
HOGYAN ÉPÍTS FB 
CSOPORTOT?

Facebook csoport - ingyenes tananyag



Közösségépítés – lépésről, 
lépésre



ÁTTEKINTŐ

▪ Nyilvános

▪ Privát - rejtett

▪ Privát - látható

▪ Szabályzat

▪ Kreatív méretek

▪ Kiemelt bejegyzések

▪ Témák és címkék

▪ File-ok

▪ Névváltoztatás

▪ Törlés

▪ Népszerűsítés

▪ Tagok felvétele

▪ Hirdetési lehetőségek

TÍPUSAI
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

ESZKÖZEI BEÁLLÍTÁSOK



FUNKCIÓK, 
ELÉRÉSEK

A Facebook csoportoknak sokféle 
célja és funkciója lehet. Léteznek 
adok-veszek csoportok, egyetemeken 
évfolyamoknak, szakirányoknak, 
munkahelyeken a projektfeladatok 
tagjainak létrehozott csoportok, de 
akár cégek is hatékonyan 
alkalmazhatják a csoportokat 
márkaépítéséhez, a már meglévő 
ügyfelek elkötelezettségének 
erősítésére (visszatérő vásárlók 
növeléséhez), vagy egy előfizetéshez 
kapcsolódó szolgáltatás részeként.

Elérések? Az organikus elérésekről 
publikusan nem kommunikál sokat a 
Facebook, de rengeteg tapasztalatot 
osztanak meg a szakemberek. Mi 
látható? A Facebook csoportok 
organikus elérése sokkal jobb 
(jelenleg), mint a Facebook oldalaké.

A hirdetéseknél Facebook oldallal 
lehet hirdetni, Facebook csoporttal 
nem. Facebook csoport linkjét sem 
lehet a hirdetésben elhelyezni, így 
kicsit nehezebb a Facebook csoportba 
új tagokat szerezni.



CSOPORTTÍPUSOK
Mit érdemes tudnod a nyilvános csoportokról? Nyilvános 

és keresőkben megtalálható. Bárki láthatja, hogy ki van benne a 

csoportban és mit posztol. (Ehhez Facebook regisztráció sem 

szükséges.) A csoport tagjainak a listáját bárki láthatja, aki a 

Facebookon regisztrált. A csoport adminisztrátorait és 

moderátorait bárki láthatja, aki a Facebookon regisztrált.

Milyen a Privát – Látható csoport: A csoport nevét és leírását 

bárki láthatja. Aki a Facebookon regisztrált, a keresőben (és egyéb 

helyeken a Facebookon) megtalálhatja a csoportot és jelentkezhet 

is a csoportba. A csoport tagjainak számát bárki láthatja, de tagjait 

és azok bejegyzéseit csak a csoport tagjai. A csoport 

adminisztrátorait és moderátorait bárki láthatja, aki a Facebookon 

regisztrált.

Vagy a Privát – Rejtett? A csoport nevét és leírását a csoport 

jelenlegi, illetve a meghívott és korábbi tagjai láthatják csak. A 

keresőben (és egyéb helyeken a Facebookon) a csoportot 

megtalálhatja és jelentkezhet a csoportba az, aki a csoport jelenlegi 

tagja, vagy meghívott tag, vagy korábbi tag. Privát és keresőben 

elrejtett – tehát nem fogsz a csoportra rátalálni, csak ha meghívnak 

vagy ha tudod a csoport pontos URL címét. A csoport tagjait és 

azok bejegyzéseit, hozzászólásait csak a csoport tagjai láthatják. A 

csoport adminisztrátorait és moderátorait bárki láthatja, aki a 

Facebookon regisztrált.

Röviden a zárt csoportról, de tudnod kell, hogy ez a típus 

megszűnt! Sokan ezt a Facebook csoport típust ismerik még, de 

ennek a neve ilyen formában megszűnt. A mostani Privát – látható 

beállítású csoportnak felel meg és ebbe kerültek a korábban zárt 

csoport típusként létrehozott Facebook csoportok (tehát igazából 

semmi sem változott).



HOGYAN HOZD 
LÉTRE?

Kattints az oldal tetején a az elemeket 
tartalmazó négyzetre, majd kattints a 
‘Csoport’ pontra.

Ezután add meg a csoport nevét (a 
csoport neve később is változtatható, 
de 28 naponta legfeljebb egyszer), és 
az adatvédelmi beállításoknál, 
valamint a csoport elrejtése résznél 
válassz a 3 kombináció közül.



