentesítés. Erre azért 
van szükség, mert ha a fájlok szét vannak szórva a merevlemezen – márpedig 
egy idő után ez így alakul -, akkor az rontja a rendszer teljesítményét. A törede-
zettség következtében a merevlemeznek plusz munkát kell végeznie, és ez lassít-
hatja a számítógépet. A Lemeztöredezettség-mentesítő összerendezi a töredezett 
adatokat, hogy a merevlemez hatékonyabban dolgozhasson.   
6. Windows tippek kikapcsolása. Értesítések beállítása.  
A Start gombra bal gombbal kattintva lépjen be a „Gépház” -ba (bal oldalt a fo-
gaskerék ikon). 
Kattintson a „Rendszer” ikonra. 
A megjelenő ablakban a bal oldali oszlopban kattintson az „Értesítések és műve-
letek” menüpontra. Az ezután megjelenő oldalon a “Tippek, trükkök és javasla-
tok megjelenítése a Windows használata közben” pontnál kell kivenni a pipát. 
Az „Értesítések és műveletek” résznél tudjuk még testre szabni, hogy mely al-
kalmazások legyenek jogosult értesítés küldők és kitudjuk kapcsolni azokat, 
amelyek zavarnak a napi munkánk során. 
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Bevezetés a mobil eszközök használatáról 
 

Okostelefonnak (angolul smartphone) nevezzük a fejlett, gyakran PC-szerű 
funkcionalitást nyújtó mobiltelefonokat. Nincs egyértelmű meghatározás arra, 
hogy mi az okostelefon. Mások meghatározásában az okostelefon egyszerűen 
egy olyan készülék, ami olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint e-mail, Internet 
és e-könyv-olvasó, és/vagy teljes értékű billentyűzet, vagy külső USB-s billen-
tyűzet és VGA csatlakozó. 
 
Alkalmazások: 

Minden telefon alapvetően sok alap alkalmazással rendelke-
zik, de ezeket bármikor bővíthetjük, ugyanis legyen szó bár-
milyen okostelefonról vagy tabletről mind kivétel nélkül ren-
delkezik egy saját softwarenek megfelelő webáruházzal. Ezt 
vagy Googleplaynek vagy iphone esetében app store-nak hív-

ják. Ezek netes webáruházak ahol sok esetben ingyen, de van amikor pénzért 
vásárolhatunk újabb és újabb alkalmazásokat. Itt a lehetőségek szinte tényleg 
végtelenek. A rajz programtól a zene lejátszón át minden féle programot megta-
lálunk amit csak ki tudunk találni.  
 
Manapság leginkább mobil eszközökön találkozhatunk Android operációs rend-
szerrel. A platform lényeges része a Google eszköztár, amely lehetővé teszi, 
hogy a Google-fiókazonosítónk megadása után a névjegyzéket, az üzeneteinket, 
a beszélgetéseinket, a naptárunkat, illetve a webes fotóalbumunkat az operációs 
rendszer szinkronban tartsa.  
 
Alapvető applikációk, melyek alapból elérhetőek az okostelefonokon:  
•naptár 
•galéria 
•kamera 
•óra 
•időjárás 
•számológép 
 
A kikapcsolódást elősegítő mobil applikációk:  
•YouTube 
•Instagram 
•Facebook 
•Shazam 
•Messenger 
•TikTok 
•Netflix 
•Viber 
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Fotózás 
 

•Minél nagyobb a kamera felbontása, annál szebbek lesznek a felvételek. Ahhoz 
tehát, hogy élvezhesse a fotózást, minimum egy átlagos okostelefonra (persze 
minél profibb, annál jobb), és egy icipici fotós tudásra lesz szükséged. A beállí-
tások kitapasztalását nem érdemes eltussolni, mert a későbbiekben nagyon hasz-
nos lehet. 
•A legideálisabb az, ha az átlagnál nagyobb méretű szenzoron az átlagnál keve-
sebb képpont található. 
•Mivel maximum az expozíció (sötétítés, világosítás) használatára lesz szüksé-
ged, biztos lehet benne, hogy a mobiltelefonon teljesen elkényeztet. Tipp: a sö-
tétebb expozícióval készült képet később könnyebben tudja szerkeszteni, mint a 
túlexponáltat. 
 
