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3. Kattintson az „Letöltés/Telepítés”gombra!

4. A kattintással megkezdődik az applikáció 
automatikus letöltése és telepítése.

5. A telepítés végeztével kattintson az „Megnyitás” 
gombra, hogy el tudja indítani és használni az 
alkalmazást!

WhatsApp
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1. Kattintson az alkalmazásbolt ikonjára!

• Samsung és más Androidos eszközökön 
a Google Play az alkalmazásbolt 

• Apple eszközökön az alkalmazásbolt neve 
App Store

2. Kattintson a kereső dobozra, gépelje be a 
„WhatsApp” szót, majd kattintson a nagyító 
gombra a billentyűzeten!

Az alkalmazás letöltése



WhatsApp
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Hogyan használja az alkalmazást?

1. Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd 
kattintson az „Elfogadás és folytatás” gombra!

2. Gépelje be a telefonszámát, majd kattintson a 
„Tovább” gombra!

3. Ellenőrizze, hogy a telefonszám helyes-e, majd 
kattintson az „OK” gombra!

4. A megadott telefonszámra érkezik egy SMS, amely 
tartalmazza az igazoló kódot (angolul: verification
code-ot). Ezt gépelje be a megfelelő helyre!

• Bizonyos eszközökön a kódot automatikusan igazolja 
a rendszer, így nem szükséges begépelni azt.

5. Engedélyezze az alkalmazásnak, hogy hozzáférjen a 
névjegyeihez!

6. Ha egy másik eszközön már használta korábban a 
WhatsApp alkalmazást, akkor a „Helyreállítás” gombra 
kattintva ezen az eszközön is megtekintheti az 
üzeneteit. Ha nem, akkor kattintson a „Kihagyás” 
gombra!

7. Gépelje be azt a nevet, amelyet a WhatsAppon
szeretne megjeleníteni partnereinek, majd kattintson 
a „Tovább” gombra!

Helyreállítás Kihagyás



WhatsApp
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Hogyan használja az alkalmazást?

Ide kattintva láthatja azoknak az 
ismerőseinek a listáját, akik szintén 
használják a WhatsAppot. 
Kattintson az ismerősök ikonjaira, 
hogy beszélgetést kezdeményezzen 
velük!

Erre a fülre kattintva láthatja a 
legutóbbi üzeneteit a legújabbtól 
kezdve sorrendben a legrégebbig.

Erre a gombra kattintva érheti el az 
alkalmazás beállításait.

Ide kattintva képet, videót, vagy 
tartózkodási helyet küldhet ismerősének.

Ha ezt a gombot lenyomja és nyomva 
tartja miközben beszél, hangüzenetet 
küldhet ismerősének.

Ide kattintva emojikat/apró 
képeket adhat üzeneteihez.



WhatsApp
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Hogyan indítsunk videohívást?

1. Válassza ki a kontakt- vagy chatlistájából azt az embert, 

akivel beszélni szeretne!

2. Kattintson a kamera ikonra a jobb felső sarokban, 

majd a „Hívás” gombra!

3. Ha szükséges, engedélyezze az alkalmazásnak a kamera és 

a mikrofon használatát a felugró ablakban!

4. A hívás elején önmagát fogja látni a képernyőn, egészen 

addig, amíg a másik fél nem csatlakozik a híváshoz.

5. Amikor a másik személy csatlakozik a híváshoz, őt fogja 

látni a képernyőn, önmagát (azt a képet, amit a másik 

személy lát) pedig a képernyő jobb alsó sarkában. Ön

A hívott 
személy

HÍVÁS

Whatsapp videohívás

Samsung



WhatsApp
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Hogyan indítsunk csoportos videohívást?

1. Amennyiben szeretne további embereket is hozzáadni 
a videohíváshoz, úgy kattintson a          ikonra a jobb felső 
sarokban!

2. A megjelenő listából válassza ki a hozzáadandó embereket, 
majd kattintson az „Hozzáadás” gombra!

• Ahhoz, hogy hozzá tudjon adni embereket a híváshoz, 
rendelkeznie kell a telefonszámukkal a névjegyzékében, 
és nekik is WhatsApp felhasználóknak kell lenniük.

• Az alkalmazásban egyszerre maximum 
4 emberrel lehet videotelefonálni.



WhatsApp
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Hogyan fogadjon videohívást?

