
Eszközök online
tréningek,

oktatóanyagok 
készítéséhez

Vida Ágnes

Szia, Vida Ági vagyok. Az első online tanfolyamomat 20 évvel ezelőtt készítettem (egy egyszerű kis HTML 
oktató tanfolyamot), azóta pedig 50-nél is több online tréninget tartottam meg.

Volt köztük rövidebb 8-10 leckéből álló tananyag és egészen hosszú, 75 videóból álló tréning is. Némelyik 
állandóan elérhető, mások csak időszakosan. Tartottam élő webináriumokat, konzultációkat és 
elkészítettem számtalan videót, szöveges anyagot és tesztet is. Szinte mindent kipróbáltam, amíg 
kitapasztaltam, mi az, ami működik, mit hogyan lehet megoldani. Most megosztom veled is a technikai 
tudásomat.



Sokan azért nem mernek belevágni az online oktatásba, mert túl bonyolultnak érzik és 
nehezen találják meg a kivitelezés módját is. Az alábbiakban olyan eszközöket 
(szoftvereket, tippeket, online szolgáltatásokat és mobil appokat) gyűjtöttem össze, 
amik segíthetnek az online oktatás beindításában és az online értékesítésben.

1. Tananyagok elkészítése

Videókészítés

Videókamera: kell? Ha egy kézműves oktatást szeretnél tartani, fitnesz vagy 
főzővideókat készítenél, többféle eszközzel is megteheted azt. Egy jó minőségű 
okostelefon is elegendő a forgatáshoz, nem szükséges rögtön videókamerába 
beruháznod.

Ha nincs megfelelő okostelefonod, akkor sem kell rögtön drága eszközökbe beruháznod, 
egy mini videókamerával is lehet jó minőségű HD minőségű felvételeket készíteni, 
ilyeneket már 20-30.000 Forintért kaphatsz, mint pl. a Flip Mino. 

Amit kerülj azok a laptoppal, a webkamerán keresztül készített felvételek, sajnos ezek 
nem túl jó minőségűek.

Világítás: A világítást pedig megoldhatod akár egy-két íróasztallámpa vagy spotlámpa 
segítségével is különösen, ha csak kisebb területet kell bevilágítanod, mint pl. egy 
kézműves vagy DIY videónál.

Teljes alakos videóknál a legolcsóbb megoldás az ablakkal szemben nappali fénynél vagy 
szabadtérben készíteni a felvételt, azonban ügyelni kell rá, nem túl árnyékos-e a 
felvétel.

Ha ennél profibb megoldást szeretnél, akkor célszerű beszerezni egy softboxot 
állvánnyal, amivel természetes fénnyel világíthatod be a szobát.

Kerüld a sárga színű fényeket és a fejed felett világító lámpát, valamint, hogy csak az 
egyik oldalról legyél megvilágítva (pl. ablak). Mielőtt élesben készítenél felvételt, 
érdemes egy-két próbafelvételt készíteni, hogy lásd hogyan néznek ki a felvételen a 
fények. Ami neked jónak tűnik, a felvételen árnyékos vagy túl fényes lehet.

Mikrofon: Videókészítésnél fontos a jó minőségű hang is. Ha a felvétel során közel (1 
méteren belül) vagy kamerához, elegendő lehet az a hang is, amit a kamera felvesz 
(azért készíts egy próbafelvételt!), ha viszont távolabb vagy, akkor egy csiptetős 
mikrofonra mindenképpen szükséged lesz. Ilyeneket legolcsóbban már 2500 Forinttól 
vásárolhatsz. 
Tornafelvételeknél, illetve minden olyan esetben, ahol fontos, hogy szabadon mozoghass
(pl. sütés-főzés) a felvétel során, vezeték nélküli csíptetős mikrofonra lesz szükséged, 
ezek 14.000 Forinttól kezdődnek.
Ha most nem tudsz ilyesmibe beruházni, megoldhatod úgy is, hogy a videókamerával 
felveszed a képet, majd a gép előtt felmondod hozzá a hangot.

Állvány: Állványra mindenképpen szükséged lesz. Kézműves és DIY videóknál, de még 
élő adások készítésénél is elég lehet egy miniállvány (ilyeneket már 1500-2000 Forinttól 
vásárolhatsz) vagy egy gorillaállvány (ennek rugalmas, hajlíthatós a lába, ezért bárhová 
felszerelheted, 3000 Forinttól műszaki üzletekben már beszerezhető). Teljes alakos 



felvételekhez viszont nagy állványra van szükséged, ezeknek az ára 5000 Forinttól indul. 
Ha mobiltelefonnal készíted a felvételt, szükséged lesz még egy adaptterre is, amivel a 
telefont az állványra rögzítheted, ilyeneket 500-1000 Forint körül tudsz vásárolni.

