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 Ahhoz, hogy számítógépünkkel csatlakozni tudjunk az internethez, 

böngészőre van szükségünk. Ahogyan a neve is utal rá: ez segít nekünk 

abban, hogy az interneten a különböző honlapok közt keresgéljünk. A 

Windows operációs rendszer alapértelmezett böngészője a Microsoft Edge, 

léteznek azonban ettől eltérő felülettel rendelkező, esetleg gyorsabb vagy 

kisebb memóriaigényű – így számítógépünket kevésbé lassító – böngészők 

is. A MacOS beépített böngészője a Safari, az Opera nevű böngészőt pedig 

bármilyen rendszerre telepítheted. 
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Ha megnyitod a számítógépeden a Microsoft Edge böngészőt, attól függően, 

hogy mit szeretnél telepíteni, gépeld a címsorba, hogy „Google Chrome”, 

illetve „Mozilla Firefox”. A Google esetében a keresés első találata lesz a 

böngésző letöltéséhez vezető legrövidebb út.  Az oldalt megnyitva, majd „A 

Chrome letöltése” gombra kattintva egy felugró ablakban először az 

Általános Szerződési Feltételeket olvashatjuk el.  

Mielőtt ezeket elfogadjuk és telepíteni kezdjük a böngészőt, lehetőségünk 

van segítséget nyújtani a Google Chrome fejlesztéséhez. Ezt úgy tehetjük 

meg, ha engedélyezzük, hogy használati statisztikáinkat és 

hibajelentéseinket a Google automatikusan megkapja. Ez a beállítás később 

bármikor megváltoztatható. 

 A Mozilla Firefox telepítésének első lépése csupán annyiban különbözik 

társától, hogy a keresés találatai közt érdemes egy kicsit jobban 

elmélyülnünk annak érdekében, hogy célszerűen a böngésző magyar 

verzióját töltsük le számítógépünkre. A weboldalon az „Ingyenes letöltés” 

gombra kattintva a letöltés automatikusan elindul.  
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Mind a Google Chrome, mind a Mozilla Firefox esetében felugró ablakban 

kérdez rá a Windows arra, mit szeretnénk tenni a fájlokkal; kattintsunk a 

„Mentés” -re. Ha a képernyőn a „A letöltés befejeződött” feliratot 

látod, válaszd a „Futtatás” opciót. Ekkor a felugró ablakban 

engedélyezzük a módosítások végrehajtását az „Igen” gombra kattintva, 

ezt követően automatikusan elindul a választott böngésző telepítése.  

Ha a telepítés befejeződött, a Google Chrome el is indul. A Firefox esetleg 

kiegészítő frissítések hozzáadására is kérhet engedélyt, ezeket egy 

gombnyomással telepítsd, majd kattints a „Befejezés” gombra. Ezek után 

a böngésző automatikusan meg is nyílik.  

Nem csak a Chrome vagy a Firefox telepítése ilyen egyszerű egyébként; a 

Windows általában felismeri a program kiterjesztéséről, ha valamilyen új 

szoftverrel van dolga, és automatikusan telepíti azt, vagy legalábbis végig 

vezet minket a telepítés folyamatán. 

 Ha bármilyen linkre kattintunk, amit mondjuk e-mailben kapunk, az 

mindig az alapértelmezett böngészőben fog megnyílni.  
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Nézzük meg, hogy állíthatjuk be a most letöltött böngészőnket 

alapértelmezettként! Ehhez a menüben (a kezdőképernyőnk bal alsó 

sarkában lévő Windows ikonra kattintva) válaszd a „Gépház” lehetőséget. 

A felugró ablakban kattints az „Alkalmazások” ikonra. Itt válaszd az 

„Alapértelmezett alkalmazások” menüpontot. Lefelé görgetve 

megtalálod a jelenlegi alapértelmezett webböngészőt, erre kattintva egy 

legördülő listából választhatod ki, melyik legyen az új alapértelmezett 

böngésződ. Dönthetsz persze úgy is, hogy nem változtatsz az 

alapbeállításokon, és nem a Google Chrome vagy a Mozilla Firefox lesz az 

alapértelmezett böngésződ. Mind a Google, mind a Mozilla böngészője testre 

szabható. Az egyéni lehetőségek eléréséhez létre kell hoznunk Google-, illetve 

Firefox-fiókot. Ezek a fiókok aztán tárolják könyvjelzőinket, keresési és 

böngészési előzményeinket, jelszavainkat és más beállításokat is. Így ezek az 

adatok minden olyan eszközön hozzáférhetők lesznek, ahol be vagyunk 

jelentkezve a Chrome-ba vagy a Firefoxba ugyanazzal a fiókkal. Fordítva is 

működik: minden olyan módosítás, amelyet az adatokkal, beállításokkal 

végzünk, az összes eszközünkön szinkronizálódik. 
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A funkció nagyon hasznos és kényelmes, ugyanakkor hadd intsünk titeket 

óvatosságra is! A DJP Pontokon található számítógépek nyilvánosak, azokat 

rövid időn belül több felhasználó veszi igénybe. Éppen ezért fontos, hogy ha 

egyes felhasználók bejelentkezve maradtak a fiókjukban távozásuk után is, 

jelentkeztessük ki őket az adott fiókból. Mindehhez nem árt, ha ismerjük a 

be- és kijelentkezés lépéseit. 

