
OKOSTELEFON ÉS 

TABLETSULI 2. 

Amit egy tájékozott 

felhasználónak tudni 

érdemes 

  

Szilassi Andrea 
 



• Leszögezhetjük, hogy sok minden, amit a 

tabletre elmondunk, vagy ami a 

használatára vonatkozik, az az 

okostelefonokra is igaz! 

 

• Így például az érintőképernyős használat, 

a letölthető applikációk / alkalmazások 

használhatósága mindkét eszközön, a 

könnyű súlyból, kis méretből fakadó  

hordozhatóság, a külső memóriakártyával 

történő bővíthetőség,  stb. 



• Sokféle van. Elsősorban a gyártó eszköze 

alapján különböztetjük meg őket, pl. Samsung 

Galaxy, Microsoft Surface, Apple iPad, Sony 

Xperia, LG G Pad, stb. 

• Ettől függetlenül az azonos márkájú eszközök is 

különbözhetnek abban, hogy milyen operációs 

rendszer fut rajtuk, illetve milyen a hardver 

összetétele. 



• Az egyes hardver gyártók legtöbbször 

társulnak valamelyik szoftvergyártóval, 

ezért nem igazán lehet szabadon 

megválasztani, hogy egy konkrét telefont 

vagy tabletet milyen operációs rendszerrel 

szeretnénk megvásárolni. (Bár láttam erre 

kivételt már.) 

• Ha tetszik a Samsung, Huawei eszköze, 

kapod vele az Androidot is!  



• Az Android a legáltalánosabban elterjedt mobil 

operációs rendszer. Ennek is van több verziója. Az új 

és régebbi telefonokon is különböznek, továbbá a 

tableteken is más verzió fut. Néhány becenév: 

JellyBean, KitKat, GingerBread, HoneyComb. A 

legfrissebb, 6.0-ás verzió a Marshmallow nevet 

viseli. 

 

• Amikor jelzi a telefon, hogy érkezett 

rendszerfrissítés – ne habozzunk végrehajtani! 

Biztosan oka van a rendszer cseréjének. Érdemes 

ugyanakkor tájékozódni, hogy vajon milyen 

biztonsági probléma miatt történt a fejlesztés. 

https://www.android.com/ és lásd még  a 10. diát. 

 

https://www.android.com/


• A Microsoft okostelefonjain kezdetben a Lumia Denim 

operációs rendszer futott az okostelefonokon, amely a 

Windows 8.1 rendszerhez volt hasonló.  

 

• Azóta a Microsoft a telefonjaira is leküldte a Windows 10-

es frissítést.  

 

• A tabletként is használható, érintőképernyős laptopokon a 

rendszer ugyancsak frissült Windows 10-re, ha az eszköz 

tulajdonosa ezt végrehajtotta.  

 

• Megmaradt a „csempés” kezdőoldal, mint amit a Windows 

8.1-nél megismertünk.  

 

• Sajnos a Microsoft egy-két éve megszüntette az egyébként 

biztonságos és kitűnő üzemelési idővel rendelkező 

okostelefonjainak a gyártását, de állításuk szerint csak egy 

időre. 



Az iOS az Apple cég operációs rendszere, amely 

iPad, iPod és iPhone készülékeken fut. 





• Erre nem lehet hiteles választ adni! A vásárlások leginkább érzelmi alapon 

történnek, kinek melyik cég a szimpatikusabb. Az Apple-nek és a Google-

nak komoly rajongótábora van, akik mindenféle eszköznél ragaszkodnak a 

vállalat termékeihez. 

• Az egyes gyártók tabletjei, telefonjai valamelyest különböznek egymástól 

tudásban, megjelenésben, megbízhatóságban is, de azért nagyjából 

ugyanazt szolgáltatják. 

• Hogy mit tud a készülék, azt elsősorban műszaki paraméterei döntik el, 

illetve még az, hogy mikor került piacra. Minél újabb, annál fejlettebb 

műszaki megoldásokat tartalmazhat. 



Tény ugyanakkor az is, hogy sokféle 

applikációt kizárólag Androidra, 

esetleg iOS-re fejlesztettek ki, 

ezért a más rendszerű 

készülékeken azokat nem lehet 

használni. 



Érdemes figyelemmel kísérni a Heti 

Világgazdaság online verziójának 

Technika - Tudomány rovatában 

megjelenő híreket. Sok fontos 

információ jelenik itt meg egyrészt 

applikáció ajánlatokról, másrészt 

komoly biztonsági problémákról is 

egyebek mellett. 

http://hvg.hu/tudomany  

 

http://hvg.hu/tudomany


• A tableteken, telefonokon alapvetően vannak 

előtelepített alkalmazások, úgynevezett 

applikációk. A számítógépeken ezeket 

szoftvereknek hívjuk. 

• A három webáruházból lehet letölteni további 

applikációkat, de minden eszköz csak a saját 

webáruházából enged letöltést. (Lásd 12. dia) 

• Ezek egy része ingyenes, más részük csak 

korlátozott ideig használható ingyen. Vannak fizetős 

applikációk, amelyek vagy egyszeri fizetnivalót 

jelentenek, vagy minden hónapban esedékes 

valamennyi díjfizetés. 



• Az Apple (iOS) webáruháza az App Store, 

• A Google (Android) webáruháza a Google Play, 

• A Microsoft webáruháza a Windows Store applikáció a készülékeken.  

• Mindegyikük alapvetően telepítve van a készülékekre, és innen 

kezdeményezhetjük az applikáció-mustrát. Alapvetően mindegyik a 

játékokat favorizálja, de sok értékes alkalmazás található mindhárom 

webáruházban. Később az érdeklődésünknek megfelelő applikációkat is 

ajánlanak majd. 

