
Airbnb 
alkalmazás 



A letöltés után: 

Az első felület felvilágosít 
bennünket arról, hogy hogyan 
működik a program, milyen 
feltételeket vesz figyelembe. Ezt az 

„ok” gombra kattintva 
elfogadhatjuk, vagy a „személyre 
szabás” gombra kattintva magunk 

tudjuk beállítani ezeket a 
szempontokat. 



Bejelentkezés, vagy regisztráció: 

Ezt követően meg kell adnunk egy 
fiókot/elérhetőséget, amely 
segítségével bejelentkezhetünk. Ez 
lehet telefonszám, e-mail fiók, 

Facebook profil, Google-fiók, vagy 
Apple-fiók is. Mindegyik esetben 
be kell jelentkezni az adott fiókba. 

 

A folytatás lehetőség elérhetővé 
válik, amint beírtuk az 
elérhetőségünket, így tovább 
tudunk haladni. 



Személyes adatok megadása: 

A megfelelő helyre be kell írni a 
személyes adatainkat (pl.: név, 
születési dátum, e-mail cím). 



Személyes adatok megadása: 

Lejjebb görgetve, miután 

kitöltöttük a fenti üres részeket, 
elérhetővé válik az „Elfogadás és 
folytatás” lehetőség. 
 

Alatta be tudjuk állítani azt, hogy 
nem szeretnék reklámüzeneteket 
kapni. Ezt a kis gomb 

megbökésével tudjuk beállítani. 



A regisztrációt követően megkérdezi, 
hogy szeretnénk e törölni a 
regisztrációt, amelyet a 
„Regisztráció törlése” lehetőséggel 
tehetünk meg. 

 

A másik lehetőség a „Vissza”, 
visszadob minket a főmenübe. 



Felhasználási feltételek 
elfogadása: 

Beleegyezésünket adhatjuk a 

„Beleegyezés és folytatás” 
lehetőséggel, csak ezzel 
tudunk továbbhaladni 



A főmenü (felfedezés): 

A „Hová utazol?” keresési 

lehetőséggel meg tudunk adni 
településnevet, amely 
településen szállásokat keres 

nekünk. 

A „Keress szállást a környéken” 
lehetőség pedig kiválaszt egy 
települést és egy térkép 
segítségével ismerteti a szállások 

helyét az adott településen. 

 



A főmenü (felfedezés): 

A főmenüben lejjebb görgetve kiírja az 

országon belüli főbb településeket is, 
illetve alattuk jelzi, hogy mennyi idő 
autóval odautazni. 

Még lentebb haladva kategóriákba 
szedve tekinthetünk meg szállásokat (pl.: 

teljes otthonok, víkendházak, stb…) 
A főmenü tartalmaz még 

programlehetőségeket, illetve 
csatlakozhatunk is a házigazdákhoz az 
alkalmazáson keresztül. 



A főmenü 
(felfedezés): 

Legalul egy súgó lehetőség van 
vendégek, házigazdák, COVID-
19-dolgozóknak. Itt bővebb 
információkat találunk az 

egyes lehetőségekre kattintva 
a felhasználással kapcsolatban. 



Mentve: 

A mentve menüpontnál meg 

tudjuk tekinteni a mentett 
szálláshelyeket. Ide úgy 
tudunk menteni, hogy a 

kiválasztott szállásra 
rákattintva jobb felül található 
egy szív ikon, arra rábökve 

behelyezi a szállást ide: 



Utazások: 

Ezalatt a menüpont alatt 

megtekinthetjük a jövőbeli 
és a múltbeli utazásainkat. 



Postafiók: 

Itt a nekünk címzett 

üzeneteket és 
értesítéseket olvashatjuk, 
illetve reagálhatunk 

rájuk.  

A két lehetőség között, a 
kívántra rábökve 
válthatunk. 



Profil: 
A személyes adatainkat, az 

ügyeinket - amiket az 
alkalmazáson keresztül 
intéztünk – tekinthetjük meg. 

Természetesen ismerősöket is 
meghívhatunk és egyéb 
fiókbeállításokat is 

végezhetünk (pl.: adatvédelmi 
beállítás). 

Az alkalmazás frissítését is itt 
tudjuk elérni. 



VÉGE 