Tippek: 
•Miközben szerkeszt egy fotót, egyes funkciók alkalmazása esetén kékre válto-
zik az ikon színe. 
•Ha össze szeretné hasonlítani a szerkesztett fotót az eredetivel, nyomja meg 
hosszan a kép előnézetét. 
•Ha vissza szeretné vonni a képen végzett módosításokat, koppintson a Szer-
kesztés Szerkesztés majd Visszaállítás elemre. A másolatként mentett fotók mó-
dosításait nem vonhatja vissza. 
•Ha menteni szeretné a változtatásokat a fotó szerkesztése után, koppintson a 
jobb alsó sarokban található Mentés gombra. Kétféle mentési lehetőség áll ren-
delkezésedre: 
 
Mentés: Ezzel az eredeti fotóban mented a módosításokat. Bizonyos változtatá-
sok esetében előfordulhat, hogy nem tudja használni ezt a lehetőséget. 
Másolat mentése: Létrehoz egy új, a módosításokat tartalmazó fotót, de nem 
módosítja az eredetit. 
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Fotógaléria jellemzői: 
•- Tallózzon a fotók dátum szerint nagy felbontásban 
•- Fotók és videók megtekintése listák és albumok szerint 
•- Válassza ki a szerkeszteni és megosztani kívánt fényképe-
ket 
•- Válassza ki a háttérképként beállítandó fényképeket 
•- Készítsen fotó kollázst erőteljes fotósablonokkal 
•- Védje magánéletét PIN és minta beállításával 
•- Fotók és videók helyreállítása a nemrégiben törölt helyen 
•- Olvassa el az összes fotóformátumot és videó formátumot 
•- Osztja a fényképeket különböző típusokba 
•- Hozzon létre új albumokat a fényképek további osztályozásához 
•- Készítsen kollázsokat háttérrel, elrendezéssel és szegéllyel 
•- Filmszalag és poszter a fényképek gazdagításához 
 
Fényképek áttöltése számítógépre: 
•Először csatlakoztassa telefonját a számítógéphez egy fájlátvitelre alkalmas 
USB-kábellel. 
•Kapcsolja be a telefont, és oldja fel. Ha az eszköz le van zárva, a számítógép 
nem találja meg. 
•A Fényképek alkalmazás megnyitásához a számítógépen válassza a Start  gom-
bot, majd a Fényképek lehetőséget.   
•Válassza az Importálás > Csatlakoztatott eszközről lehetőséget, majd kövesse 
az utasításokat. Kiválaszthatja az importálni kívánt elemeket és a mentés helyét. 
Adjon néhány percet az észleléshez és továbbításhoz. 
 
Szűrő hozzáadása:  
•Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fotót. 
•Koppintson a Szerkesztés  majd Szűrők elemre. 
•Válasszon egy szűrőt. 
•Koppintson ismét a szűrőre, majd módosítsa a szűrő intenzitását a tárcsa forga-
tásával. 
•Ha vissza szeretné vonni a szűrő hatását, válassza az Eredeti lehetőséget. 
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Ismerkedés a mobil eszközök használatával 
 

A mobil készülékek biztonsági beállításait a legtöbb felhasználó sajnálatos mó-
don nem kezeli a fontosságához méltóan, pedig éppen a hordozhatóságuk miatt 
az illetéktelen hozzáférésnek jobban ki vannak téve, mint az asztali készülékek.  
•A mobileszközök általában jelentősen több adatot tárolnak rólunk, mint az asz-
taliak (navigációs adatok, kontakt listák, fényképek), a tárolt jelszavak, a vásár-
lásokról szóló visszaigazolások is aranybányát jelentenek a „hozzáértőknek”. 
•A „nulladik feladat” annak a végiggondolása, hogy a készüléket mire használ-
juk. A felesleges alkalmazásokat (ha lehet) távolítsuk el. 
 

