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1. feladatlap 

Téma: Online ügyintézés 
 

1. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a banki pénzügyeit! Írja le a honlap 

címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

2. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a mobil telefonjával kapcsolatos 

ügyeit! Írja le a honlap címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

3. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a villanyszámlával kapcsolatos 

ügyeket! Írja le a honlap címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

4. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a gázszámlával kapcsolatos 

ügyeket! Írja le a honlap címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

5. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a vízdíjjal kapcsolatos ügyeit! Írja 

le a honlap címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

6. Keresse meg, melyik oldalon intézheti a biztosítással kapcsolatos ügyeit! Írja le a honlap 

címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

7. Keresse meg, melyik oldalon intézheti az egészségüggyel kapcsolatos ügyeit! Írja le a 

honlap címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

8. Keresse meg, melyik oldalon intézheti a nyugdíjjal kapcsolatos ügyeit! Írja le a honlap 

címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

9. Keresse meg, melyik oldalon intézheti a lakással kapcsolatos egyéb ügyeit! Írja le a 

honlap címét! 

 ............................................................................................................................................  

 

10. Keresse meg, melyik oldalon szerezhet információt jogi ügyekkel kapcsolatban! Írja le a 

honlap címét! 

 ............................................................................................................................................  

  



1. feladatlap 

Téma: Online ügyintézés 
 

1. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a banki pénzügyeit! Írja le 

a honlap címét! 

pl.: http://www.otpbank.hu 

 

2. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a mobil telefonjával 

kapcsolatos ügyeit! Írja le a honlap címét! 

pl.: http://telekom.hu 

 

3. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a villanyszámlával 

kapcsolatos ügyeit! Írja le a honlap címét! 

pl.: http://elmu.hu 

 

4. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a gázszámlával kapcsolatos 

ügyeit! Írja le a honlap címét! 

pl.: http://fogaz.hu 

 

5. Keresse meg, melyik oldalon intézheti online módon a vízdíjjal kapcsolatos 

ügyeit! Írja le a honlap címét! 

pl. http://vizmuvek.hu;  http://dbh.hu 

 

6. Keresse meg, melyik oldalon intézheti a biztosítással kapcsolatos ügyeit! Írja le 

a honlap címét! 

pl.: http://biztositas.hu, http://generali.hu 

 

7. Keresse meg, melyik oldalon intézheti az egészségüggyel kapcsolatos ügyeit! 

Írja le a honlap címét! 

pl. https://e-egeszsegugy.gov.hu/ 

 

8. Keresse meg, melyik oldalon intézheti a nyugdíjjal kapcsolatos ügyeit! Írja le a 

honlap címét! 

pl. https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

9. Keresse meg, melyik oldalon intézheti a lakással kapcsolatos egyéb ügyeit! Írja 

le a honlap címét! 

pl.: http://pestmegyeiszakik.hu 

 

10. Keresse meg, melyik oldalon szerezhet információt jogi ügyekkel kapcsolatban! 

Írja le a honlap címét! 

pl.: http://www.jogiforum.hu/ 

  



2. feladatlap 

Téma: Online bankolás 

 

1. Mi az előnye az online bankolásnak? Írjon le legalább három előnyt! 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

2. Hogyan vehető igénybe az online banki szolgáltatás? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

3. Hogyan növelhető a biztonság az online módon végzett banki műveletek 

esetében? 

 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

  



2. feladatlap megoldása 

Téma: Online bankolás 

 

1. Mi az előnye az online bankolásnak? Írjon legalább három előnyt! 

 

Lehetséges válaszok: 

nem kell a bankot személyesen felkeresni 

meggyorsítja az ügymenetet 

bármikor intézhetem az ügyeimet 

nem kell igazodni a bank nyitva tartási idejéhez 

otthonról is végezhetek tranzakciókat 

kevesebb készpénzt kell tárolni 

lekérdezhetem a pontos egyenleget 

egyes tranzakciók összege kevesebb lehet 

 

2. Hogyan vehető igénybe az online banki szolgáltatás? 

számlanyitást követően a bankkal kötött netbanki szolgáltatást kell igényelni. 

