
         Fajtái 
a) asztali számítógép
b) laptop
c) tablet

         Hardware 
a) A számítógép részei és funkciójuk – ház, monitor, egér, 
billentyűzet stb.
b) Csatlakoztatható eszközök – nyomtató, szkenner, 
hangfal, webcamera, fülhallgató, játékvezérlők stb.
c) Portok – USB, HDMI, VGA, nyomtató stb. (amennyiben 
van érdeklődés részükről, bátran mutassátok végig a 
portokat az eszközön, mit, hova kell csatlakoztatni)  

         Software – operációs rendszerek, Windows  
a) tálca, startmenü – hol található, hogyan szerkeszthető 
b) asztali ikonok – elrendezés, méret beállítása
c) mappák, fájlok – helye, megjelenése, fájlkereső
d) szemetes – fájlok törlése 
e) Microsoft Office – World, Excel, Power Point – funkciók
f) böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome) – ajánlással, melyiket érdemes használni 
g) média lejátszók –
Windows, illetve beépített vagy ajánlott szoftverek
h) kapcsolódás az internethez –
telefonos hálózat, kábel, wifi, router

I. SZÁMÍTÓGÉP

         Akkumulátor
•Nem kell 100%- ra tölteni
•Ne hagyjuk a töltőn éjszakára
•Töltsük gyakran, akár csak részben
•Ha melegszik a készülék, vegyük le a töltőről – érdemes 
gyári töltőt használni

         Operációs rendszerek  
•Android - a Google fejlesztés, a legelterjedtebb mobil 
operációs rendszer
•IOS - az iPhone-hoz kapcsolódó Apple operációs rendszer
•Windows Phone - a számítógépekről már jól ismert 
Windows telefonos adaptációja 

II. MOBIL ESZKÖZÖK; OKOSTELEFON, TABLET

TEMATIKA
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         Beállítások
a. Kijelző beállítások
•Háttérkép 
•Fényerősség
•Lezárás, feloldás (időzítés, ujjlenyomat, PIN kód)
•Érintőképernyő működtetése (érintés, nyomva tartás, 
elhúzás, nagyítás széthúzással)

b. Menü és ezek beállításai
•könnyebb elérés
•kedvencek
•személyre szabás – pld. nézet, betűméret beállítása

c. Hang beállítások 
•csengőhang beállítás
•SMS hang beállítás
•értesítési hang beállítás
•fülhallgató csatlakoztatása 
•hangerő gomb!

         Billentyűzet 
•hol található billentyűzet
•milyen részei vannak (betűk-emotikonok-számok és 
írásjelek)

         Kamera, fényképező
•fotók, videók készítése  
•selfie és beállítások 
•szerkesztés, galéria létrehozása, kezelése
•képek küldése, megosztása

         Telefon
•számok beírása
•számok mentése 
•kedvencek beállítása
•hívás elutasítása szöveggel

         SMS
•írása
•küldése
•MMS és mivel jár (pénzzel, több internetet fogyaszt stb.)

         Internet használat mobil eszközön
(lásd. még az Internet témakörben)
•Böngészők fajtái, megnyitása, telepítése
•Applikációk (alkalmazások) letöltése és használata 

         Applikációk
•Alapvető, beállított appok - telefon, SMS, levelezés, chat, 
kontaktok, kamera, Play áruház/ böngésző
•További alkalmazások letöltése és használata 
•Appok törlése, leállítása

         Hasznos appok telefonra –
funkciók, beállítások igény szerint
•Messenger, Skype, Pinterest, Instagram, Facebook, BKK 
Futár
•telefonszolgáltató appja 
•Google appok: Drive, Gmail, térkép 
•egyéb, általatok hasznosnak ítélt app (pld A Pillboxie 
színkódolással és egyszerű menük segítségével emlékeztet 
a gyógyszerek bevételére, vagy EyeReade, ami nagyítóvá 
alakítja a mobiltelefont)

         Jelszavak
A jelszó olyan, mint a fehérnemű:
- cseréld rendszeresen,
- ne hagyd szem előtt,
- ne add át másnak!