1. Ha WhatsApp videohívása érkezik, a telefon 
ugyanúgy csörög és rezeg, mint a hagyományos 
telefonhívásnál.

2. A képernyőn megjelenik a hívó fél képe.

3. A hívás fogadásához kattintson a videó
ikonra, majd suhintson felfelé a képernyőn! 

4. Ha nem szeretné fogadni a hívást, úgy kattintson 
az elutasítás             gombra!

5. Ha nem szeretné fogadni a hívást, de erről 
szeretné üzenetben tájékoztatni a hívót, akkor 
kattintson a jobb alsó sarokban található

ikonra, és suhintson felfelé a képernyőn!

Samsung

Whatsapp videohívás

Fogadáshoz húzza fel



Skype
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Skype
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1. Töltse le a Skype applikációt eszközére és nyissa meg!
(A letöltési útmutatóhoz használja az 5. oldalon található 
leírást!)

2. Kattintson a „Indulás” gombra, majd kattintson a 
„Bejelentkezés vagy fiók létrehozása” gombra!

4. A Skype fiók létrehozásához gépelje be telefonszámát, 
vagy használja az e-mail címét. Utóbbi opcióhoz 
kattintson a „Használja az e-mail címét” gombra!

Hogyan készítsen felhasználói fiókot?

3. Ha már korábban is használta 
a Skype alkalmazást, akkor 
adja meg felhasználónevét és 
jelszavát, majd jelentkezzen 
be! Ha még nem használta az 
alkalmazást, akkor kattintson 
a „Fiók létrehozása” gombra!
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5. Gépelje be e-mail címét majd kattintson a „Tovább” gombra!

6. Válassza ki a használni kívánt jelszót, gépelje be, majd 
kattintson  a „Tovább” gombra!

7. Az összes megjelenő képernyőn töltse ki a szükséges adatokat, 
majd kattintson  a „Tovább” gombra!

Skype
Felhasználói fiók létrehozása

Mikor született? Adja meg születési helyét, 
majd születési dátumát év, hónap, nap 
sorrendben.

Mi a neve? - Adja meg kereszt-, majd 
vezetéknevét. 

Fiók létrehozása - Írja be e-mail címét.

Jelszó létrehozása - Adja meg jelszavát. 
Érdemes olyan jelszót választani, ami kis és 
nagybetűket, valamint számokat is 
tartalmaz.



14

8. A megadott e-mail cím hitelesítéséhez a rendszer egy kódot 
küld a megadott e-mail címre. Nyissa meg a beérkező 
üzenetek mappát, majd olvassa el és gépelje be a kódot a 
Skype applikáció vonatkozó részébe!

Mielőtt telepítené az applikációt figyelmesen olvassa el 
a felhasználási feltételeket!

Skype
Felhasználói fiók létrehozása

Amennyiben nem kíván a 
Microsofttól üzeneteket 
kapni, ne pipálja ki a 
rubrikát!

E-mail cím 
igazolása - Az 
érkező e-mailben 
keresse meg a 
négy jegyű 
igazoló kódot!

Itt adja meg az 
e-mailben 
érkezett 4 jegyű 
kódot!

samsung@gmail.com

E-mail cím hitelesítése
Adja meg a samsung@gmail.com email 
címre megküldött kódot. Amennyiben nem 
találja az e-mailt ellenőrizze a levélszemét 
mappát vagy próbálja újra.

Adja meg a kódot.

Szeretnék további információt, tippeket és 
ajánlatokat kapni a Microsoft termékeire 
és szolgáltatásaira vonatkozóan. 

A Következő gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi 
nyilatkozatot és a Microsoft szolgáltatási szerződést.

Tovább

Tovább

E-mail cím hitelesítése Beérkezett üzenetek

E-mail cím 
hitelesítése
A Microsoft felhasználói fiók létrehozásához biztosnak 
kell lennünk abban, hogy a megadott e-mail cím az Öné. 

Az e-mail cím hitelesítéséhez a következő biztonsági 
kódot alkalmazza: 

5195
Amennyiben nem igényelte a fenti kódot, hagyja 
figyelmen kívül az e-mailt! Előfordulhat, hogy valaki 
véletlenül az Ön e-mail címét adta meg bejelentkezéskor.

Köszönettel,
A Microsoft felhasználói csapata

samsung@gmail.com

E-mail cím hitelesítése

Szeretnék további információt, tippeket és 
ajánlatokat kapni a Microsoft termékeire és 
szolgáltatásaira vonatkozóan. 

A Következő gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot és a 
Microsoft szolgáltatási szerződést.