 

3. Hogyan növelhető a biztonság az online módon végzett banki műveletek 

esetében? 

egyes tranzakciók végzésekor biztonsági SMS-t kérek a telefonomra 

a biztonsági kódot és a jelszót tároljuk külön 

  



3. feladatlap 

Téma: Online bankolás 

 

1. Húzza alá azokat a banki műveleteket, amelyeket online módon is el tud végezni! 

 

Saját számla számlaegyenlegének a lekérdezése 

Számlatulajdonos módosítása 

Számlakivonat lekérdezése 

Számlakivonat letöltése 

Átutalások indítása 

Megtakarítások kezelése 

Értékpapír számla kezelése 

Csoportos beszedési megbízások kezelése 

Saját adatok megtekintése 

A bank ügyfeleinek a lekérdezése 

Üzenetek olvasása  

Üzenetek küldése 

 

2. Milyen adatokat kell megadni átutaláskor? 

Húzza alá a helyes válaszokat! 

 

a saját számlaszámot 

a kedvezményezett számlaszámát 

az utalás fontosságát 

az utalás időpontját 

az utalás díját 

az utalás jogosságát 

a feladó adószámát 

a címzett adószámát 

 

 

  



3. feladatlap megoldása 

Téma: Online bankolás 

1. Húzza alá azokat a banki műveleteket, amelyeket online módon is el tud végezni! 

 

Saját számla számlaegyenlegének a lekérdezése 

Számlatulajdonos módosítása 

Számlakivonat lekérdezése 

Számlakivonat letöltése 

Átutalások indítása 

Megtakarítások kezelése 

Értékpapír számla kezelése 

Csoportos beszedési megbízások kezelése 

Saját adatok megtekintése 

A bank ügyfeleinek a lekérdezése 

Üzenetek olvasása  

Üzenetek küldése 

 

3. Milyen adatokat kell megadni átutaláskor? 

Húzza alá a helyes válaszokat! 

 

a saját számlaszámot 

a kedvezményezett számlaszámát 

az utalás fontosságát 

az utalás időpontját 

az utalás díját 

az utalás jogosságát 

a feladó adószámát 

a címzett adószámát 

 

  



4. feladatlap 

Téma: Online bankolás 

1. Tanulmányozza a lenti ábrát! 

 

 

Válaszoljon az ábrával kapcsolatban az alábbi kérdésekre! 

A. Hány számlája van az ügyfélnek?  ..............................................  

B. Mekkora hitelkerettel rendelkezik az ügyfél a hitelkártyáján? ........................................ 

  

C. Mennyi a lekötött betét összege a Forint folyószámláján?  ..............................................  

D. A devizaszámláján mekkora összegben tart lekötött betétet? .......................................... 

  

E. Milyen összegben vásárolhat az ügyfél a webkártyáról?  ..............................................  

F. Melyik banknak látja a képernyőképét?  ..............................................  

 

2. Milyen tanácsokat adna azoknak, akik online bankolást folytatnak? 

Fogalmazzon meg legalább két javaslatot! 

 

 ......................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

  



4. feladatlap megoldása 

Téma: Online bankolás 

1. feladat válaszai: 

A. Hány számlája van az ügyfélnek? 3 

B. Mekkora hitelkerettel rendelkezik az ügyfél a hitelkártyáján? 350.000 Ft 

C. Mennyi a lekötött betét összege a Forint folyószámláján? 250.000 Ft 

D. A devizaszámláján mekkora összegben tart lekötött betétet? 1000 EUR 

E. Milyen összegben vásárolhat az ügyfél a webkártyáról? 3000 Ft 

F. Melyik banknak látja a képernyőképét? OTP 

 

2. Lehetséges válaszok: 

Banki ügyleteink alkalmazásakor ne használjunk idegen számítógépet (például internetkávézó 

számítógépét). 

