
Gazdagmami START Program
www.gazdagmami.hu/start

STARTolj ingyen
írta: Vida Ági

1. Bevezető

Van a hírlevélsorozatomban egy levél, amit már több, mint másfél éve 
megírtam, és amire mindig a legtöbb visszajelzés érkezik. Ilyen 
reakciókat szoktam kapni rá:

„Ez zseniális! Köszi :)”

„Köszönöm ezt a csodálatos összeállítást.”

„Eddig azt hittem, ami jó az pénzbe is kerül. Egy csomó szoftvert 
ezek közül nem is ismertem. Köszi.”

Aki rutinos számítógépfelhasználó és internetező nem is gondol rá, hogy 
mások nem ismerik azokat a szuper ingyenes szoftvereket, internetes 
szolgáltatásokat, amiket ő igen. Pedig lehet, hogy a barátaid között is 
vannak, akiknak a Youtube és a Facebook is új, sosem lehet tudni :)

Amikor anno megírtam az a levelet az ingyenes szoftverekkel én is arra 
gondoltam, hogy sokak számára evidencia lesz, amit írok, de az idő 
bebizonyította, hogy mindig van igény az ilyen típusú gyűjteményekre.

Ezért most elkészítettem egy újabb gyűjteményt olyan szoftverekről és 
internetes szolgáltatásokról, amik teljesen ingyen vannak és amik 
segíthetnek téged a munkában. 

Néhány alapfogalmat tisztázzunk az ingyenes szoftverekkel és online 
szolgáltatásokkal kapcsolatban:

- ha egy szoftver vagy szolgáltatás Freeware, azt szabadon 
használhatod, de meg kell nézni, hogy mire, gyakran tiltott az 
üzleti felhasználás (non-commercial)

- ha egy szoftver Shareware, akkor korlátozott a 
felhasználhatósága (időlimites, korlátozott funkcionalitású, 
linkeket vagy vízjelet tesz a végtermékbe stb.)

- ha egy szoftver Demo, akkor az csak kipróbálásra szánt változat, 
gyakran időlimites a használata.

STARTolj ingyen!
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Mielőtt egy szoftvert letöltesz és használni kezdesz, mindenképpen nézd 
meg, melyik kategóriába tartozik és engedélyezett-e az üzleti 
(commercial) használata.

Mielőtt átadnám a szót a linkeknek, hozzátennék még valamit: ha valami 
ingyen van, akkor hajlamosak vagyunk komolytannak is gondolni. Azt 
hisszük, ha ingyenes, akkor nem elég profi. És ha nem tartod elég 
profinak, akkor hajlamos vagy azt gondolni, amit elkészítesz vele, az 
sem lesz elég profi.

Pedig a profizmus, a minőség nem a felhasznált eszközön múlik 
elsősorban, hanem csak és kizárólag RAJTAD!

Egy ingyenes blogba írhatok minőségi tartalmakat, és elérhetek vele 
naponta több ezer embert, vagy írhatok unalmas, érdektelen szövegeket 
és panaszkodhatok, hogy „Megpróbáltam ezt a blogolás dolgot, nem 
sikerült. Szerintem az interneten nem is lehet pénzt keresni.”

Szóval ne nézd le azt, ami ingyen van, inkább használd ki a benne rejlő 
lehetőségeket arra, hogy az ingyenesből értéket teremts, a semmiből 
VALAMIT csinálj. Olyan ez, mintha valaki bekopogtatna hozzád azzal, 
hogy megkapod a sarki közértet árukészlettel együtt már csak rajtad áll, 
holnap kinyitsz-e :o)

Sok sikert és jó munkát kívánok :)

2. Lássuk mit adnak ingyen!

Honlapkészítés

Tartalomkezelő rendszerek

Ha saját honlapot szeretnél, ez a leggyorsabb út, hogy hozzájuthass. Kell 
egy saját tárhely, egy domainnév, feltelepíted és már kész is vagy.

http://www.cmsmadesimple.org/ Régebben használtam egy 
darabig, mert jól dizájnolható rendszer, de korántsem annyira 
elterjedt. Van magyar fordítása.

http://drupal.org/ Az egyik legnépszerűbb rendszer, mert sokféle 
funkcióra használható. A beüzemelése nem szokott 
zökkenőmentesen menni, de ha megismerkedtek egymással, 
kezesbárány lesz :) Van magyar fordítása és elég nagy magyar 
közössége is, ahol segítséget tudsz kérni, ha elakadsz.
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http://www.joomla.org/ Szintén nagyon népszerű rendszer, magyar 
fordítással és jelentős hazai közösséggel. Én nem szerettem a 
háttérrendszerét, de hát kinek a pap...

http://www.nuke-evolution.com/ 
http://php-fusion.co.uk/
http://typo3.org/ Ismerek 1-1 embert, akik ezekre esküsznek, de 
én még nem próbáltam egyiket sem.

http://wordpress.org/ Elsősorban blogok létrehozására alkalmas 
rendszer, ami az idők során kinőtte magát és mára nem csak 
blogmotor, hanem igazi mindentudó rendszer, amiből hírportált épp 
úgy létrehozhatsz, mint webshopot.