Adja meg a samsung@gmail.com email címre 
megküldött kódot. Amennyiben nem találja az 
e-mailt ellenőrizze a levélszemét mappát vagy 
próbálja újra.
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9. Gépelje be a képen látható karaktereket, majd kattintson 
a „Tovább” gombra!

10. Amennyiben nem szeretné kontaktlistáját szinkronizálni 
a Skype applikációval, kattintson a jobb felső sarokban 
található „Kihagyás” gombra!

11. Kattintson a „Folytatás”                          majd az 
„Engedélyezés” gombra, hogy megadja az összes 
szükséges engedélyt a Skype számára!

12. Ezután a Skype kezdőoldalán találja magát.

Ide kattintva kereshet 
ismerősöket és hozzáadhatja 
őket a kontaktlistához. Kérje meg 
a barátait és a családtagokat, 
hogy osszák meg Önnel e-mail 
címüket, így már Skype-on 
keresztül is kapcsolatba 
léphetnek.

Itt láthatja és módosíthatja a 
profillal kapcsolatos 
információkat.

Itt található a kontaktlista.

Skype
Felhasználói fiók létrehozása

Névjegyzék szinkronizálása

Kezdődjön a Skype-csevegés!

Használja a „Keresést", 
hogy megtalálja ismerőseit Skype-on!

Szinkronizálja a névjegyzéket, 
hogy könnyedén megtalálja barátait!



Hívások kezdeményezéshez 
kattintson ide!

Videóhívás indításához 
kattintson ide! Akár 50 fős 
csoportos hívást is 
kezdeményezhet.

Ide kattintva írásos 
üzenetet küldhet 
ismerősének.
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1. Ismerősök kereséséhez kattintson a nagyítóra, majd írja be 
a nevüket vagy e-mail címüket!

2. Amennyiben megtalálta a keresett személyt, kattintson 
a nevére!

3. Üzenetküldés vagy hívásindítás esetén a másik fél 
értesítést kap erről. Amennyiben elfogadják a kérést, 
automatikusan a kontaktlistába kerülnek.  

Skype
A Skype használata

Erre a gombra kattintva 
fogadhatja el a 
partnerek felkéréseit. 

ElfogadElfogad

live:samsung
Samsung

Samsung

Samsung

S



Zoom



Amennyiben új felhasználói fiókot szeretne létrehozni, kattintson a 
„Regisztráció” gombra!

3. Adja meg a használni kívánt e-mail címet és a nevét! 

4. A megadott e-mail címre a Zoom rendszer küld egy hitelesítő 
e-mailt. Ebben az „Felhasználói fiók aktiválása” gombra 
kattintson!

Zoom
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1. A letöltési útmutatóhoz használja az 5. oldalon található 
leírást! 

2. Amennyiben a Google vagy a Facebook fiókjával 
szeretné használni a Zoom-ot, kattintson a 
„Bejelentkezés” gombra, majd válassza a „Google” vagy a 
„Facebook” lehetőséget! Ebben az esetben a felhasználói 
fiókot már létre is hozta.

Felhasználói fiók létrehozása



8. Írja be e-mail címét és a korábban megadott jelszót, majd 
kattintson a „Bejelentkezés” gombra!

Zoom
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5. A következő oldalon lesz lehetősége megadni az Ön által 
választott jelszót, amely legalább 8 karakter hosszúságú, 
tartalmaz betűket és számokat, valamint kis- és 
nagybetűket vegyesen. Ezután kattintson a narancsszínű 
„Folytatás” gombra a további lépésekért!

6. A következő lépés opcionális. Kattintson az „Átugrás” 
gombra, amennyiben nem kívánja kitölteni a mezőt!

7. Nyissa meg a Zoom appot, amelyben talál egy ikont 
és kattintson a „Bejelentkezés” gombra!

Felhasználói fiók létrehozása

• Az ingyenesen használható Zoom fiókkal 
akár 100 résztvevővel indíthat 
beszélgetést.

• 3 vagy több résztvevő esetén a hívás 
maximum 40 percig tarthat az ingyenes 
verzió esetében. 



Zoom
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Erre a gombra kattintva kezdeményezhet 
új hívást. 

Ezzel a gombbal csatlakozhat meglévő 
videohíváshoz. Ehhez szükséges ismerni a 
meeting ID-t (a hívás azonosító számát) és 
a jelszót.

Itt tervezhet videohívást egy előre 
megadott időpontra, amely a létrehozás 
után a naptárba kerül. A résztvevőknek e-
mailen vagy WhatsAppon keresztül küldhet 
meghívót. 