•erős jelszó: legalább nyolc karakter hosszú, kis és nagy 
betűket, számokat és speciális szimbólumokat tartalmaz

         Wifi beállítások
•csatlakozás wifi hálózathoz
•nyílt wifi hálózatok
•internet megosztás a készülékről 
•hogyan lehet megakadályozni, hogy ránk kapcsolódjanak

         Bluetooth beállítások 
•Milyen esetben használjuk, mikor nem érdemes? 
(felcsatlakozhatnak és lelophatnak adatokat)

         Felugró értesítések és kezelésük 
•szoftverfrissítés értesítő
•hívás-, és üzenetértesítések
•applikációktól jövő értesítések 
•Frissítések – ütemezés: alapból csak wifiről, hogy ne 
fogyassza a mobilnetet  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



         Alapok
•Mi is az az internet? 
•Hogyan működik?

         Böngészők 
•különbségek-hasonlóságok, 
•előnyök-hátrányok - Chrome vagy Firefox ajánlása
(esetleg Explorer, ha meg tudjátok indokolni ;-)

         Praktikus funkciók és ezek használata  
•kedvencek, könyvjelzők 
•előzmények
•kiegészítők, bővítmények (hol találhatók, must have pld. 
flash player, pdf olvasó stb.) 

         Navigáció, böngészés 
•linkek, URL, gyűjtőoldalak fogalma
•kezdőlap beállítása (kezdőknek Startlap, vagy Index, 
haladóknak Google)  
•felugró reklámok – reklámblokkolók
•Sütik – engedélyezés és törlés
•Vírusirtó programok és telepítésük 
•Adatvédelmi nyilatkozatok: feltétlenül elolvasni az 
adatkezelésről szóló részt

         Letöltések
•Célmappa kiválasztása, beállítása)
•Mit, honnan, hogyan szabad és mit NEM szabad! 
•Letöltő oldalakon felugró reklámok (NEM szabad 
rákattintani!)

         Hitelesség, objektivitás 
•rengeteg információ, ami néha ellentmondásos 
•több forrásból ellenőrizni az információt 
•Ha valami hihetetlennek tűnik, akkor az általában az is! 

         Cloud = Felhő
•interneten vagy zárt hálózaton történő adattárolás. 
•Bármilyen fájlt, fotót, zenét, dokumentumot nem a 
saját gépünkön tárolunk, hanem valamilyen internetes 
szolgáltatásban, az a felhő. Pl. Google Drive

         Információszerzés és szórakozás az 
interneten
a) Hírportálok  
•hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nem minden igaz, ami 
az internetre felkerül, érdemes mindennek több forrásból 
utánanézni!
•Hírlevelek; fel-, és leiratkozás 
•Wikipedia – közösség szerkeszti, nem objektív

LEGYÉLTEIS!
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III. INTERNET

b) Keresők 
•elsősorban Google
•a keresés tudománya – milyen keresőszavakat 
használjunk 
•hogy lehet kiszűrni a szponzorált hirdetéseket és 
szelektálni a találatok között? 

c) Zene 
•fizetős pld. Spotify 
•ingyenes pld. YouTube ( YouTube beállítások)

d) Filmek, sorozatok - online nézhető
•Ingyenes felületek, videó megosztók - Indavideó, 
YouTube, Videa, minden, ami legális
•fizetős szolgáltatások TVGO, Netflix, HBO GO 
•hogyan működik, és mit kezdjünk a felugró ablakokkal  

e) Online rádiók
•Nem kell tudni a rádiók frekvenciáit, csak a nevére kell 
kattintani. 
•Ha van internetkapcsolat, bárhonnan – akár külföldről is - 
elérhető (nem csak az adók közelében) 

f) Érdeklődési körnek megfelelő oldalak ajánlása, pld: 
•receptgyűjtemények Nosalty, Mindmegette.hu; 
gasztroblogok 
•Sport, 
•kertészeti oldalak Édenkert.hu  
•egészségoldalak Házipatika.com 
•életmód NLCafé, 
•hangoskönyvek. Elektronikus Könyvtár - MEK

g) Játékok – mert miért is ne? :)
•Ingyenes és fizetős játékok számítógépre és/vagy mobil 
eszközre 
•első lépésben nem bonyolult játékok ajánlása, pld 
kártyajátékok, logikai játékok, egyszerűbb szimulátorok 
stb. (League of Legends inkább csak haladóknak – persze 
ezeket is megmutathatjátok, ha érdeklődnek és el akarjátok 
kápráztatni őket) 

h) Nyelvtanulás (soha sem késő, ha eddig nem volt idejük, 
vagy lehetőségük rá) 
•ingyenes, online nyelvleckék (Duolingo,  5 perc angol , 
BBC Learning English)
•szótárak (Dictzone , SZTAKI)
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+

