
FACEBOOK – REGISZTRÁCIÓ ÉS 
BEÁLLÍTÁSOK 



ELSŐ LÉPÉSEK… 

• Mi is az a facebook?  

• A Facebook amerikai alapítású közösségi hálózat, amely 2004. február 4-én kezdte meg 

működését. Eredetileg Thefacebook-nak hívták. Az egyik legnagyobb ismeretségi hálózat a 

világon, amely 2011 februárjára már több mint 637 millió regisztrált felhasználót számlált 

 



ELSŐ LÉPÉSEK… 

• Rendelkezz egy levelező fiókkal (gmail, outlook, citromail, freemail stb)  

• A minimum életkor 13 év, ezt követően bárki regisztrálhat a közösségi oldalra 

• Fontos, hogy valós adatokkal, információkkal regisztrálj, hiszen az emberek az alapján 

ismernek meg, amit magadról írsz és senkinek sem jó, ha nem valós képet kapnak rólad.  

 



HA EZEK MÁR MEGVOLTAK, IRÁNY A FACEBOOK 

• Új fiók létrehozásához kattints a 

ZÖLD Új fiók létrehozása gombra! 



A REGISZTRÁCIÓ LÉPÉSEI… 

• Az üres mezők megfelelő adatokkal való 

kitöltése.  

• A jelszónak, minimum 8 karakternek kell 

lennie, célszerű nehezebb és 

komplikáltabb jelszót megadni a fiók 

biztonsága érdekében!  

 

 



A REGISZTRÁCIÓ GOMB MEGNYOMÁSA UTÁN… 

• A regisztrációt követően a megadott 

email címre, érkezik egy megerősítő 

levél, amelyben egy kód van. Azt ide be 

kell írni! 

• Ha jól sikerült beírni a kódot, akkor ezt 

az üzenetet kapjuk! 



ÉS VÉGÜL ELKÉSZÜLT A FACEBOOK PROFILUNK 



INDULJON A SZEMÉLYRE SZABÁS… 

 • Első lépésként, állítsunk be egy profil 

képet, lehetőleg önmagunkról. Hiszen így 

az ismerőseink, barátaink könnyen 

megtalálnak minket.  

 



PROFIL KÉP BEÁLLÍTÁSA UTÁN, ÁLLÍTSUK BE A 
SZEMÉLYES ADATAINKAT… 

 • A névjegy menü pont alatt található meg 

ez az űrlap.  

• Itt megtudjuk adni azokat az adatokat, 

amelyeket szeretnénk, hogy tudjanak 

rólunk az emberek.  

• Itt nem kötelező mindent megadni, csak 

annyi információt adsz meg magadról, 

amennyit úgy jónak találsz. 



KIK LÁTHATJÁK A MEGADOTT ADATAIMAT? 

• Éva ezt minden adatával kapcsolatban be 

tudja állítani. 

• Nézzük az alábbi példát, Minta Éva egy pékségben 

dolgozik 20 éve. Éva nem szeretné, hogy mindenki 

lássa. Mit tehet ekkor Éva?  

• Éva kiválaszthatja, hogy kik láthatják az adata 

lehetnek:  

• -nyilvános,  

• Ismerősök,  

• Ismerősök kivéve.. (akit pl nem szeret) 

• Csak én  



ÉS A VÉGEREDMÉNY  

 • Éva már mindent beállított, profil és 

borítóképet.  

• Megadta az adatait 

• Most már csak annyi teendője van, hogy 

megkeresi ismerőseit, barátait, családját!  

 