Ide kattintva az ismerősök hozzáadásával 
hozhatja létre a kontaktlistáját. Ehhez az 
ismerősök e-mail címére lesz szüksége. 

Itt láthatja a betervezett videohívásokat. Itt láthatja a kontaktlistát.



Zoom
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Ezen a területen 
láthatja a többi 
résztvevőt.Ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja a kamerát. 

Amennyiben be van kapcsolva a kamera, úgy a 
többiek is látják Önt.

Itt be - és kikapcsolhatja a mikrofont. Tartsa 
kikapcsolva a mikrofont míg nem beszél, így a 
háttérzajok nem zavarják meg a beszélgetést! 

Ide kattintva kiléphet a 
beszélgetésből.

Erre a gombra kattintva megoszthatja 
képernyőjét a többi résztvevővel, így 
egyszerűen mutathat nekik különféle, a 
telefonján található tartalmakat, például 
fotókat vagy videókat. 



Kapcsolattartás 
a szeretteinkkel: 
Facebook
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1. A letöltési útmutatóhoz használja az 5. oldalon 
található leírást! 

2. Amennyiben már rendelkezik  felhasználói fiókkal, 
írja be az e-mail címét és jelszavát, majd kattintson 
a „Bejelentkezés” gombra! Új felhasználói fiók 
létrehozásához kattintson a „Csatlakozás” gombra, 
majd válassza a „Tovább” lehetőséget!

3. Írja be a nevét, születési idejét, a nemét, majd 
kattintson a „Tovább” gombra!

4. Használja e-mail címét a regisztrációhoz, ehhez 
kattintson a „Regisztráció e-mail címmel” gombra!

5. Írja be az e-mail címét és kattintson a „Tovább” 
gombra!

Facebook
Felhasználói fiók létrehozása
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6. Válasszon jelszót a fiókja biztonságos eléréséhez, majd 
kattintson a „Tovább” gombra!

7. Mielőtt befejezné a folyamatot, olvassa el a 
felhasználási feltételeket! Amennyiben nem szeretné 
megosztani a telefonja névjegyeit a Facebookkal, 
kattintson a „Regisztráció a kontaktok feltöltése 
nélkül” gombra!

8. Válassza ki, hogy a készülék megjegyezze-e a jelszót, 
majd hagyja jóvá az adatait az „OK” gombbal!

9. Írja be az e-mailben kapott kódot!

10. Amennyiben szeretné, hozzáadhat egy profilképet a 
fiókjához, amely mindenki számára látható lesz a 
Facebookon. Készíthet új fotót vagy választhat egyet a 
galériából. Ha később választana fotót, kattintson a 
„Kihagyás” gombra!

Facebook
Felhasználói fiók létrehozása
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11. A Facebookra feltöltheti a telefon névjegyeit. Ha nem 
szeretné, kattintson a „Kihagyás” gombra!

• A jobb ellenőrizhetőség érdekében érdemes 
kihagyni az adatok feltöltését/szinkronizálását, így 
csak azok lesznek a Facebookon ismerősei, akiket 
ön engedélyez.

12. A Facebook főoldalát látja. Az oldal tetején található 
nagyítóra kattintva kereshet különböző tartalmakat és 
embereket, akiket ismerhet.

Facebook
Felhasználói fiók létrehozása
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• A Facebook használata közben figyeljen arra, mit oszt meg és milyen adatokat tesz elérhetővé online!

• A profiljához ne adjon meg érzékeny személyes adatokat, mint például a lakcímét vagy más személyes információkat, amelyek nem
feltétlenül szükségesek a Facebook használatához!

• A Facebook alkalmazásban külön módosíthatja a biztonsági beállításokat, amelyekkel megadhatja, kik számára lesz látható a 
profilja és az adatai.

1. A főoldalon kattintson a          gombra a jobb alsó 
sarokban!

2. Görgessen lefelé a „Beállítások és adatvédelem” 
menüpontig!

3. Kattintson rá, és válassza ki az „Adatvédelmi 
hivatkozások” fület!

Facebook
Hogyan kezelje az adatait?
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4. Itt hat különböző mezőt talál:

• A személyes adatok védelme: Irányított ellenőrzést végezhet a profilján, hozzáadhat vagy eltávolíthat személyes 
információkat és eldöntheti, kik láthatják a profilját és az ön által megosztott információkat. A láthatóságot ajánlott az 
Ismerősök-re állítani.