Telepítsünk vírusírtót 

Egy telefon éppúgy ki van téve a rosszindulatú programoknak, mint egy asztali 
gép. Mindenféleképp érdemes egy márkás vírusirtót telepíteni. 
 
Használjunk képernyőzárat 

•A képernyőzár a biztonság első lépése 
•Egy jól megválasztott képernyőzár 
(sreenlock) megnehezíti az illetéktelen hoz-
záférést a készülékhez. A képernyőzárhoz 
használhatunk pin kódot, mintázatot, a saját 
arcképünket, ujjlenyomatunkat. A különböző 
operációs rendszerek általában lehetővé te-
szik a választást több lehetőség közül. Min-

denki megtalálhatja a számára legkényelmesebb megoldást. Minden megoldás-
nak megvannak a hívei és ellenzői, de határozottan állítható, hogy a leggyen-
gébb védelem is sokkal többet ér, mintha semmilyen védelem sem lenne, hiszen 
az elmélyült tudással rendelkező rosszindulatú szakemberek jelentősen keve-
sebben vannak, mint az alkalommal élő tolvajok. 
 
Mi a „Telegram” és annak főbb előnyei? 
A telegram az egyik legnépszerűbb azonnali üzenetküldő. Világszerte több száz 
millió ember használta. Fő célja nem különbözik a többi programtól - szöveges, 
hang-, video- és fájl-küldés. Ebből a szempontból a telegramok gyakorlatilag 
nem különböznek a versenytársaktól. Tehát mi teszi olyan egyedülálló termék-
nek, amelyet egyre több felhasználó telepít? 
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•Sok szerver a világon, amely lehetővé teszi a nagy sebességet és biztonságot. 
Ennek köszönhetően a Telegramnak a leggyorsabb üzenetei vannak a többi ver-
senytárshoz képest. 
•Nyílt protokoll, amely lehetővé teszi a külső fejlesztők számára a Telegram pa-
rancs használatát. 
•Teljesen ingyenes és még hirdetések nélkül is. 
•Megbízható védelem a különböző támadások ellen. 
•Szinte teljesen hiányzik a csevegés méretére vonatkozó korlátozások és a fáj-
lok. Egy üzenetben annyi fájlt küldhet, amennyit csak szeretne, legfeljebb 1, 5 
GB-ig. 
•Csoportos beszélgetések akár 30 000 résztvevőhöz, valamint tematikus csator-
nákhoz, mint például a szociális hálózatok csoportjai. 
•Abszolút bármilyen fájl és dokumentum küldése. 
•Titkos beszélgetések és csoportok. 
•Könnyen kezelhető, minimálisan fogyasztott eszközforrások, valamint teljes 
platform. 
•Az összes fájlt tárolja a felhőben. Most a fájlok nem foglalják el az eszköz érté-
kes memóriáját. 
•Ön törölt üzenetek. Beállíthatja azt az időtartamot, amikor az üzenet automati-
kusan törlődik. 
•Az összes eszköz közötti üzenetek szinkronizálása. Akkor is elkezdhet írni egy 
üzenetet a telefonon, majd befejezheti a számítógépet. Nos, vagy fordítva. 
•Független létrehozása matricák segítségével bot. 
 
Nem árt az elővigyázatosság!  

•A nyár a lazaság, a fesztiválok, a strand ideje (a tél a lazaság, 
a forralt bor, a síelés és szánkózás ideje), azonban ne felejt-
kezzünk meg az alapvető óvatosságról. A mobil eszközök ér-
zékenyek a hidegre, melegre, porra, vízre, sörre… 
•Ha a programunk olyan (strand, jelentős alkoholfogyasztással 
járó programok….), amikor az eszköz felügyelete nem bizto-
sítható, inkább hagyjuk otthon (szállodai szobában, szálloda 
széfjében, kemping portáján). 

