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BEVEZETÉS 
Ez a dokumentum azt foglalja össze, hogyan lehet az oktatási tevékenységünkhöz kapcsolódó videókat 
YouTube felhasználásával közzétenni. Megjegyzendő, hogy erre más eszközök is rendelkezésünkre 
állnak: 

 sze-gyor.videotorium.hu akadémiai videó-megosztó 
 a videók fájlként való megosztása a GoogleDrive-ról 
 Moodle rendszer (csak rövid videókra!)  

 
Az oktatás során szükség lehet olyan videók készítésére is, amiket nem szeretnénk teljesen nyilvánossá 
tenni, pl. a Videótóriumon megosztani, hanem csak ideiglenes jelleggel, egy szűkebb hallgató 
közösségnek akarjuk elérhetővé tenni. Erre jó alternatíva a YouTube videómegosztó, ahol saját 
csatornát, abban lejátszási listákat hozhatunk létre, amiket célzottan, „a link birtokában levőknek” 
tudunk eljuttatni, illetve a megosztott videók elérhetőségét később is könnyen tudjuk módosítani. 
Vagyis a  YouTube-ot akkor érdemes használnunk oktatási videóink közzétételére, ha: 

 Saját magunk rendszeresen akarunk új fájlokat feltölteni, régieket törölni vagy 
átcsoportosítani. (Ez a többi alternatíva közül elsősorban a Videotórium esetén nehézkes.)  

 Követni szeretnénk videóink látogatottságát. A felsorolt alternatívák közül erre a YouTube a 
legalkalmasabb, mert részletes statisztikát, elemzést nyújt a videók látogatottságáról. 

Ezek leginkább abban az esetben állnak fenn, amikor a félév menetét követve hozunk létre videókat 
(kamera felvétellel, GoogleMeet foglalkozás rögzítésével, saját webkamerával, képernyő-felvétellel) és 
ezeket egy rövid feldolgozás után gyorsan tesszük közzé a hallgatóknak. Egy jobban előkészített, 
gondosan vágott és tartalmában is ellenőrzött anyag végleges helyének a sze-gyor.videotorium.hu 
alkalmasabb választás.   
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ALAPFOGALMAK 
A YouTube sokféle funkciót biztosít videóink rendezésére, közlésére, de még alapszintű vágásra is 
lehetőségünk van. Ezek közül az alábbiak fontosak, ha célunk az, hogy anyagainkat gyorsan elérhetővé 
tegyük a hallgatóknak: 

 Google fiók: A YouTube-on való videó-közzétételhez Google fiókkal kell rendelkeznünk. 
Egyetemi videóinkat az egyetemi, ga.sze.hu-s címhez tartozó fiók alatt érdemes kezelnünk. 

 Felbontás: A feltöltött videó minőségét határozza meg, célszerűen a HD (720 sor) illetve Full 
HD (1080 sor) értéket érdemes célba venni, az ilyen felbontású videók minden mai kijelzőn 
már megfelelő minőséget jelentenek. 

 Csatorna: Alapvetően egy Google-fiókhoz egy "csatorna" tartozik. Ennek beállításait egyszer 
kell megtennünk, amikor elkezdjük használni a YouTube-ot. 

 Lejátszási lista (Playlist): Feltöltött videóink csoportosításának eszköze. Egy videó több 
lejátszási listában is benne lehet. A lejátszási listáknak külön hivatkozása van, így alkalmas arra, 
hogy egy-egy tantárgyhoz egy-egy lejátszási listát hozzunk létre és ennek a címét közöljük a 
hallgatóval. Ez a cím lehetővé teszi, hogy a hallgatók elérjék a videóinkat akkor is, ha a 
felvételeket "Nem nyilvános"-ra állítjuk be. 

 Láthatóság: Feltöltött videóink esetén szabályozhatjuk, kik láthatják őket. A "Privát" 
anyagokat csak mi magunk nézhetjük meg, a "Nyilvános"-akat mindenki, a "Nem nyilvános" 
státuszúakat csak azok, akik ismerik a felvétel vagy a lejátszási lista elérési címét. Legtöbb 
oktatási anyagunk esetén ez a célszerű választás.  