• Mindegyiknél vannak kategóriák és kereső is, amely segítségével 

tájékozódhatunk a kínálatról.  

• Máshonnan nem tanácsos letölteni applikációt, mert biztonsági 

kockázatot jelenthet! 

https://www.apple.com/ios/app-store/
https://www.apple.com/ios/app-store/
https://play.google.com/store
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/appsvnext/windows
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/appsvnext/windows
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/appsvnext/windows


• Mobiltelefonon lehetséges közvetlenül fizetést lebonyolítani az 

előtelepített applikációval és böngészőn keresztül, de csak ha 

megadtuk bankkártyánk számát, lejáratát.  

Nem javaslom, hogy ezt megtegyük egy androidos készüléken!  

• Vannak okostelefonos, közvetlen fizetésre és átutalásra szolgáló 

applikációk is, pl. az OTP-nek és a Budapest Banknak.  

• Lehetséges fizetni előre átutalásos módon (számítógéppel vagy 

hagyományos módon). Ilyenkor ún. díjbekérőt küldenek a 

megrendeléskor. Amint beérkezik befizetésünk, azonnal 

hozzáférhetővé teszik a szolgáltatást.  

 



• Megbízható és nemzetközi viszonylatban is alkalmazható fizetési mód, ha 

nyitunk egy PayPal fiókot. Én mindenkinek ezt ajánlom, 8 éve alkalmazom 

gond nélkül! Kétféle lehetőségünk van fizetés teljesítésére: 

1. A számlánkról átutaljunk a PayPal fiókunkra a szolgáltatás díját. 3 napos 

átfutási idő van a fizetés teljesítésére ebben az esetben.  

2. Vagy megadhatjuk a PayPalnak a bankkártyánk számát és lejáratát, 

továbbá megadjuk konkrétan, melyik szolgáltató felé engedélyezzük a 

pénz átutalását. Ez azonnal megtörténik. Ez a legkényelmesebb megoldás, 

és bármikor visszavonható.  

• Ebben az esetben a webáruházban, a fizetés folyamatában bejelöljük a 

PayPalt, mint fizetési módot. Ilyenkor átirányít a szolgáltató weboldalára, és 

a belépési kódjaink megadása során engedélyezzük a tranzakciót. 

• Havonta esedékes díjakat is tudunk így rendezni szolgáltatóknak, eladóknak.  
 



Több szempontból is előnyös fizetési mód ez.  
• a PayPal átváltja a forintunkat olyan valutára, amire éppen szükség van a fizetéshez. A 

szolgáltató pedig nem fér hozzá a valódi bankszámlánkhoz, bankkártyánkhoz, csak 

mindig az esedékes összeghez. 

• A PaYPal fióknak NINCS havi fenntartási díja! A valutaátváltásokért egy csekély díjat 

számítanak fel – tranzakciónként. 

• A PayPalnak van magyar nyelvű felülete is. 

https://www.paypal.com/hu/home


• Az ingyenes, de akár a fizetős applikációk fejlesztői minden 

esetben feltételeket támasztanak a használók számára az 

alkalmazás használata fejében. 

• Nem mindegy, hogy mire adunk felhatalmazást! 

• Ellenőrizhető a letöltés – telepítés előtt is, milyen feltételek 

vannak – habár olvastam már nagyon ködösített, és rendkívül 

hosszadalmas szöveget is erre vonatkozólag. 

• A Windowsos eszközökön rendezettebbek ezek az ügyek. 

Használat előtt is felhívja a figyelmet az alkalmazás 

számára szükséges engedélyekre. 



Amit minden androidos 

eszköz tulajdonosának 

meg kellene ismernie! 

 

https://support.google.co

m/googleplay/answer/6

014972?p=app_permissi

ons&rd=1  

 

https://support.google.com/googleplay/answer/6014972?p=app_permissions&rd=1
https://support.google.com/googleplay/answer/6014972?p=app_permissions&rd=1
https://support.google.com/googleplay/answer/6014972?p=app_permissions&rd=1
https://support.google.com/googleplay/answer/6014972?p=app_permissions&rd=1


Az engedélycsoportokat ki 

kell bontani a sor végén, 

hogy olvashatók legyenek 

a részletek. 

 

Felhívnám a figyelmet a 

Google megjegyzésére:  

 

„Idővel az Android 

operációs rendszer 

módosíthatja az engedélyek 

működésének módját, 

például hozzáadhat 

engedélyeket, vagy 

átminősítheti azokat.”  



• Intelligens személyi asszisztens:  
iPad-nél a Siri, Windowsnál a Cortana,  

Googe-nál a Google Now,  

a Samsung saját fejlesztése az S Voice,  

a Lenovónál a Lenovo Smart Voice. 

• Különleges fotó- és videószerkesztő programok 

• Navigációs alkalmazások 

• QR-kód olvasás 

• Rádióhullámon történő fájl-átvitel (Bluetooth és NFC) 

• Az NFC-re alkalmas készülék közvetlen, érintéssel történő vásárlásra, vagy 

képek, dokumentumok átadására is alkalmas. 

• Szelfizést támogató alkalmazások, Time-Lapse felvétel készítés, 

nagylátószögű kamera stb. 

• Kitűnő minőségű videó- és zenelejátszó alkalmazások, stb. 



• A különleges, egy-egy gyártónál megismert 

extra funkciókat előbb-utóbb lemásolja a 

konkurencia is.  

• Vagyis csak idő kérdése, és minden jobb 

kategóriás készüléken használhatóak lesznek 

(ugyanazok) az extrák – az eszköz árától, 

kategóriájától függően. 



Folytatása következik… 


