
Segédanyag a metodista istenszteletek 
vagy egyéb alkalmak online  

közve�téséhez 

Magyarországi Metodista Egyház Média Szolgálat 

Parókiám az egész világháló! 



 

Imádkozzunk! 

Atyám, számodra nincs akadály.  

Segíts beüzemelni a technikát!  

Ámen. 

 



ELSŐ LÉPÉSEK ÉS GYAKORLATI TANÁCSOK 
 
Az istensztelet élő közve�tése legegyszerűbben a közösség FACEBOOK OLDALÁN keresztül valósítható 
meg okostelefon használatával. Ha ilyen oldallal még nem rendelkezne gyülekezetünk, javasoljuk ennek 
létrehozatalát! (Más felületek, pl. YouTube használata esetén mobiltelefonról nem indítható közve�tés, 
ebben az esetben külső eszköz, pl. webkamera használata szükséges.) Facebook oldalunk az élő közve�tés 
melle? sok egyéb lehetőséget is felkínál a közösségi kapcsolatok terén.  
 
Gyakorla tanács, hogy bármilyen közve�tés esetén a legfontosabb a megfelelő hangminőség biztosítása. 
(Amennyiben online rádiós közve�tést hoznánk létre a hangminőség ugyancsak elsőrendű szempont.) Ezt 
vagy az okostelefonunk közeli elhelyezésével, vagy egy speciálisan okostelefonhoz csatlakoztatható mik-
rofon használatával érhetjük el. Lényeges, hogy igehirdetés közve�tése esetén a megfigyelések szerint az 
igehirdető szemből történő, közeli közve�tése a leghatékonyabb. 
 
OKOSTELEFONOS FACEBOOK KÖZVETÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: 
 
– Okostelefon (javasolt a töltő csatlakoztatása, hogy elkerüljük a váratlan kikapcsolást) 
– Állvány (pl. tripod) 
– Szélessávú internet (>5 Mbit/s) 
– Hozzáférés a gyülekezet Facebook oldalához (vagy a gyülekezet zárt Facebook csoportjához) 

Parókiám az egész világháló! 



HOGYAN INDÍTSUNK ÉLŐ KÖZVETÍTÉST OKOSTELEFONON KERESZTÜL  
A FACEBOOK ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL? 
 
Android-készülék esetében – Élő adás indításához: 
 
1. Nyissuk meg a közösség Oldalát (Page) és kaPntsunk az          Állapot (Post) gombra. 
2. KaPntsunk az           Élő videó (Go Live) gombra. 
3. Írjunk egy rövid leírást a közve�tés elnevezéséhez. 
4. Érintsük meg az Élő videó indítása (Start Live Video) gombot, ekkor 3 másodperc múlva indul a közve�tés. 
5. A közve�tés leállításához érintsük meg a Befejezés (Finish) gombot a képernyő alján. 
 
iPhone-készülék esetében –  Élő adás indításához: 
 
1. Nyissuk meg a közösség Oldalát (Page) és kaPntsunk az          Állapot (Publish) gombra. 
2. Ekkor a Bejegyzés létrehozása (Add to your post) oldalt láthatjuk. 
3. KaPnsunk az Élő videó (Live Video) gombra. 
4. Írjunk egy rövid leírást a közve�tés elnevezéséhez. 
5. Érintsük meg az Élő videó indítása (Start Live Video) gombot, ekkor 3 másodperc múlva indul a közve�tés. 
6. A közve�tés leállításához érintsük meg a Befejezés (Finish) gombot a képernyő alján. 

Parókiám az egész világháló! 



BIBLIAÓRÁK VAGY EGYÉB KISCSOPORTOS TALÁLKOZÓK  
ONLINE SZERVEZÉSE 
 
A bibliaórák, vagy bármilyen kiscsoportos találkozók is megszervezhető-
ek online módon. Ehhez a Skype alkalmazás ÉRTEKEZLET funkcióját ajánl-
juk. Ehhez a Skype normál vagy vállala  �pusú alkalmazással szükséges 
rendelkeznünk, amely ingyenesen elérhető, letölthető bárki  számára. 
 
Az ÉRTEKEZLET funkció okostelefonon keresztül is használható, ha tele-
pítve van a Skype. Asztali számítógépünk webkamerát és mikrofont igé-
nyel hozzá. A laptopokba ezek az eszközök alapvetően be vannak építve, 
nem szükséges vásárolnunk. (A 10-es Windowson a Skype gyárilag tele-  
pítve van, a korábbi Windows 7 és 8 verziókra a program telepítendő.) 
 