Ellenőrizzük folyamatosan a számláinkat!  

Ha valamit rendellenesnek találunk, azonnal lépjünk kapcsolatba bankunkkal. 

Soha senkinek és semmikor ne adjuk meg kártyánk PIN kódját és jelszavát!  

  



5. feladatlap 

Téma: Online bankolás 
1. Tanulmányozza az alábbi ábrát, amely a közüzemi díjak beszedéséhez nyújt lehetőségeket! 

 

Párosítsa a díjfizetéseket a definíciókkal! 

A. távszámla  

B. csekkbefizetés  

C. átutalási naptár  

D. díjnet  

E. csoportos beszedések  

 

I. A sárga csekken lévő adatokat kell beírni a képernyőn megjelenő csekk megfelelő 

mezőibe. 

II. Elektronikusan megjelenített számláik adatait tekintheti meg és egyenlítheti ki egy 

egyszerűsített utalással.  

III. A rendszeresen felmerülő és általában előre nem ismert összegű szolgáltatói számlák, 

és díjak kiegyenlítésére szolgál ez a lehetőség. 

IV. Egy naptár segítségével áttekintheti jövőbeni egyszeri és állandó átutalási megbízásait. 

Megtervezheti, beírhatja várható kiadásait és bevételeit, illetve adott napra rögzítheti is 

közvetlenül átutalását, sárga csekkjét. Így biztosan nem marad el az átutalás, 

csekkbefizetés. 



5. feladatlap megoldása 

Téma: Online bankolás 

 

Helyes válaszok 

 

A. távszámla II 

B. csekkbefizetés I 

C. átutalási naptár IV 

D. díjnet II 

E. csoportos beszedések III 

 

A  -  II 

B  -  I 

C – IV  

D  -  II 

E - III 

  



6. feladatlap 

Téma: Online adózás 

1. Tanulmányozza a https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz oldalon megjelenő infornációkat! 

Mentse le az alábbi dokumentumot! 

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 

Keresse meg a válaszokat az alábbi kérdésekre! 

A. Meddig kell benyújtani az adóbevallást azoknak a magánszemélyeknek, akik nem 

folytatnak vállalkozási tevékenységet? 

 ................................................................................................................................................  

 

B. Meddig kell megfizetni a jövedelemadót azoknak a magánszemélyeknek, akik nem 

folytatnak vállalkozási tevékenységet? 

 ..........................................................................................................................................  

 

C. Meddig kell bevallást benyújtani a vállalkozási tevékenységet folytató, vagy általános 

forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemélyek?  

 ..........................................................................................................................................  

 

D. Meddig kell megfizetni a jövedelemadót a vállalkozási tevékenységet folytató, vagy 

általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző 

magánszemélyeknek?  

 ..........................................................................................................................................  

 

E. Egészítse ki a mondatot! Mit tehet az az adózó, aki nem önadózással kívánja adóját 

megállapítani? 

Az adózó munkáltatói adómegállapítást kérhet, ha a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény feltételeinek megfelel, és a  

 ................................................................................................................................................  

 

F. Hogyan kérheti az adózó a munkáltatói adómegállapítást? 

 ..........................................................................................................................................  

  

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz


 

6. feladatlap megoldása 

Téma: Online adózás 

1. Tanulmányozza a https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz oldalon megjelenő infornációkat! 

Mentse le az alábbi dokumentumot! 

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 

Keresse meg a válaszokat az alábbi kérdésekre! 

A. Meddig kell benyújtani az adóbevallást azoknak a magánszemélyeknek, akik nem 

folytatnak vállalkozási tevékenységet? 

Az adóévet követő év május 20-áig. 