1. Az ikonra kattintva hozzunk létre linket (elérési 
útvonalat) és küldjük el a kiválasztott személynek 
e-mailben.
2. Ezzel az ikonnal adhatunk hozzá személyeket a 
fájlhoz.  
3. Az „előnézet” megmutatja nekünk magát a 
megosztani kívánt fájlt.
4. A kuka ikonnal tudunk törölni.
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IV. GOOGLE - A KERESŐ ÉS AZON TÚL

         Google account
•létrehozása, beállítások
•egy felhasználói fiókkal a Google összes alkalmazása 
használható, megkönnyíti a más alkalmazásokba való 
bejelentkezést 
•Elmenti az adatokat és az összes beállítást a Google 
keretein belül 

         Gmail - a levelezőrendszer
•Levelek küldése/fogadása
•Személyre szabható – téma, profil beállítása
•Kép, dokumentum csatolása a levélhez 
•Másolat és titkos másolat, levelek továbbítása 
•Csillagozott mappa – fontos levelek 
•Piszkozatok mappa - még el nem küldött üzenetek 
•Elküldött mappa - minden elküldött üzenetet 
visszakereshető
•Spam
•Kéretlen és ismeretlen feladótól jövő email-ek – nem 
nyitjuk meg!
•Adategyeztetés soha nem történik e-mailben, semmilyen 
adatot nem szabad megadni, még akkor sem, ha 
hivatalosnak tűnik! 
•Ne dőlj be az olyan hívásoknak, e-maileknek sem, 
amiben arról értesítenek, hogy nyertél, de csak akkor kapod 
meg, ha elküldöd az adataidat. 

         Térkép
•Cím alapján helyek meghatározása 
•Útvonalterv készítése különböző opciókkal (a felső sorban 
kiválaszthatjuk, hogy autóval, tömegközlekedéssel, gyalog, 
bicajjal vagy repülővel utaznánk, és ezek után a telefonunk 
egy élő GPS-ként navigál majd az adott helyre)
•Képek videók az általunk keresett helyről 
•„Útvonal” lejárása 

         Drive
•a Google felhő alapú szolgáltatása – dokumentumok, 
képek és nagyobb fájlok tárolása és megosztása
•Megadhatunk, ki férjen hozzá rajtunk kívül az adott 
dokumentumhoz, képhez 

•Válasszuk ki a megosztani kívánt fájlt:
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V.  FACEBOOK ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA

         „Facebook”
a) Mire használható?

b) Profil létrehozása, posztolás 

c) NETIKETT (mivel a Social medián keresztül az idősek 
számukra ismeretlen területre lépnek, fontos, hogy ne 
váljanak nevetség tárgyává - beszéljétek arról, mit, hogyan 
érdemes posztolni, és mit ne vigyenek túlzásba – pld az 
unoka nem biztos, hogy örül, ha kiteszik róla a babakori egy 
szál törölközős képet)
•Ismerősök jelölése, letiltása
•Like – mit és hogyan  
•Megosztás - videók YouTube-ról, oldalak, cikkek 
megosztása 

d) Oldalak, érdeklődési körnek megfelelő csoportok 
keresése

e) esemény, csoport, oldal létrehozása 

f) Üzenőfal és hírfolyam 
Hogyan lehet bejegyzést írni és ki is látja az üzenőfalra kiírt 
üzeneteket?

g) Biztonsági és adatvédelmi beállítások 

h) Személyes adatok
•semmilyen körülmények között vagy csak nagy 
körültekintéssel szabad megosztani a világhálón: életkor, 
születési dátum, lakcím, telefonszám