 Meta-adatok: A videók rendezését megkönnyítő adatok, melyek nekünk és a nézőknek is 
segítenek. A kötelezően beállítandóak: "Cím", "Leírás", "Index-kép", "Közönség" (gyerekeknek 
készült-e az anyag). Az első kettőt alaposan érdemes megtervezni, mert később alapvetően ez 
alapján fogják tudni azonosítani a hallgatók az anyagokat. Az Index-képet vehetjük magából a 
videóból. 

 YouTube Studio:. A YouTube csatorna, és a feltöltött videók kezelésére szolgál, a csatorna   
működéséről, használatáról ad információkat. Segítségével elvégezhetők a legfontosabb 
alkotói feladatok. Az új kialakítású YouTube Analytics világos áttekintést ad a teljesítményről, 
legyen szó a csatorna egészéről vagy a konkrét videókról. Új mutatókat is tartalmaz, például: 
megjelenítések, megjelenítések átkattintási aránya és egyedi megtekintők.  

 

  



SzE-learning oktatás 
YOUTUBE  

3 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 

Szükségünk lesz egy YouTube felhasználói fiókra, ami célszerűen lehet a „@ga.sze.hu” fiókunk is.  
Amennyiben nincs még ilyen fiókunk, akkor azt a https://informatika.sze.hu/hirek/sze-google oldalon 
lehet igényelni. 

A YouTube-ra történő belépés előtt érdemes ellenőrizni, hogy milyen felhasználónévvel próbálkozunk, 
ha van magán Google fiók, akkor esetleg szükség lehet az egyetemi fiókra történő átváltásra. 

A nyitóképernyő jobb felső sarkában látszik, hogy milyen fiókkal jelentkeztünk be a YouTube-ra. 

 

 

 

Ha rákattintunk a profilképre, a lenyíló ablakban a Fiókváltásnál tudjuk az egyetemi fiókot 
kiválasztani. 
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CSATORNA LÉTREHOZÁSA 
Belépés után a Profilképre kattintva látjuk a csatorna létrehozásával és a beállítással kapcsolatos 
lehetőségeket: 

 

 

A megosztani szánt videókat érdemes a csatorna alatt lejátszási listákba szervezni, amik akár 
tantárgy, akár témakör szerint csoportosíthatóak. 
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A csatorna létrehozásához kattintson a profilképre, majd a Csatorna létrehozására. 

Egy varázsló végig vezet a kezdő lépéseken, ez ki is hagyható, de segítségével az alapvető információk 
könnyen megadhatóak: 

            

 

- Saját vagy egyéni név megadása 
- Profilkép feltöltése 
- Csatornaleírás 

Ha készen van a profilunk, megadhatjuk a Csatornánk tulajdonságait is. 

Kezdőlap, Videók, Lejátszási listák, Csatornák, Beszélgetés, Névjegy 

 

 

Kezdőlap, Videók, Lejátszási listák, Csatornák, Beszélgetés, Névjegy 
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CSATORNÁK TESTRE SZABÁSA 

 

A YouTube-ra az alábbi fileformátumokat tölthetjük fel (a file kiterjesztéseket a videóra jobb klikk – 
tulajdonságok fül alatt meg tudjuk nézni) 

 .MOV 
 .MPEG4 
 .MP4 
 .AVI 
 .WMV 
 .MPEGPS 
 .FLV 
 3GPP 
 WebM 
 DNxHR 
 ProRes 
 CineForm 
 HEVC (h265) 

A legjellemzőbb formátum a .mov, .mp4, és az .avi.  A feltöltött videót online is lehet szerkeszteni 
(pl.: kivágni belőle részeket). 
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VIDEÓFELTÖLTÉS - LEJÁTSZÁSI LISTÁK 
A videó feltöltés a Profilkép - Saját csatorna - Videók kezelése gombra kattintva indítható: 

 

 

Ez a lépés egyúttal megnyitja a YouTube Studio irányítópultját is: 

 

 