•Az aktuálisan nem használt adatokat töröljük le, ezzel elkerüljük, hogy vissza-
éljenek vele, vagy egy esetleg egy határátlépés esetén félreértésre adhat okot. 
•Ha nincs rá szükség, kapcsoljuk ki a különböző szolgáltatásokat, ezzel nem 
csak az üzemidőt növeljük meg, hanem önmagunkról is kevesebb információt 
szolgáltatunk ! 
•Nyaraláskor (ha lehet) a céges eszközöket hagyjuk otthon, ezzel biztosítva a za-
vartalan pihenést. 
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Alkalmazások kezelése 
 

Főbb különbség: A Play Store és az App Store két különböző típusú di-
gitális terjesztési platform. Eltekintve attól, hogy a Play Store a Google 
Android-on fut, ami az App Store az Apple iOS rendszerén fut, csak 
más mikro különbségek vannak. 
 
Ha szinkronizálja naptárát a mobilkészülékén, ugyanazok az esemé-
nyek jelennek meg az eszközön is, mint a számítógépén a Google Nap-
tár oldalán. 
 
Az ébresztés be- és kikapcsolása: 
•Nyissa meg a telefon Óra      alkalmazását. 
•A képernyő alján koppintson az Ébresztő lehetőségre. 
•A kívánt ébresztésnél koppintson a Be/Ki kapcsolóra. 
•Tipp: Ha az ébresztésnél be van állítva az ismétlődés, akkor ez be- 
vagy kikapcsolja az összes ismétlődést. 
 
Az ébresztéshez beállított hangjelzés, illetve zeneszám módosítása: 

•Nyissa meg a telefon Óra alkalmazását. 
•A képernyő alján koppintson az Ébresztő lehe-
tőségre. 
•Koppintson a kívánt ébresztésnél a lefelé mu-
tató nyílra Lefelé mutató nyíl. 
•Koppintson az aktuális hangjelzés nevére. 
•Válassza ki a kívánt hangot: 

•Ha a listában található hangjelzések közül szeretné valamelyiket hasz-
nálni: Koppintson rá. 
•Saját hangfájl használata: Ha letöltötte a kívánt hangfájlt a telefonjára, 
koppintson az Új hozzáadása majd lehetőségre, majd a kívánt hangfájl-
ra. 
 
Nagyító:  
•Nyissa meg az eszköz Beállítások alkalmazását. 
•Koppintson a Kisegítő lehetőségek majd > Szöveg és megjelenítés le-
hetőségre. 
•Koppintson a Betűméret elemre. 
•Válassza ki a betűméretet a csúszka segítségével. 
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Messenger Viber Gyakorlati használata, bemuta-
tása képek-fájlok csatolása, küldése és videó hívás 

 
Messenger: 
Bármikor együtt lehetnek a különféle kommunikációs 
lehetőségeket egy helyen kínáló, ingyenesen használha-
tó alkalmazás. Szöveges üzenetek korlátlan küldése, 
hanghívások és videochat-lehetőségek, valamint cso-
portos videochat funkciók várják. Egyszerűen szinkro-
nizálhatja az üzeneteit és a kapcsolatait az androidos te-
lefonjáé, és bárhonnan kapcsolatba léphet bárkivel. 
A felhasználók üzeneteket, fényképeket, videókat, mat-
ricákat, hanganyagokat és fájlokat cserélhetnek, vala-
mint reagálhatnak más felhasználók üzeneteire és interakcióba léphet-
nek botokkal. A szolgáltatás támogatja a hang- és videohívásokat is. Az 
önálló alkalmazások több fiók használatát, beszélgetéseket 
(választhatóan végpontok közötti titkosítással) és játékokat támogat-
nak. 
 