A Skype ÉRTEKEZLET előnye, hogy minden bekapcsolódó láthatja egyszerre egymást és hozzá is  
szólhat a beszélgetéshez. Ilyen konferenciahívást a legegyszerűbben úgy valósíthatunk meg, ha 
megosztjuk az ÉRTEKEZLET létrehozása során a linket azokkal, akik bekapcsolódását várjuk. A 
meghívo?ak egyszerűen a linkre kaPntással beléphetnek a beszélgetésbe.  
 

Parókiám az egész világháló! 



HOGYAN INDÍTSUNK ÉLŐ KÖZVETÍTÉST LAPTOPON KERESZTÜL  
A FACEBOOK HASZNÁLATÁVAL? 
 
1. Hozzávalók:  

 
– Használjunk laptopot  
– Csatlakoztathatunk hozzá kamerát és mikrofont is a jobb kép és hang érdekében 
– Állványok (külső kamerához és mikrofonhoz) 
– Töltő a laptophoz (adás közben ne merüljön le) 
– Szélessávú internet (>5 Mbit/s feltöltési sebesség már elég jó minőségű) 
– Google Chrome böngésző 
– Regisztráljunk Facebookon 

 
2. Facebookra bejelentkezés: 
 
 – Jelentkezzünk be Facebookra.  
 – Nyissuk meg a gyülekezet Facebook csoportját / oldalát, vagy egyszerűen a saját adatlapunkat. 

Parókiám az egész világháló! 



3. Élő videó előkészítése: 
KaPntsunk az „Élő videó”-ra (mintaoldalként az óbudai ifi odalt használjuk): 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Most valami ilyesmit látunk: 
Nincs kiválaszto? eszköz, nincs kamerakép. 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Engedélyezni kell a kamera- és mikrofonhasználatot.  
Ez a krikus pontja a dolognak. Ha ezen túljutunk, akkor egyenes utunk van az élő közve�téshez. 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Ha minden jó, akkor valami ilyesmit kell látni.  
A jobb alsó sarokban megjelenik webkameránk által közve�te? kép. 
 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



4. Gyakori hibák, ha nem észleli a kamerát 
 
4.1 Mikrofon csatlakoztatása 
 
Általában a webkamerákban van mikrofon is integrálva. Az enyémben nem volt,  
és a Facebook addig nem is bírta elindítani a kamerát, amíg a mikrofont külön nem csatlakozta?am. 
 
4.2 Kamera engedélyezése a böngészőben:  
 
Engedélyezni kell 
a kamerát és a 
mikrofont. 
Google Chrome 
→ Beállítások 
 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Keresőbe beírjuk, hogy „kamera”. Webhelybeállítások. 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Kamera / mikrofon: 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Kamera / mikrofon beállítása: 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Kamera / mikrofon beállítása.  
A legördülő listából kiválaszthatjuk, melyik kamerát akarjuk engedélyezni a weboldalak számára.  
Pipáljuk be a „Kérdezzen rá hozzáférés elő? (ajánlo?)” mezőt. Ugyanez az eljárás a mikrofon esetén. 
 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



5. Beállítások  
(alapértelmeze?, nem állíto?am át semmit, jó lesz így is): 
 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



5. Beállítások  
(alapértelmeze?, ezeken sem változtatunk): 
 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



6. Élő videó indítása: 
KaPntás után visszaszámlál két másodpercről és indul. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



7. Videó megosztása másokkal 
Erről az oldalról los elnavigálni, amíg az adás megy!  
De nyithatunk új tabot a böngészőben, és o? akár a saját videónkat is megnézhetjük.  
I? egy új bejegyzésben jelenik meg az élő adás, amit egyszerűen megoszthatunk másokkal is. 
 
 
Ha nyilvános a videó (nyilvános oldalon 
van megosztva, mint pl. a MIX), akkor  
olyanok is láthatják, akiknek nincs  
Facebook oldaluk. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



8. Videó befejezése 
KaPntsunk az „Élő videó vége”-re. 
 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



Vége a közve�tésnek.  
A Facebook élő közve�tésünk a későbbiekben is elérhető és megtekinthető marad  
a Facebook oldalunkon! 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
 

Parókiám az egész világháló! 



 

Imádkozzunk! 

Atyám, köszönöm,  

hogy mindenkihez eljuthato? ez a Rólad szóló üzenet.  

Ámen. 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

www.metodista.hu  
Napi metodista egyházi hírek, információk 

 
www.facebook.com/metodista.hu  

Egyházi közve�tések, Facebook közösség építése 
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