A videófeltöltés a Fájlok Kiválasztása – párbeszédpanel indításával kezdődik, ahol kitallózhatjuk a saját 
gépünkön található feltöltendő videót, videókat (lehet egyszerre többet is indítani) 

A fájlt el kell látni metaadatokkal, cím, leírás, indexkép, lejátszási listák, célközönség, korhatár, 
(a gyakorlott feltöltőknek címkék, feliratok) 
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Az alábbi példa egy erdélyi népmesék feldolgozásáról szóló videó feltöltése: 

 

 
Érdemes lehet már a feltöltéskor létrehozni és hozzárendelni a file-t egy lejátszási listához, illetve 
meg lehet adni a hozzáférés/láthatóság korlátozását is (a nem nyilvános beállítás teszi lehetővé, 
hogy a link birtokában bárki megtekinthesse a megosztott videót). 
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A feltöltés és feldolgozás után (% jel a bal alsó sarokban) további tulajdonságokkal láthatjuk el a 
feltöltött videót, hozzáadhatunk záróképet illetve más tartalmakat, kapcsolódó webhelyeket 
mutathatunk a nézőknek, akár a következő videónk hivatkozását is betehetjük ide. 

 

 

 
A láthatóságot érdemes Nem nyilvános – A link birtokában bárki megnézheti tulajdonságúra állítani, 
illetve ebben az ablakban kimásolhatjuk a videó elérését biztosító Videólinket is: 
 

 



SzE-learning oktatás 
YOUTUBE  

10 

 
A feltölteni kívánt videó hossza alapesetben 15 percnél nem lehet több. Ahhoz, hogy ezen korlát ne 
legyen, igazolni kell magunkat a https://www.youtube.com/verify oldal megnyitásával, a kért adatok 
megadásával, majd a telefonunkra érkező ellenőrző kód beírásával. Szerencsére ezt a procedúrát csak 
egyszer, az első 15 percnél hosszabb videó feltöltésekor kell elvégezni. 

 

A feltöltés után a YouTube feldolgozza a videót, és a saját formátumában tárolja, illetve teszi 
elérhetővé számunkra, először csak az alacsonyabb felbontású SD formátumot, majd kicsit később - 
miután legenerálta - a magasabb felbontású HD változatot is. 

A feltöltés befejésekor utolsó lépésként egy a 
videó megosztását segítő ablakot kapunk, ahol 
néhány kattintással közzé tehetjük a linket az 
ismert közösségi oldalakon is, illetve itt is 
vágólapra másolhatjuk a videónk linkjét. 
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VIDEÓ SZERKESZTÉSE 
A feltöltés után a Videószerkesztő ablakban lehetőségünk van néhány egyszerűbb szerkesztési 
feladat elvégzésére is, pl. a videó egyes részeinek kivágása, zene, hang beillesztése, záróképernyő 
hozzáadása, stb.: 

 

 

 

A Videóelemzés ablakban pedig különböző, a nézettséghez kapcsolódó statisztikákat tekinthetünk 
meg: Pl.: megtekintések, nézési idő, feliratkozók stb. 
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HASZNOS LINKEK GYŰJTEMÉNYE: 
 

Ismerkedés a YouTube felületével 1.rész 
https://youtube.blog.hu/2012/10/15/ismerkedes_a_youtube_feluletevel_i_resz 
 
Ismerkedés a YouTube felületével 2.rész 
https://youtube.blog.hu/2012/10/18/fiok-_es_csatornabeallitas_a_youtube_feluleten 
 
Ismerkedés a YouTube felületével 3.rész 
https://youtube.blog.hu/2012/10/26/hozd_ki_a_legtobbet_a_csatornadbol 
 
YouTube Súgó: 
https://support.google.com/youtube#topic=9257498 
 
YouTube súgó magyar nyelven a csatornák kialakításáról: 
https://support.google.com/youtube/topic/9257786?hl=hu&visit_id=637386956328052992-
2669459291&rd=1 
 
YouTube súgó magyar nyelven a fiókok kialakításáról/kezeléséről: 
https://support.google.com/youtube/?visit_id=637386956328052992-
2669459291&hl=hu&rd=4#topic=9257500 
 

 