Beszélgetés indítása az egyik ismerősével 
Ha egy adott névjegy már megtalálható a telefonján, akkor névjegy-
ként jelenik meg a Messages alkalmazásban is. Magában az alkalma-
zásban is felvehet új névjegyeket. 
•Nyissa meg a Messages alkalmazást. 
•Koppintson a Csevegés indítása elemre. 
•Írja be a címzett nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét. 
•Írja be az üzenetet, és koppintson a következőre: Küldés. 
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Viber - Csevegések és hívások  
 

Számtalan remek ingyenes matrica és emoji ikon várja, hogy feldobja velük az 
üzeneteit, de fényképeket és videókat is megoszthat másokkal. A Viber Messen-
gerrel ingyenes nemzetközi telefonhívásokat bonyolíthat – az egyszerű telefon-
beszélgetésektől az élő videóhívásig. 
•Lépjen kapcsolatba barátaival vagy a családjával: választhat az azonnali üze-
netküldés, az ingyenes telefonálás vagy az élő videó chat között. 
•Ha van internetkapcsolata, válasszon ki valakit a telefonkönyvből, vagy csak 
írja be a telefonszámát a Viber Messengerbe, és máris felveheti vele a kapcsola-
tot. Küldhet egyszerű szöveges üzenetet is, de a Viber az ingyenes üzeneteknél 
sokkal többet nyújt! Használja a képmegosztó és a videómegosztó funkciót, él-
vezze az emoji ikonokat és a vicces matricákat, rögzítsen hangüzeneteket vagy 
küldjön fájlokat! 
•Csoportos csevegés akár 250 emberrel! 
 
A Viber egy mobilalkalmazás, amelynek segítségével ingyenesen küldhetünk 
szöveges, képes, illetve hangüzeneteket más felhasználók számára. A Viber in-
gyenesen letölthető Android, iOS és Windows Phone operációs rendszerekre, 
valamint már elérhető a számítógépekre fejlesztett PC verzió is. 
 
Mik a csoportos beszélgetések? 
•A csevegőprogramban lehetőségünk van egyszerre több felhasználóval is be-
szélgetést folytatni, így nagyobb társaságok között is felgyorsulhat a kommuni-
káció.  
 
Mit tegyek, ha valaki zaklat Viberen? 
•A program fejlesztőinek hála le tudjuk tiltani azokat a kapcsolatainkat, akiktől 
a jövőben nem kívánunk üzeneteket fogadni.  
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G-mail gyakorlati használata, bemutatása, képek-
fájlok csatolása és küldése és az internet 

 
E-mail írása:  
•Androidos telefonján vagy táblagépén nyissa meg a Gmail  alkalma-
zást. 
•A jobb alsó sarokban koppintson a  Levélírás elemre. 
•A „Címzett” mezőben adja meg a címzetteket. A következő helyeken 
is felvehet címzetteket: 
•A „másolatot kap” és a „titkos másolat” mezőben. 
•Amikor üzenet ír, a „+” jelet vagy „@megemlítés” formátumot az is-
merős nevével együtt megadva a szövegmezőben. 
•Adja meg az e-mail tárgyát. 
•Írja meg az üzenetet. 
•Az oldal felső részén koppintson a Küldés  gombra. 
 
Mellékletek küldése a Gmail-üzenetekkel: 
Az e-mailekhez mellékleteket – például fájlokat és fotókat – csatolhat. 
Ha a méretkorlátot meghaladó méretű fájlokat (például videókat) sze-
retne küldeni, használja a Google Drive-ot. 
 
Fájlok csatolása 
•Androidos telefonján vagy táblagépén nyissa meg a Gmail  alkalma-
zást. 
•Koppintson a Levélírás Levélírás gombra. 
•Koppintson a Csatolás Csatolás gombra. 
•Koppintson a Fájl csatolása vagy a Beszúrás a Google Drive-ból 
elemre. 
•Válassza ki a csatolni kívánt fájlt. 
A mellékletekre vonatkozó méretkorlát 
•Gmail-fiók: 20 MB 
•Nem Gmail-fiók: legfeljebb 25 MB, az e-mail-szolgáltató függvényé-
ben 
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             Adobe Premier Clip készítés  
            (Adobe Premiere Rush) 

 
Akár egy közösségi oldalakra szánt videót, akár egy kasszasikernek 
számító filmet vág, a Premiere Pro olyan eszközökkel segíthet a törté-
net összeállításában, amelyek mindenben megfelelnek az elvárások-
nak. Importálhat és vághat, effekteket adhat hozzá, és bárhová expor-
tálhatja a felvételt. Bármilyen tartalmat is szeretne készíteni, a Premie-
re Próban mindent megtalál, amire szüksége van. 
 