Ingyenes fórummotorok

http://www.phpbb.com Az egyik legnépszerűbb fórummotor, 
rengeteg helyen találkozhatsz vele hazai oldalakon is. Magyar 
fordítás is van hozzá.

http://punbb.informer.com/ Egyszerű fórummotor, magyar fordítás 
is van hozzá.

http://download.simplemachines.org/ Ingyen fórummotor rengeteg 
kiegészítővel.

Társkereső oldal motor

http://www.azdg.com/ Azerbajdzsán fejlesztésű társkereső-oldal 
motor. Több ügyfelemnél használtuk és bevált.

Ingyenes chat modulok

http://webscripts.softpedia.com/cat/Chat-Scripts-list-25-1-0-
0.html Kismillió chat modul, amiket kipróbálhatsz

http://www.meebo.com/ MSN, Myspace, Gtalk, Facebook és más 
accountokat egy helyen integráló szolgáltatás, amit az oldaladra is 
beilleszthetsz.

Ingyen galéria szoftverek 

http://www.4homepages.de Sokoldalúan konfigurálható 
galériarendszer

http://www.ascdevel.com/pages/products/amingal/ Kifejezetten 
kezdő webmesterekre szabott galériarendszer

STARTolj ingyen!

http://www.gazdagmami.hu/start
http://www.ascdevel.com/pages/products/amingal/
http://www.4homepages.de/
http://www.meebo.com/
http://webscripts.softpedia.com/cat/Chat-Scripts-list-25-1-0-0.html
http://webscripts.softpedia.com/cat/Chat-Scripts-list-25-1-0-0.html
http://www.azdg.com/
http://download.simplemachines.org/
http://punbb.informer.com/
http://www.phpbb.com/
http://wordpress.org/
http://typo3.org/
http://php-fusion.co.uk/news.php
http://www.nuke-evolution.com/
http://www.joomla.org/


Gazdagmami START Program
www.gazdagmami.hu/start

http://www.web-album.org/en/index/ Galéria szolgáltatás online 
1 Gb tárhellyel.

http://developer.cooliris.com/ Ez a kedvencem :) Látványos flash 
galériákat készíthetsz vele és beillesztheted az oldaladra.

Ingyen online galériák

http://www.flickr.com/ 

http://picasaweb.google.hu/home 

Ingyenes kérdőívek és tesztek

http://www.proprofs.com/quiz-school/ Ingyen Quiz készítő.

http://poll-r.hu Egyszerű magyar felmérés készítő szolgáltatás.

http://www.findmysoft.com/scripts/e_quiz_script/  Kismillió 
egyéb kvíz készítő szoftver.

Ikonok

http://creativenerds.co.uk/freebies/over-75-beautiful-twitter-
design-icons/ Twitter ikonok

http://icons.mysitemyway.com Ingyen ikonok mindenféle témában.

Ingyen webinárium szoftver

www.wiziq.com 50 résztvevőig ingyen használható webinárium 
rendszer, ami rendelkezik Paypal fizetési opcióval is. Hátránya, 
hogy a felvételeket utólag nem lehet megvágni.

Ingyen webshop rendszerek

http://www.oscommerce.com/ Az egyik legelterjedtebb ingyenes 
webáruház motor. Egyre több egyedi dizájnt lehet letölteni hozzá 
és kiegészítői is vannak. Viszonylag könnyen fel lehet telepíteni, ez 
egyértelmű előnye.

http://www.opencart.com/ Szintén népszerű webáruház motor.

STARTolj ingyen!
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Ingyen távoktató rendszer

www.moodle.org Ha online tanfolyamokat szervezel, ahova 
leckéket teszel fel, amikhez e-bookok, dokumentumok, tesztek, 
videók, hanganyagok társulnak, akkor ez a rendszer sokat segíthet.

Közösségi oldal építés

http://www.socialengine.net/ 
http://www.boonex.com/products/dolphin/ Közösségi oldal 
motorok sokféle funkcióval.

http://www.ning.com/ Közösség építő online szolgáltatás. 
Pillanatok alatt be lehet üzemelni és sokféle funkcióval  bír.

Online marketing

Ingyenes hírlevélküldő rendszerek

http://webresponder.net/ magyar fejlesztésű szoftver, az első 
hónapban ingyen használható.

http://www.mailchimp.com/ 500 feliratkozóig és havi 3000 levélig 
ingyen használható rendszer.