B. Meddig kell megfizetni a jövedelemadót azoknak a magánszemélyeknek, akik nem 

folytatnak vállalkozási tevékenységet? 

A jövedelemadót az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetni. 

C. Meddig kell bevallást benyújtani a vállalkozási tevékenységet folytató, vagy 

általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző 

magánszemélyek?  

Az adóévet követő év február 25-ig. 

D. Meddig kell megfizetni a jövedelemadót a vállalkozási tevékenységet folytató, vagy 

általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző 

magánszemélyeknek?  

Az adóévet követő év február 25-éig. 

E. Mit tehet az az adózó, aki nem önadózással kívánja adóját megállapítani? 

Az adózó munkáltatói adómegállapítást kérhet, ha a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény feltételeinek megfelel, és a munkáltatója vállalja. 

F. Hogyan kérheti az adózó a munkáltatói adómegállapítást? 

Az adóévet követő év január 31. napjáig a munkáltatójához megtett, – a 

jogkövetkezmények szempontjából – adóbevallással egyenértékű nyilatkozata alapján. 

  

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz


 

7. feladatlap megoldása 

Téma: Online bankolás 

Tájékozódjon az alábbi oldalon: 

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz 

 

mentse le az alábbi füzetet: 

Az állami adó-és vámhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 

Olvassa el a dokumentumot, majd egészítse ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi …………………. törvény (továbbiakban: Art.) alapján 

adóköteles tevékenységet csak …………………………………. rendelkező adózó folytathat. 

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró 

hatósághoz intézett bejelentés benyújtásával, személyesen vagy 

……………………………………  keresztül elektronikus úton kéri az adószám megállapítását. 

…………………………………… adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az 

Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal 

……………………………… kapcsolatot folytat. 

A magánszemély az e célra szolgáló ……………………………………. bejelenti természetes 

személyazonosító …………………………. (nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori 

nevét), lakcímét. 

A magánszemély bejelentése alapján a nyomtatvány vagy az elektronikus űrlap állami adó- és 

vámhatósághoz történő beérkezésétől számított 15 napon belül hatósági 

…………………………. (adóigazolványt) állít ki az állami adó- és vámhatóság, és megküldi 

a magánszemély címére.  

Az adóigazolvány tartalmazza a magánszemély - nevét, - anyja nevét, - születési helyét és 

idejét, - az ………………………………………, - az igazolvány kiállításának keltét. 

Avállalkozási tevékenységet folytató adózónak – folyamatos működése során is – minden, a 

korábban bejelentett adatokban történő változást ennek bekövetkeztétől számított 

……………………… belül, az erre rendszeresített adatmódosító lapon be kell jelenteni. 

  



 

7. feladatlap megoldása 

Téma: Online bankolás 

Tájékozódjon az alábbi oldalon: 

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz 

 

Mentse le az alábbi füzetet! 

Az állami adó-és vámhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 

Olvassa el a dokumentumot, majd egészítse ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles 

tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. 

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró 

hatósághoz intézett bejelentés benyújtásával, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül 

elektronikus úton kéri az adószám megállapítását. 

Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az Európai Közösség más 

tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot folytat. 

A magánszemély az e célra szolgáló nyomtatványon bejelenti természetes személyazonosító 

adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét), lakcímét. 

A magánszemély bejelentése alapján a nyomtatvány vagy az elektronikus űrlap állami adó- és 

vámhatósághoz történő beérkezésétől számított 15 napon belül hatósági igazolványt 

(adóigazolványt) állít ki az állami adó- és vámhatóság, és megküldi a magánszemély címére.  

Az adóigazolvány tartalmazza a magánszemély - nevét, - anyja nevét, - születési helyét és 

idejét, - az adóazonosító jelét, - az igazolvány kiállításának keltét. 

A vállalkozási tevékenységet folytató adózónak – folyamatos működése során is – minden, a 

korábban bejelentett adatokban történő változást ennek bekövetkeztétől számított 15 napon 

belül, az erre rendszeresített adatmódosító lapon be kell jelenteni. 