Videóvágás 

Sokféle szoftver létezik, amivel megvághatod a videóidat. Vannak ingyenes, olcsó és 
drágább megoldások egyaránt. 

Ha Windowst használsz, a Windows részeként ingyen elérheted a Microsoft saját 
videószerkesztőjét, ezzel egyszerűbb vágásokat, feliratozásokat könnyen megoldhatsz. 
Ha nem találod a Start menüben innen tudod letölteni: https://www.microsoft.com/hu-
hu/p/movie-creator-free-video-editor/9nblggh4wwjr?activetab=pivot:overviewtab 

Apple gépekre az Imovie a legjobb választás, ez is ingyenes.

A mobilon elkészített videókat rögtön a mobilodon is megvághatod, ebben segíthet a 
Quik applikáció, amit itt érhetsz el Androidra: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&hl=hu

és itt Apple készülékekre: https://apps.apple.com/hu/app/quik-gopro-video-
editor/id694164275?l=hu 

Élő adások készítése 

Élő adásban is oktathatsz a Facebookon vagy a Youtube-on keresztül is. Ehhez csak egy 
mobiltelefonra van szükséged és a Facebook vagy a Youtube applikációra. 

Ha élőben szeretnél interjúkat készíteni, nagy segítségedre lehet a Be.Live alkalmazás 
is. Ezzel úgy készíthetsz élő interjúkat, hogy nem kell egy helyiségben tartózkodnotok. 
Itt tudod letölteni: https://be.live 

Változatos élő adásokat készíthetsz az OBS Studio segítségével. Ez egy olyan szoftver, 
amivel nem csak kameraképet, hanem prezentációkat, videóbejátszásokat, képeket, 
képernyőfelvételeket is online streamelhetsz. Teljesen ingyenes, innen tudod letölteni: 
https://obsproject.com 

Képernyőfelvétel készítés

Képernyőfelvételre akkor lesz szükséged, ha szoftverek használatát szeretnéd oktatni 
vagy egy prezentációról szeretnél videót készíteni.

A legismertebb ingyenes képernyőfelvétel készítő szoftver a Camstudio, itt tudod 
letölteni: https://camstudio.org 

Ha gyakran és sok képernyőfelvételt szeretnél készíteni, a legjobb ár-érték arányú és 
legnagyobb tudású szoftver a Camtasia, ami képernyővideókészítő és vágó szoftver is 
egyben. Innen tudod letölteni a próbaváltozatát: https://www.techsmith.com/video-
editor.html (a fizetős verzió kb. 250 dollárba kerül). 

A Camtasia „kistestvére” a Snagit, ami csak kisebb videóvágó tudással rendelkezik, 
azonban ugyanolyan jó képernyőfelvétel rögzítő, ez csak 53 dollárba kerül.
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Ha prezentációkat szeretnél rögzíteni videó formátumban azt megteheted a Microsoft 
Power Pointból is, Mac gépeken pedig a Keynote-ból.

Hangfelvétel és vágás

Hangfelvételt a mobiltelefonoddal is tudsz készíteni, a jobb hangminőséghez érdemes 
mikrofont vagy a headsetedet használni. 

Ha a gépeden szeretnél hangot rögzíteni és vágni, az ingyenes Audacity segítségével 
felveheted és meg is vághatod a hanganyagaidat: https://www.audacityteam.org 

Videólejátszás, hangfelvétel lejátszás

Hova tedd az elkészült videóidat? Ha Wordpresst használsz, tárolhatod a videókat saját 
tárhelyen, a videókat pedig online lejátszhatják ayz Easy Video Player plugin 
segítségével: https://hu.wordpress.org/plugins/easy-video-player/ 

Ha nem szeretnéd a saját tárhelyedet terhelni vagy nincs Wordpress alapú rendszered, 
használhatod a Vimeo.com videólejátszóját is: www.vimeo.com 

A hangfájlokat Wordpress alatt a Wordpress saját audio lejátszója is képes lejátszani, 
ehhez nem szükséges semmilyen bővítmény.