A Premiere Próval bármilyen tí-
pusú felvételt vághat, legyen szó 
professzionális kamerával vagy 
telefonnal készült anyagról, és 
akár 8K felbontásról. A natív fájl-
formátumok támogatásának, a kis 
erőforrás-igényű munkafolyamat-
oknak és a gyorsabb 
renderelésnek köszönhetően pe-

dig úgy dolgozhat, ahogyan szeretne. 
 
Ezzel a programmal a mobileszközön és asztali gépen egyaránt hasz-
nálható univerzális videószerkesztővel nemcsak elkészíthetik a videó-
kat, hanem közzé is tehetik őket a YouTube-on, a TikTokon, a 
Facebookon és más webhelyeken. A Premiere Rush része a Premiere 
Prónak, így a telefonján is dolgozhat, vagy átküldheti projektjeit a Pre-
miere Próba további szerkesztés céljából. 
 
Fájlok importálásához a következőket teheti: 
•Használja a Médiaböngészőt (Windows: Ctrl+Alt+I) 
•Ha elindított egy projektet a Premiere Rush használatával (videó rög-
zítésére és szerkesztésére szolgáló útközbeni alkalmazás, további szer-
kesztéshez nyissa meg közvetlenül a Premiere Pro alkalmazásban. Kat-
tintson a Premiere Rush Project megnyitása lehetőségre. 
•Ha másokkal dolgozik együtt, érdemes lehet új csapatprojektet létre-
hozni. Kattintson az Új csapatprojekt elemre. 
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Videómegosztó oldal: 
A Youtube az első videómegosztó weboldal, mond-
hatni már teljesen kinőtte a csak a videókra fókuszáló jelen-
tését, és valószínűleg nem szükséges bemutatni. A következőket vi-
szont érdemes ismernünk. A platform 2005-ben nyitotta meg kaput, három 
volt PayPal dolgozó által lefejlesztve. Mára a Google tulajdonában álló oldalon 
eszméletlen mennyiségű videót találhatunk meg. Havonta 2 milliárd ember hasz-
nálja, percenként pedig 300 órányi tartalmat töltenek fel az emberek. Az általá-
nosnak tekinthető videók mellett, külön zenei platformot is találhatunk az olda-
lon és akár filmeket is megtekinthetünk az oldalon. Lehetőségünk van előfizetni 
a YouTube Premium szolgáltatásra, amellyel megspórolhatjuk magunknak a hir-
detéseket, így egy hónapban több órányi reklámot nem kell megtekintenünk. A 
fizetéssel járó előnyök között van még, az offline elérhető videók és a YouTube 
Music használata is.  
 
Bejelentkezés 
 Koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő profilképre .  
 Koppintson a Bejelentkezés  elemre. 
 Jelentkezzen be Google-fiókal. 
 

Eligazodás a YouTube felületén 
A bejelentkezést követően négy lapon lesznek megtalálhatók a legfontosabb 
funkciók: 
Kezdőlap Amikor mobilalkalmazásban vagy mobilböngészőben nyitja meg a 
YouTube-ot, a Kezdőlapon  találja magad. Itt láthatók az Önnek ajánlott videók. 
A preferenciáit és a YouTube-on való tevékenység hatással lesz a 
videóajánlásokra. Ha már nézett zenei videókat, látni fogodja a népszerű tartal-
makat és a YouTube Egyvelegeket is.  
 
Felkapott:A Felkapott lapon megtudhatja, hogy milyen tartalmak felkapottak ép-
pen a YouTube-on. Az aktuálisan népszerű videók nagy választéka található meg 
itt. (például zene vagy játék), ha az adott témában nézne videókat. 
 