  



8. feladatlap 

Téma: Ügyfélkapu használata 

 

1. Tájékozódjon a www.magyarorszag.hu oldalon! 

Milyen eljárásokat intézhet az oldalon az alábbi ügyekkel kapcsolatosan? 

a. Magánélet témával kapcsolatban 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b. Jogi témával kapcsolatban 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

c. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatban 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

d. Okmányokkal kapcsolatban 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  



 

8. feladatlap megoldása 

Téma: Ügyfélkapu használata 

 

1. Tájékozódjon a www.magyarorszag.hu oldalon! 

Milyen eljárásokat intézhet az oldalon az alábbi ügyekkel kapcsolatosan? 

 

a. Magánélet témával kapcsolatban 

Házasság 

Gyermekvállalás 

Haláleset 

 

b. Jogi témában 

Választójog 

Állampolgárság 

 

c. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatban 

Fogyasztóvédelem 

Vásárlói jogok 

 

d. Okmányokkal kapcsolatban 

Gépjármű vezetői engedélyek 

Utazási okmány 

Személyi okmányok 

Hatósági engedélyek 

Anyakönyvek 

  



9. feladatlap 

Téma: Ügyfélkapu használata 

Lépjen be a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalra! 

Keresse meg és olvassa el az Ügyfélkapu használatának feltételeit!  

 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

 

1. Ki kezdeményezheti ügyfélkapu létesítését? 

 ..........................................................................................................................................  

 

2. Hogyan lehet kezdeményezni a regisztrációt? 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

3. Milyen adatokat kell megadni a regisztrációhoz? 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

  



 

9. feladatlap megoldása 

Téma: Ügyfélkapu használata 

 

1. Ki kezdeményezheti ügyfélkapu létesítését? 

Válasz:  

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti. 

 

 

2. Hogyan lehet kezdeményezni a regisztrációt? 

Válasz: 

személyesen a regisztrációs szervnél,  

vagy elektronikusan, amennyiben 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes 

személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik. 

 

 

3. Milyen adatokat kell megadni a regisztrációhoz? 

Válasz: 

A regisztrációhoz meg kell adnia: 

szabadon választott egyedi felhasználói nevét és  

elektronikus levélcímét (e-mail cím). 

 

  



10. feladatlap 

Téma: Ügyfélkapu 

Az Országinfó / Államrendszer / Nemzeti szimbólumok linkek bejárásával olvassa el az oldalon 

található információkat! 

Egészítse ki az alábbi mondatokat a hiányzó szavakkal! 

 

Címer: 

Magyarország címere az 1990. évi XLIV. törvény értelmében az ún. történelmi koronás 

kiscímer. Magyarország címere hegyes talpú, hasított (1) …………………... Első mezeje 

vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany 

koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar (2) 

………………………. nyugszik. 

 

Zászló: 

Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, piros, fehér és zöld színű vízszintesen futó 

sávból áll. 

 

Himnusz: 

1989. október 23. óta közjogilag is Magyarország Himnusza (3) …………….………… (1790-

1838) 1823-ban írt Himnusz című költeménye, melyhez (4) ……..……………..… (1810-1893) 

komponált zenét 1844-ben.  

 

Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról a 2000. évi I. törvény szól. A 

Szent Koronát, a magyar királyságot szimbolizáló történelmi jelképet és a hozzá tartozó 

jelvényeket ((5) ………………………………….., (6) ……………………….………………. 

és a (7) ……………………………………) - a koronázási palást kivételével - 2001. január 1-

jétől az Országgyűlés épületében őrzik. 

(A nemzeti jelképek használatáról az 1995/LXXXIII. törvény intézkedik.) 

