A Facebook belépés folyamatáról szóló tájékoztató írásunkat olvashatod az
alábbiakban. Az ismertetőben egyaránt olvashatsz a személyi számítógépről illetve
a mobil telefonokról történő bejelentkezésről is.

Facebook belépés az oldal használatához személyi számítógépről
1. A belépéskor ellenőrizzük, hogy számítógépünkön ne legyen más bejelentkezve

Facebook oldalunkra úgy, hogy beírjuk böngészőnk címsorába
a https://www.facebook.com/ címet a Facebook belépés megkezdéséhez.
2. Ha valaki más már bejelentkezve van a Facebook felületére, akkor a megnyíló Facebook
oldal kezdőlapjának jobb oldalán felül található ikonra, és válaszd a Kijelentkezés
lehetőséget.
3. A https://www.facebook.com/ felső sávjában a lap tetején írd be a következő
adatokat:
E-mail cím vagy telefon: Bármelyik e-mail címmel vagy telefonszámmal
bejelentkezhetsz, amelyik Facebook-fiókodhoz meg van adva.
Jelszó: Ide írd be az e-mail címedhez tartozó jelszót.
4. Kattints a Bejelentkezés gombra.

A fentiek képernyőfotókon a következőképpen néznek ki

Bejelentkezési sáv a facebook felületén

A facebook felületről történő kijelentkezés

Mit tegyek, ha nem sikerült bejelentkezni a Facebook-ra?
Próbáld meg az ‘Elfelejtetted a fiókodat?’ jelszó opcióval, amelyet a bejelentkezési
oldalon a jelszó megadására szolgáló mező alatt találsz.
1. Klikkelj az ‘Elfelejtetted a fiókodat?’ linkre.

2. Add meg e-mail címedet vagy telefonszámodat, amelyet a Facebook-ra történő
regisztráció során használtál.
3. Üzenetet fogsz kapni a Facebook-tól, amely tartalmazza a jelszó megváltoztatás
elindításához szükséges linket, vagy kódot amit a weboldalon meg kell adnod.
4. Állítsd be az új jelszavad amelyet aktiválva bejelentkezhetsz a Facebook-ra.

Hogyan léphetek be a Facebook-ra mobilról?
A fentiktől eltérő módon mobiltelefonon kétféleképpen léphetünk be a Facebook
felületére:
1. Mobiltelefonunk böngészőjébe beírjuk vagy megnyitjuk a Facebook mobil oldalát
(https://m.facebook.com/).
2. Letöltjük a Facebook app-ot a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.
3. Letöltés után telepítjük készülékünkre az app-ot, majd megnyitjuk azt
4. Beírjuk a regisztráció során megadott e-mail címünket, mobil telefonszámunkat vagy
felhasználói nevünket.
5. Megadjuk jelszavunkat , majd a belépésre kattintunk.

Mit tegyek, ha nem sikerül a bejelentkezés a Facebook-ra mobilról?
1. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a legfrissebb mobil applikáció verzió van letöltve
készülékünkre.

2. Töröljük le az applikációt és telepítsük fel újra ha szükséges.
3. Próbáljuk meg a bejelentkezést mobiltelefonunk böngészőjéről is.
4. Állítsunk be új jelszót a bejelentkezéshez.
5. Próbáljunk meg e-mail címünkkel vagy mobil telefonszámunkkal bejelentkezni abban az
esetben, ha nem jut eszünkbe a felhasználói nevünk.