Feliratkozások: A Feliratkozások lapon csak azoknak a csatornáknak a videóit 
találja, amelyekre feliratkozott. Ezek a csatornák az oldal tetején is fel lesznek 
sorolva. Ha egy adott csatornára szeretne lépni, koppints a csatornaképre. 
 
Könyvtár 
A Könyvtár lapon találhatók a megtekintési előzményei, a lejátszási listái, a fel-

töltései és a vásárlásai 
. 
Beállítások 
Koppintson a profilképedre a Beállítások vagy a Súgó megnyitásához, 
vagy küldj nekünk visszajelzést a mobil webhelyen. 
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Csoportos videóhívás indítása messengeren,  
Szelfi készítése, átküldése messengeren, viberen,  

g-mail-en 
 

A Facebook Messenger egy amerikai üzenetküldő alkalmazás és 
platform, amelyet a Facebook fejlesztett ki. A felhasználók üzenete-
ket, fényképeket, videókat, matricákat, hanganyagokat és fájlokat 
cserélhetnek, valamint reagálhatnak más felhasználók üzeneteire és 
interakcióba léphetnek botokkal. A szolgáltatás támogatja a hang- és 

videohívásokat is. Az önálló alkalmazások több fiók használatát, beszélgetése-
ket (választhatóan végpontok közötti titkosítással) és játékokat támogatnak. 
 
Videóchat a Facebookon: 
•A Facebook-fiókja jobb felső sarkában kattints a messenger                ikonra. 
•Nyiss meg egy beszélgetést azzal vagy azokkal, akivel vagy akikkel 
videóchatelni szeretnél. 
•Kattints a chatablak jobb felső sarkában található          ikonra. 
 
Mi a szelfi? 
A szelfi önfotó, vagyis olyan fénykép, amit készítője önmagáról készít. Ebből 
következik, hogy a szelfi készítőjének a kép publikálásához nem kell engedélyt 
kérnie.  
 
Néhány tipp a jó szelfihez  
1.Kamera megtisztítása 
2.Ne fotózza magát alulról 
3.Döntse el mi a fontos Ön vagy a háttér! 
4.Figyeljen a fényre 
5.Használhat akár szelfibotot is 
6.Nézzen a kamerába 
Használhat filtert is  
 
Kép küldése: 
 Androidos telefonján vagy táblagépén nyissa meg a Gmail/Facebook/ Viber 

alkalmazást. 
 Koppintson a Levélírás gombra. 
 Koppintson a Csatolás gombra. 
 Koppintson a Fájl csatolása vagy a Beszúrás a Google Drive-ból, Google fo-

tókból elemre. 
 Válassza ki a csatolni kívánt fájlt . 
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Egyesületünk a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat kiemelt  

figyelmet fordít a megyében található lakosságra az ifjabbaktól egészen a 

szépkorú korosztályig, hiszen minden ember véleménye fontos. Hiszünk abban, 

hogy egy életen át való tanulás a mindennapjaink részévé válik, hiszen az utób-

bi idők pandémiája okán is látható, hogy mindig lehet új ismereteket elsajátíta-

ni, segíteni egymásnak.  

 

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, a CLLD keretében a 

TOP.7.1.1.-16-H-ESZA-2019-01146 pályázati számú „Szépkorúak 

digitalizációja” című helyi támogatás keretében 3.903.366.-Ft vissza nem térí-

tendő támogatást nyert a közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok 

igényeire alapozott közösségi programok megvalósítására. A projekt fő célja az 

volt, hogy a résztvevők olyan gyakorlati készségekre tegyenek szert, amit a 

mindennapok során is tudnak alkalmazni és ami nagyban hozzájárul digitális 

kompetenciák fejlesztéséhez, az infokommunikációs lehetőségek megismerésé-

vel.  

 

Kiadó: 

CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

5000 Szolnok, Baross út 56. 

                   56/221-882, 56/513-000 

                  info@contactmksz.hu,  

                   http://contactmksz.hu/ 