 

Nemzeti ünnepek: 

Az 1991. évi VIII. törvény értelmében nemzeti ünnepek: 

(8) ……………………………….. - az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdete, a 

modern parlamenti demokrácia megszületésének napja; 

(9) ………………………………..- az államalapító Szent István ünnepe; 

(10) ………………………………..- az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, 

illetve a Magyar köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. 

Ezek közül az Országgyűlés augusztus 20-át nyilvánította hivatalos állami ünneppé. 

  



10. feladatlap megoldása 

Téma: Ügyfélkapu 

 

Válaszok: 

(1) pajzs 

(2) Szentkorona 

(3) Kölcsey Ferenc 

(4) Erkel Ferenc 

(5) a királyi jogar 

(6) országalmát 

(7) koronázási kardot 

(8) március 15. 

(9) augusztus 20. 

(10) október 23.  

 

  



 

11. feladatlap 

Téma: A közösségi média használata 

 

1. Párosítsa a közösségi média típusait! 

Írja a meghatározást a program neve melletti cellába! 

A. LinkedIn  

B. Tumblr  

C. Google Plus  

D. Twitter  

E. YouTube  

F. Flickr  

G. FourSquare  

H. Instagram  

I. Myspace  

J. Pinterest  

 

 

1. olyan fényképmegosztó közösség, amely fényképek online közzétételére és 

megosztására, valamint a fényképekhez tartozó metaadatok csatolására nyújt 

lehetőséget 

2. helykeresésen és felfedezésen alapuló mobilos alkalmazás, mely személyre szabható 

módon képes helyszíneket ajánlani 

3. HTML5-alapú internetes ismeretségi hálózat 

4. olyan közösségi hálózat, amely fényképek és rövid videók okostelefonon történő 

megosztásán alapul 

5. közösségi hálózatot építő interaktív honlap, amelyen szerepelhet személyes profil, blog, 

csoport, fotó, zene és videó  

6. olyan közösségi képmegosztó oldal, ahol a regisztrált felhasználók témák szerint 

rendezetten fényképeket oszthatnak meg egymással. 

7. mikroblogok írására szolgáló felület 

8. rövid (maximum 140 karakter hosszúságú) szöveg beírására szolgáló felület 

9. üzleti kapcsolatok létesítésére szolgáló közösségi oldal 

10. videómegosztó 

  



 

11. feladatlap megoldása 

Téma: A közösségi média használata 

 

1. Párosítsa a közösségi média típusait! 

 

K. LinkedIn 9 

L. Tumblr 7 

M. Google Plus 3 

N. Twitter 8 

O. YouTube 10 

P. Flickr 1 

Q. FourSquare 2 

R. Instagram 4 

S. Myspace 5 

T. Pinterest 6 

 

 

1. olyan fényképmegosztó közösség, amely fényképek online közzétételére és 

megosztására, valamint a fényképekhez tartozó metaadatok csatolására nyújt 

lehetőséget 

2. helykeresésen és felfedezésen alapuló mobilos alkalmazás, mely személyre szabható 

módon képes helyszíneket ajánlani 

3. HTML5-alapú internetes ismeretségi hálózat 

4. olyan közösségi hálózat, amely fényképek és rövid videók okostelefonon történő 

megosztásán alapul 

5. közösségi hálózatot építő interaktív honlap, amelyen szerepelhet személyes profil, blog, 

csoport, fotó, zene és videó  

6. olyan közösségi képmegosztó oldal, ahol a regisztrált felhasználók témák szerint 

rendezetten fényképeket oszthatnak meg egymással. 

7. mikroblogok írására szolgáló felület 

8. rövid (maximum 140 karakter hosszúságú) szöveg beírására szolgáló felület 

9. üzleti kapcsolatok létesítésére szolgáló közösségi oldal 

10. videómegosztó 

 

  



12. feladatlap 

Téma: A közösségi média használata 

 

Olvassa el az alábbi állításokat, majd döntse el, hogy egyetért-e az állításokkal! 