BEÁLLÍTÁSOK

Miket módosíthatsz?

• A nevet és leírást

• Megadhatod az adatvédelmet

• Elrejtheted ha szeretnéd

• Megadhatsz egy helyszínt vagy a 
weboldalad

• Módosíthatod a szín, a jelvényekre 
vonatkozó beállításokat

• A típust, a mentorálásra 
vonatkozó beállításokat

• Ki írhat bejegyzést, ki hagyhatja 
jóvá

• Ki csatlakozhat, ki hagyhatja jóvá 
a kérelmeket

• Milyen speciális beállítások 
lehetnek



HOGYAN ÉPÍTSD A 
CSOPORTOD!

1. Mutasd meg, ahol tudod!

• weboldaladon, blog cikkeidben, 
hírlevélben, posztolhatod a FB 
oldaladon /személyes és üzleti/, 
email aláírásodba is beteheted, 
youtube videód leírásánál.

2. Hívj meg tagokat!

• A képen láthatod, hol teheted 
meg.

3. Hirdesd!

• FB hirdetés – post boost: helyezd 
el a poszt szövegében a linket és 
használd a FB hirdetéskezelőjét. 
Kampányok / Aktivitás növelés



CSOPORT-
SZABÁLYOK

Szabályzatot mindenképp érdemes 
létrehozni, mert ezzel tudod jobban 
kontroll alatt tartani a csoporttagok 
tevékenységeit. Ha valaki belép a 
csoportba, akkor tudasd vele, hogy 
olvassa el a szabályzatot, és tartsa is 
be.

A Beállításokban gyorsan megtalálod 
a csoport szabályait, itt találsz alapból 
4 példaszabályt, de ezeket át tudod 
szerkeszteni, illetve újakat is létre 
tudsz hozni, összesen maximum 10 
szabályt.

Ezenkívül a csoport leírásába is 
belefoglalhatod a szabályokat.



BORÍTÓKÉP

Az ajánlott képméret 1640 képpont 
széles és 856 képpont magas. 
Ezenkívül ajánlott a felső és alsó 96 
képpont területre fontos információt 
nem elhelyezni, mert ezek a részek 
nem biztos, hogy minden eszközön 
látszódnak (mobilon például). 

KIEMELT BEJEGYZÉS

Ezt a funkciót használva tudsz egy 
csoport bejegyzést mindig fent tartani 
az oldal elején. Ugye csoportoknál 
alapesetben egy tag mindig a 
legutóbbi aktivitású bejegyzést látja, 
azt, amelyikhez legutoljára érkezett 
komment. 

1. Rögzíthetsz egy létező bejegyzést

2. Létrehozhatsz egy kiemelt 
bejegyzést



TÉMÁK

A csoporttagoknak is látható és 
használható funkció, megkönnyítheti 
nekik a releváns témájú bejegyzések 
megtalálását, rendszerezését. Ha egy 
csoporttag publikál egy bejegyzést és 
abban hashtag megjelölést használ, 
akkor automatikusan létrejön a téma 
(pl.: #kérdés). 



CÍMKÉK

A címkék beállításával tudod a 
csoportod témáját megadni, 
pontosabban meghatározni, hogy 
miről is szól a csoport. Így az ilyen 
témában érdeklődőket a csoportod 
könnyebben elérheti. Sajnos ennek 
beállítását csak a mobilos Facebook 
appban éred el.



FILE-OK
Nem tartozik az egyszerű beállítások 
közé, annyit tudsz tenni, hogy 
feltöltesz egy fájlt és posztolod a 
csoportban, melyet követően 
megjelenik a fájlok menüpont a 
menüsor végén. Ha törlöd a feltöltött 
file-okat, a menüpont is eltűnik.



SZÜNETELTETÉS 
ÉS TÖRLÉS

Kattints a három pontos részre, majd 
a ‘Csoport szüneteltetése’ pontra. 

Ha csoportadminisztrátor vagy, úgy 
törölheted a Facebook-csoportodat, 
ha eltávolítod az összes tagot, majd 
magadat is – feltéve, hogy a csoport 
létrehozója már elhagyta a csoportot, 
vagy ha te vagy a csoport létrehozója. 
Ha már nincs tagja a csoportnak, 
automatikusan törlődik. A csoport 
törlése végleges, nem vonható vissza.


