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Természetesen a YouTube a 

legnépszerűbb, azonban sok esetben 

nem a legjobb választás. Ha például 

tematikus videókat keresünk, akkor 

sokkal jobban járunk, ha valamelyik 

kisebb, ám tematikailag kevésbé 

„felhígított” oldalra navigálunk. 

 

Az egyik legnépszerűbb filmmegosztó 

oldal, az AniBoom. Itt csak és kizárólag 

rajzfilmeket fogunk találni. A filmecskék 

nyelve a legtöbbször angol, az oldal 

azonban nemzetközi, így találhatunk 

szórakoztató klipeket minden nyelven. 

 

 

 

VIDEO MEGOSZTÓ OLDALAK 



A Tangle.com kínálata hasonlít a YouTube-éhoz. Azonban itt inkább a 

„felhasználói” videók vannak többségben. A felhasználók szinte minden 

témában közzéteszik filmecskéiket a Tangle oldalán. 

 

 

 

VIDEO MEGOSZTÓ OLDALAK 

A Blinx-en rengeteg témában találhatunk 

videót, a hírektől az időjáráson keresztül 

egészen a mókás filmekig. Ha valamit nem 

találunk meg a YouTube-on, akkor 

érdemes a Blinx-en keresgélni.  

 

Spike TV: rengeteg filmelőzetes, videoklip 

és rövidfilm. 

 

 

 



A konzol- és PC játékok kedvelőinek 

igazi mekkája a Gametrailers.com – 

szinte a világ összes játékáról 

találhatunk itt előzetest, bemutatót 

vagy kritikát. 

 

Pandora TV: minden kategóriában 

találhatunk filmeket, a politikától 

kezdve a humoros alkotásokon 

keresztül, egészen a „felnőtt” 

kategóriáig. 

VIDEO MEGOSZTÓ OLDALAK 

A film- és főleg a sorozatrajongók kedvence, a mókás nevű ReelTime. 

Szinte minden népszerű sorozat előzetese, illetve „pilot” epizódja 

megtalálható az oldalon, de teljes mozifilmeket is nézhetünk. 

 

 

 



Különböző weboldalak lehetővé teszik a magyar és külföldi TV 

csatornák nézést, többnyire ingyen. Ilyen oldalak például: 

 

http://tvnezesonline.com 

http://online.myhungary.net 

https://onlinestream.hu/tv 

https://elokozvetites.tv/ 

http://ingyentv.hu/ 

https://www.horizon.tv/ 

 

 

ONLINE TELEVÍZIÓS TARTALMAK 

http://tvnezesonline.com/
http://online.myhungary.net/
https://onlinestream.hu/tv
https://elokozvetites.tv/
http://ingyentv.hu/
https://www.horizon.tv/


Lehetősége van az interneten rádió hallgatására is, egyrészt elérhetővé 

válnak olyan adók is, amelyek a lakóhelyén hagyományos rádió 

készülékkel nem foghatók, távoli városok helyi rádióadói, illetve magyar 

rádióadók külföldön. Másrészt nincs szüksége külön készülékre, hiszen 

akár számítógépen, akár okos telefonon, vagy tableten hallgathat 

rádiót, külön alkalmazás telepítése nélkül, ingyen. 

 

Ilyen oldalak például: 

www.onlineradiok.com 

https://radiokonline.hu/ 

https://topradio.hu/ 

INTERNETES RÁDIÓK 

http://www.onlineradiok.com/
https://radiokonline.hu/
https://topradio.hu/


Számos oldal nyújt segítséget a Youtube-on található zenék letöltésére, 

akár hangfájl (mp3), akár videofájl (mp4) formájában. Ezek működése 

általában egyszerű, és nem igényel regisztrációt. 

 

Ilyen oldalak: 

https://ytmp3.cc/ 

https://www.onlinevideoconverter.com/youtube-converter 

https://www.flvto.biz/hu/ 

https://mp3-youtube.download/en 

  

ZENE LETÖLTŐK 

https://ytmp3.cc/
https://www.onlinevideoconverter.com/youtube-converter
https://www.onlinevideoconverter.com/youtube-converter
https://www.onlinevideoconverter.com/youtube-converter
https://www.flvto.biz/hu/
https://mp3-youtube.download/en
https://mp3-youtube.download/en
https://mp3-youtube.download/en


Először meg kell keresni a letölteni kívánt zenét a Youtube-on. A 

címsorban található a zene linkje, ezt be kell másolni a letöltő oldalra, 

oda, ahol a zenefájl URL-jét kéri. (Please insert a valid video URL; 

Paste Youtube link). 

 

 

 

 

 

Ezután ki kell választani, hogy milyen formátumban szeretné a fájlt 

letölteni, ha csak a zenét szeretné a későbbiekben hallgatni, akkor mp3 

(hangfájl), ha viszont a hozzá tartozó klip is érdekli, akkor mp4 

(videofájl) formátumot kell választania. 

ZENE LETÖLTŐK 



 

Néhány oldal esetén lehetőség van a fájl méretének a megadására is. 

Ha kisebb méretet választ, kevesebb helyet fog elfoglalni az eszközén, 

viszont gyengébb lesz a minősége. A beállítások után az oldal 

konvertálja a fájlt, majd ez letölthető az általunk kiválasztott helyre. 

 

A letöltésnél érdemes odafigyelni, mert ezek az oldalak általában tele 

vannak reklámokkal. Könnyen előfordulhat, hogy a zene helyett egy 

olyan programot tölt le, amire semmi szüksége és esetleg nehezen 

lehet majd eltávolítani a gépéről. 

ZENE LETÖLTŐK 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