•Közvetett információk is árulkodhatnak - pld közzétett 
iratokból adódhat személyazonosság lopás vagy családi 
nyaralásról real -time közölt képek esetében megtudható, 
hogy épp senki sem tartózkodik a házban

i) Messenger használata - üzenetek küldése, fogadása 

j) Facebook alkalmazás a mobil eszközön 
•androidon 
•iPhone, iPad

         Skype 
•telepítése
•alapbeállítások
•hogyan lehet keresni, felvenni a kapcsolatot pld a 
családtagokkal és ismerősökkel 
•normál és csoportos hívás lebonyolítása (csoportos, hogy 
ha pld külföldön élnek a rokonok és néni meg akarja lepni 
bácsit a 101.szülinapján, hogy mindenki ott legyen) 

         Instagram
•használata, képek közzététele a neten 
•Insta Story - 24 óra után eltűnő napi pillanatképek 
bevállalósoknak
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VI. ÜGYINTÉZÉS ONLINE

         Ügyfélkapu 
•Az Ügyfélkapu segítségével elektronikus közigazgatási 
ügyintézést nyújtó intézményekkel lehet kapcsolatba lépni
•ügyintézés: jogosítvány, útlevél, személyi igazolvány 
gépjármű, adózás, hagyaték 
•szükséges dokumentumok leöltése, vagy online 
beküldése 

         Orvosi időpontfoglalás 
•Amennyiben érdeklődnek a lehetőség iránt, próbáljátok 
egy konkrét példán, egy számukra hasznos oldalon 
keresztül bemutatni a folyamatot.
(illusztráció a következő oldalon)

         Közmű szolgáltatásokkal kapcsolatos 
bejelentések, ügyintézés - sorbaállás helyett! 
•közmű átíratás
•óraállás bejelentése 
•egyenleg és számlák lekérése, követése
•EON, FŐGÁZ, Vízművek 

         E- recept 
Lejárt az „elmegyek az orvoshoz és a kezembe adják a 
receptet” ideje! Online is lehet kérni gyógyszerek felírását, 
ami a rendszeren keresztül a patikákba jut, ahol azonosítás 
után a tulajdonos átveheti a pirulákat.
a) Recept felírás (illusztráció a következő oldalon)
b) Recept kiváltása (illusztráció a következő oldalon)

VII. PÉNZÜGYEK, VÁSÁRLÁS

VIII. FOGALMAK

•A személyes adatok kikerülése a netre és/vagy a banki 
adatok, bankkártyák online tárolása különösen veszélyes 
lehet az idős emberek számára. 
•Mindenképpen javasoljátok nekik, hogy ha online 
bankolnak, vagy vásárolnak, kérjék egy közeli 
hozzátartozójuk segítségét az első lépéseknél és a 
biztonságos beállításoknál.  
•Mielőtt bármit vásárolnak az interneten, meg kell 
győződni róla, hogy az URL https-el kezdődik (az ‘s” secure, 
azaz biztonságos), ellenkező esetben a hackerek könnyen 
ellophatják a bankkártya adatait. A bal felső sarokban egy 
zárt lakat icon is jelöli, ha a webhely biztonságos. 

         Vásárlás 
a) Élelmiszer Tesco, Auchan – ingyen házhozszállítással!

b) Ruházat (mint égen a csillag :) )

c) Apróhirdetések, használt cuccok jó áron Jófogás, Vatera 
- nem csak venni, eladni is lehet! 

d) Színház és koncert jegy vásárlása, amit ki lehet 
nyomtatni! Ma este színház, Jegy.hu 

e) Akciós újságok online böngészése, letöltése
(keressetek rá, és mutassatok egy példát) 

A technológiának saját nyelve van, amit ismerni kell!
Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül - 
összegyűjtöttünk néhány kifejezést, ami magyarázatra 
szorul. Bármilyen témakörről beszéltek - mivel ők nem 
biztos, hogy rá fognak kérdezni - figyeljetek rá, hogy milyen 
ismeretlen szavakkal szembesülhetnek az idősek!
•live video
•egér
•port
•messenger
•account
•link, hivatkozás
•targetált hirdetés

•szponzorált tartalom
•chat
•chatbot
•start-up 
•big data
•bitcoin
•mém
•spam
•trollkodás
•VR -virtuális valóság
•AI -mesterséges intelligencia 
•stb. mindaz, ami az oktatás során felmerül
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         Orvosi
időpontfoglalás 

         a) Recept felírás

         b) Recept kiváltása
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