Érveljen az állítások mellett vagy ellen! 

 

2. A közösségi oldalak lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők olyan benyomást 

alakítsanak ki másokban magukról, amilyet szeretnének.  

3. Ha valakinek sok ismerőse van a közösségi médiában, akkor biztosan sikeres 

személy. 

4. Az extrovertált személyiségek sok tartalmat megosztanak. 

5. A gyakori lájkolás azt jelzi, hogy a személy szeretne barátokat szerezni. 

6. A Facebook arra is jó, hogy a mások számára mutatott képet manipuláljuk. 

7. A közösségi oldalak azt is tükrözik, hogy mi hogyan látjuk saját magunkat. 

8. A közösségi oldalon megosztott profil javítja az önképet. 

9. A közösségi oldalon más képet alakíthatnak ki valakiről, mint amilyen valójában. 

10. Az aktív használók gyakran frissítik az állapotukat, kommentelik a posztokat. 

11. A passzív használók csak befogadják az információkat. 

12. Akkor érdemes lájkolni egy tartalmat, ha annak megismerését ajánlani szeretném 

másoknak is. 

13. A lájkolás a társadalmi szerepvállalás egy formája. 

14. A közösségi média elősegíti a vitát. 

15. A közösségi média elősegíti a vélemények szabad áramlását. 

16. Az emberek a fontos ügyeket kevésbé szeretik a közösségi médiában megvitatni, 

mint a való életben.  

17. A közösségi oldalakon az emberek könnyen megjelenítik a saját véleményüket. 

18. A közösségi média alkalmas a hírek beszerzésére is. 

 

  



13. feladatlap 

Téma: A közösségi média használata 

 

1. Tájékozódjon, milyen célokra alkalmazhatóak az alábbi oldalak! 

Írja a használat célját a második oszlop celláiba! 

 

Program neve Használat célja 

Dropbox  

Evernote  

Goo.gl  

Google Translate  

Instapaper  

Photoshop Express  

senduit.com  

Virustotal.com  

Wobzip  

 

  



13. feladatlap megoldása 

Téma: A közösségi média használata 

 

Program neve Használat célja 

Dropbox 2 GB ingyen online tárhely 

Evernote online jegyzettömb 

Goo.gl hosszabb URL címek rövidítése 

Google Translate nyelvfordító program 

Instapaper saját linkgyűjtemény 

Photoshop Express online képszerkesztő 

senduit.com nagyobb méretű fájlok átmeneti megosztása 

Virustotal.com vírusirtó alkalmazások  

Wobzip tömörített állományok kicsomagolására 

alkalmas szoftver 

 

  



14. feladatlap 

Téma: A közösségi média használata 

 

1. Keressen olyan oldalakat, amelyek alkalmasa az alábbi funkciókra! 

 

Program neve Használat célja 

tömörítő program  

adatok tárolása  

közös dokumentumok szerkesztése  

fényképek feltöltése  

mikroblog írására alkalmas oldal  

kollaborációs tevékenységre pl,. közös 

szócikkek írására alkalmas oldal 

 

kereskedő közösségek  

hírek megosztására szolgáló oldal, ahol a hírt 

a tagok minősíthetik 

 

 

  



14. feladatlap 

Téma: A közösségi média használata 

 

1. Keressen olyan oldalakat, amelyek alkalmasa az alábbi funkciókra! 

 

Program neve Használat célja 

tömörítő program Ezyzip 

adatok tárolása Dropbox 

közös dokumentumok szerkesztése Google.com 

fényképek feltöltése Flickr 

Smugmug 

mikroblog írására alkalmas oldal Twitter 

kollaborációs tevékenységre pl,. közös 

szócikkek írására alkalmas oldal 

Wikipédia 

kereskedő közösségek Amazon 

hírek megosztására szolgáló oldal, ahol a hírt 

a tagok minősíthetik 

reddit 

 

 

 