Ha nem Wordpresst használsz, a Soundcloudra is feltöltheted a hanganyagaidat, ahol 
beállíthatsz privát elérést (csak egy link birtokában lehet meghallgatni az adott 
tananyagokat), vagy az egyes hanganyagok lejátszóját beillesztheted egy titkos vagy 
csak jelszóval elérhető oldalra, ahol meghallgathatják azok, akiknek hozzáférést adtál: 
https://soundcloud.com 

Pdf, ebook készítés 

Az ebookjaidat bármelyik szövegszerkesztőben (PowerPoint, OpenOffice, Pages, Google 
Docs szövegszerkesztő) elkészítheted és mentheted pdf formátumban. 
Ha nem szövegszerkesztőben készítetted az anyagot, hanem más formátumban (pl. 
Excel, képfájl stb.) ezen az oldalon tudod elmenteni pdf formátumban:  
https://online.sodapdf.com/#/home?r=view 

Online magazin készítés 

Saját magazint pdf formátumban is készíthetsz szövegszerkesztővel és elérhetővé 
teheted pl. az issuu felületén, ahol nem csak megjelenhet a magazinod (ingyen), hanem 
a fizetős változatban még előfizetni is lehet rá.

Szép és interaktív online magazinokat készíthetsz a Microsoft Sway-el is: 
https://sway.office.com/my 

2. Online oktató felületek

Ha profi módon szeretnéd elérhetővé tenni a tananyagodat és szeretnéd megvédeni az 
illetéktelenektől is, mindenképpen szükséged lesz egy olyan online felületre, ahova csak 
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azok tudnak bejelentkezni, akik megvették a tananyag elérhetőségét. Ez megoldható 
saját tárhelyen egy csak belépés után elérhető Wordpress oldallal is, de léteznek 
kifejezetten erre a célra szolgáló megoldások is:

Moodle - https://moodle.com Egy kifejezetten online oktatásra szakosodott felület 
sokféle funkcióval a tagok számára.

Learn Dash - https://www.learndash.com Egy Wordpress bővítmény oktatások 
kezelésére.

Thrive Themes - https://thrivethemes.com/apprentice/ Sokoldalú online oktatásra 
szolgáló felület.

Podia – http://www.podia.com Komplex szolgáltatás, amiben landing page-et, 
automatizált fizetőrendszert (Paypalen keresztüli bankkártyás fizetéssel) és oktatási 
felületet kapsz.

3. Értékesítés

Bankkártyás fizetés

Az oktatás során a leggyorsabb és legkényelmesebb, ha van bankkártyás fizetési 
lehetőség és lehetőség szerint automatizált a fizetés és a számlázás. Egy online oktatás 
során a legnagyobb előny, hogy vásárlás után a tananyag már el is érhető, ezért fontos, 
hogy online fizetési megoldást használj, erre a leggyorsabb megoldás jelenleg a Barion 
(www.barion.com). 

A fizetés könnyen megoldható Paypallel is, ahol a legkönnyebben Paypal fiókon keresztül
lehet fizetni, de van lehetőség fiók nélkül bankkártyás fizetésre is.

Automatizált értékesítés 

Wordpress alatt a Woocommerce bővítmény segítségével tudod a leggyorsabban 
megoldani az értékesítést automatizált fizetéssel és számlázással (a Számlázz.hu-n 
keresztül).

A megrendelést megrendelő űrlap segítségével is felveheted, amit egy hírlevélrendszer 
támogat. A profibb rendszerek most már kezelik a megrendeléseket és képesek az online
fizetések és számlázás kezelésére is, pl. Listamester.com, Sales Autopilot vagy 
ActiveCampaign.

Ismétlődő kártyás fizetés

Ha nem csak egyszeri fizetést szeretnél, hanem havi (negyedéves, féléves) fizetést, ami 
automatikusan levonódik az ügyfél számlájáról, arra a leggyorsabb megoldás a Barion.

Wordpress alatt a Woocommerce-hez létezik a Subscription Fizetőkapu, ami egyszeri 
díjért cserébe megoldja a Barionon keresztüli ismétlődő fizetést: https://bankkartyas-
fizetes.hu/index.php?page=woocommerce

Ha nem Barionon keresztül oldod meg, az ismétlődő kártyás fizetéshez elsőként le kell 
szerződnöd valamelyik bankkal (OTP vagy CIB) és ezt követően integrálnod kell a fizetést
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az oldaladba, ezt jelenleg a Listamester.com-on keresztül tudod megoldani a 
legkönnyebben. 

Tetszett? Már csak meg kell csinálni :) A Készíts Online Tanfolyamot! Tréningen 
mutatom meg, hogyan! Nézd meg itt >>

https://gazdagmami.hu/treningek/keszits-online-tanfolyamot/
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