• A fiók biztonsága: Itt megváltoztathatja a profiljánál megjelenő nevet, módosíthatja a jelszót és további hitelesítést állíthat 
be.

• Hirdetéstípusok: Eldöntheti, milyen adatokat és aktivitási információkat gyűjthet önről a Facebook az oldalon megjelenő 
reklámok testreszabásához. Minél többet engedélyez, annál relevánsabb hirdetéseket láthat böngészés közben.

• A Facebook-adataid: Megtekintheti a felhasználói fiókja teljes aktivitását, letöltheti azt vagy törölheti a profilját, ha nem 
szeretné tovább használni a Facebookot.

• Biztonság: Ez a mező a gyermekek biztonságáról és a tartalmak korlátozásáról szól.

• Jogi tájékoztatás és szabályzatok: Itt megtalálja a Facebook felhasználási feltételeit, az adatkezelési szabályzatot és a 
Facebook használatára vonatkozó közösségi alapelveket.

Facebook
Hogyan kezelje az adatait?



Információszerzés 
az internetről
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Információszerzés az internetről

29

• A jelenlegihez hasonló veszélyhelyzetben, amikor nagy a bizonytalanság, fontos, hogy naprakész maradjon az esetleges 
korlátozásokkal és szabályváltozásokkal kapcsolatban!

• Sajnos sok hamis vagy pontatlan információ terjed, így legyen körültekintő a tájékozódásban és csak a hivatalos, megbízható 
forrásokban bízzon!

• A magyar kormány a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb híreket, rendelkezéseket és ajánlásokat a koronavirus.gov.hu 
weboldalon teszi közzé.

1. Ne osszon meg a WhatsApp-on keresztül kapott 
hangüzeneteket! Az elmúlt hetekben több hamis 
információt tartalmazó hangüzenet is elterjedt az 
alkalmazásban.

2. A Facebookon megosztott cikkek esetében mindig 
ellenőrizze a forrást, mielőtt hiteles információként 
kezelné a hírt és megosztaná!

3. Csak a legnagyobb nyomtatott és online újságok és 
hírcsatornák híradásaiban bízzon!

4. Amikor elolvas egy hírt, próbálja megkeresni azt más 
lapoknál is! Amennyiben a hír valós, minden nagyobb 
portál és csatorna írni fog róla.

http://koronavirus.gov.hu/


Múzeumlátogatás 
otthonról
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Múzeumlátogatás otthonról
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1. Uffizi Képtár, Firenze

2. Vatikáni Múzeum, Róma

3. Acropolis Múzeum, Athén

4. Hermitage Múzeum, Szentpétervár

5. Természettudományi Múzeum, Washington D.C.

6. Metropolitan Múzeum, New York

7. Musée de Louvre, Párizs

8. Musée d’Orsay, Párizs

9. Szépművészeti Múzeum, Budapest

10. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest

11. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

12. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

13. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

14. Europeana, Európa – az európai országok közös örökségét 
bemutató gyűjtemény

15. Google Arts & Culture – magas minőségű műtárgy kollekció a 
világ minden részéről

• Néhány múzeum virtuális túrákat indított, így valós látogatás nélkül lehet megtekinteni a tárlatokat. 

• Ezen az oldalon olyan múzeumok szerepelnek, amelyeknek kiállításai okostelefonról, vagy tabletről is ingyen megtekinthetőek. 
A múzeumok nevére kattintva elkezdődik a virtuális túra.

• Több múzeum a Facebookon és Instagramon is elérhetővé tette műalkotásait.

https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/jZDLCsIwFES_ptvcmz5Td6HS-ECioLZmI1VqLZhG2mp_3wduFC3ObuDMDAwoSEFV2bUssrY0VXa6-43yt5JznzoRTqSYh8inlPpyFM_iVQDJE8Af4gjqn3wPoPrrE1DvEyIWQ-QiXETMlbZg9BOQ42mAXC69kZTryI7cF9AzMgFV7jTp9pog8WwPqRMissAOXOY_PuLVzmEFqDo_5HVek0t9v-7YtudmYKGFXdeRwpjilJO90RZ-ixxN00L6TsJZr1Is5zphDb8BiB1rtA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=hu
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=hu
https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/muzeum/virtualis-tura
http://www.nhmus.hu/hu/virtualis-muzeum/nyitolap
https://pim.hu/hu/kiallitasok/virtualis-kiallitasok
https://mnm.hu/hu/muzeum/hirek/nonstop-nemzeti-muzeum
https://www.europeana.eu/hu
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=hu
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