Ingyenes statisztikai rendszerek

http://www.google.com/analytics/ Egyszerűen a legjobb!

http://www.woopra.com/ Az Analytics vetélytársa, van, aki szerint 
jobb :)

Kulcsszó pozíció ellenőrző eszköz

http://www.download3k.com/Install-CleverStat-Free-Monitor-for-
Google.html Több kulcsszóra tudod vele követni, hogyan állsz a 
Google-ben.

Piackutatás

http://www.google.com/insights Keresési trendek adott szavakra, 
akár régióra is

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal  Mekkora 

STARTolj ingyen!
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keresés van egy adott kulcsszóra

http://trends.google.com/websites Mekkora látogatottsága van egy 
honlapnak (csak nagyobb honlapoknál működik), hogyan fejlődik a 
látogatottság, kik a látogatók

http://www.statbrain.com/ Megbecsli, mekkora egy oldal 
látogatottsága

http://siteexplorer.search.yahoo.com/ Az oldaladra mutató linkek 
számát adja meg (és kilistázza a rádmutató oldalakat)

Tartalomfejlesztés

Ingyen flash videó készítő

http://flowplayer.org/ Ha szeretnél igazán látványos, saját 
dizájnra szabott videókat a sales oldalaidra, akkor ezt a szoftvert 
érdemes kipróbálni.

Ingyen grafikon készítő

http://www.maani.us/xml_charts/ Ki mondta, hogy egy grafikon 
csak unalmas lehet? Ezek a grafikonok csudaszépek! Gyorsan össze 
tudod őket rakni és beilleszteni az oldaladba.

http://www.r-project.org/ Ezek a grafikonok nem annyira szépek, 
inkább funkcionálisak. 

Ingyen képernyőrögzítő szoftverek

http://camstudio.org/ Rögzítheted vele a képernyő tartalmát, pl. 
oktatóvideók rögzítésére alkalmas.

http://jingproject.com/ Ezzel a szoftverrel is készíthetsz 
képernyővideót és hangfelvételt is, viszont egyszerre legfeljebb 5 
perceset.

http://www.vuvox.com/ Látványos multimédiás bemutatókat 
készíthetsz vele.

Ingyen hangvágó alkalmazás

http://audacity.sourceforge.net/download/  Sokoldalú hangvágó és 
hangrögzítő szoftver.

STARTolj ingyen!
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Tárhelyek

(nem tévesztendő össze a honlapod tárhelyével, ezek arra valók, hogy 
fájlokat tárolj rajtuk és azt megoszd másokkal, pl. a blogod olvasóival)

http://podbean.com/ Hangfájlokat tudsz tárolni rajta és az 
oldaladba betehető legjátszó alkalmazást is kapsz hozzá. 100Mb 
tárhelyet kapsz az ingyenes csomagban.

http://boxstr.com/ 200Gb tárhely a letöltésre szánt fájljaidnak.

Élő közvetítés

http://www.ustream.tv/ Közvetíts az interneten keresztül élő 
egyenesben (csak webkamera és mikrofon kell hozzá és máris megy 
az adás)

Hatékonyság

Ingyen mindmap szoftverek

http://www.mindmeister.com/ Online mindmap szoftver

http://www.xmind.net/ Kényelmesen használható mindmap 
szoftver 

Feladat nyilvántartó 

http://webmania.cc/what2do/ Én a kockás füzet híve vagyok, de 
ha szeretsz mindent gépen csinálni, akkor ezt a kis szoftvert 
használhatod.

Levelezőprogram 

http://www.mozilla-europe.org/hu/products/thunderbird/ Az 
Outlookról tértem át rá és kiderült, hogy ez sokkal jobb :o) Pl. a 
spamszűrésben verhetetlen

Web konferencia szolgáltatás

https://www2.gotomeeting.com/ Ha online szeretnétek találkozni 
fájlokat megosztani.

STARTolj ingyen!
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CRM rendszer

http://www.sugarforge.org Ügyfél-nyilvántartásra alkalmas 
szoftver.

Számlázóprogram

http://www.clearadmin.hu/ Szabályosan használható 
számlázóprogram.

Szervezés

http://www.doodle.com Eseményeket ütemezhetsz és szervezhetsz 
vele, kikérheted a többiek véleményét a helyszínekről is.

Kismillió zseniális és ingyenes (vagy filléres) megoldást tudnék még 
bemutatni, most azonban csak azokra szorítkoztam, amik kezdőként, az 
induláshoz feltétlenül szükségesek lehetnek.

Nos, megkaptad a kulcsokat, készen áll az 
árukészlet, a kapuk előtt toporognak a 
vásárlók... kinyitod a boltot vagy sem?

Segítsünk kinyitni az ajtót? >>
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