Google-fiókot az accounts.google.com oldalon hozhatunk létre. Ehhez 

kötelezően meg kell adnunk nevünket, születési dátumunkat és nemünket, 

illetve egy választott felhasználónevet és jelszót. Ezután a „Következő 

lépés” gombra kattintva el kell fogadnunk az Általános Szerződési 

Feltételeket, ahonnan az „Egyetértek” gombbal már létre is hoztuk a 

Google-fiókot. Ezzel a felhasználónév és jelszó párossal tudunk mostantól a 

www.google.hu oldalon, a jobb felső sarokban bejelentkezni. Ha a 

bejelentkezés sikeres volt, keresztnevünk kezdőbetűjét láthatjuk minden 

Google-hoz kapcsolódó oldal jobb felső sarkában. Erre a minket jelölő ikonra 

kattintva, a felugró ablak jobb alsó sarkában egy kattintással bármikor ki 

is léphetünk fiókunkból. 
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Firefox-fiókot az accounts.firefox.com oldalon hozhatunk létre. Ehhez e-

mail címet és jelszót, illetve korunkat kell megadnunk. A Firefox ezután 

ellenőrző hivatkozást küld a megadott e-mail címünkre. Az üzenetben lévő 

„Aktiválás most” gombra kattintva pedig már létre is hoztuk Firefox-

fiókunkat. 

Amennyiben a Google Chrome-ot választottuk alapértelmezett 

böngészőnek, egy új oldalt nyitva a Chrome-ban a címsor melletti jobb 

szélen találjuk a „A Google Chrome személyre szabása és beállításai” 

gombot, ide kattintva a „Beállítások” menüpontot válasszuk a további 

lehetőségek megjelenítéséhez. A Firefoxnál ugyanitt szintén egy felugró 

menüből választhatjuk ki a „Beállítások” -at.  

A Chrome beállítási lehetőségei közül legfelül a „Személy” kategóriát 

találjuk. Ennek ismerete azért lehet fontos, mert a böngészőhöz tartozó 

Google-fiókunkba be-, illetve onnan kijelentkezhetünk.  
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Itt variálhatjuk az egyébként automatikus szinkronizálási beállításokat is. 

Böngészőnket nem csak tartalmában, de kinézetében is testreszabhatjuk; 

különböző témák, betűtípusok, oldal- és betűméretek közt válogatva 

tehetjük a Google Chrome-ot olyan felületté, ahol komfortosan érezzük 

magunkat. Még a címsávban használt keresőmotort is módosíthatjuk, bár 

az alap Google-kereső a világon a legelterjedtebb, így valószínű, hogy a 

releváns találatokhoz ezen nem kell változtatnunk.  

Mivel a DJP Pontok számítógépei nyilvánosak, ezért jó tudni, hogy a Google 

Chrome kezdőoldala is beállítható; akár egy adott oldal megnyitásával is 

indulhat a böngészés. Ez visszaélésekre is adhat okot, ha például oda nem 

illő honlapok válnak kezdőoldallá, így időnként érdemes ellenőrizned ezt a 

beállítást. Másfelől persze te ezt lehetőségként is hasznosíthatod: egy 

program- vagy álláskereső kezdőlap a betévedő érdeklődőknek ötleteket 

adhat, hogyan is kezdjenek hozzá az internetezéshez. 
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A Mozilla Firefox a Chrome-hoz nagyon hasonló beállításokat kínál. Itt a 

bal oldalon található főmenüből választhatod ki a további lehetőségeket. Az 

„Általános” fülön az alapértelmezett böngésző és a kezdőlap módosítható, 

ahogyan a Google böngészőjében is láttuk.  

A Firefoxnál viszont itt állíthatjuk be a letöltések helyét, ha nem akarjuk, 

hogy automatikusan minden a „Letöltések” mappába kerüljön. Ha 

gépünk minden letöltés alkalmával rákérdez, hova mentse az adott fájlt, 

egyszerűbb lesz rendet tartanunk a mappák között, mert minden azonnal 

a helyére kerül. Szintén az általános beállítások közt adhatók meg a 

megnyitott weblapokra vonatkozó preferenciák; ezeket érdemes 

próbálgatnod, hogy eldöntsd, számodra melyek hasznosak. Elrontani 

semmit sem tudsz! 

A bal oldali főmenüben továbblépve, a „Keresés” fülön megadhatod az 

alapértelmezett keresőszolgáltatást. A „Tartalom” részben állíthatod be 

az alapértelmezett betűkészletet és annak méretét, illetve itt változtathatsz 

az alapértelmezett színeken is.  
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A DJP Pontokon különösen fontos lehet az „Adatvédelem” ismerete. Ezen 

a fülön adhatod meg a privát böngészési beállításokat és a megjegyzendő 

jelszavakat. Nyilvános számítógépen sem az előzmények, sem a jelszavak 

megjegyzése nem ajánlott!   

Az automatikusan tárolt előzményeket “A Google Chrome személyre 

szabása és beállításai” menüpont “Előzmények” fülön szerkesztheted 

az egyes pontok kijelölése után a jobb felső sarokban található “Törlés” 

gombra kattintva. Firefox esetében ugyanez a művelet a “Menü 

megnyitása” után az “Előzmények” gombra kattintva, az 

“Előzmények törlése” opciót választva végezhető el.  

Amíg a Chrome-ban a meglátogatott weboldalak szerint törölhetünk, a 

Firefoxnál a törlendő időtartományt kell megadni. Érdemes egyébként a 

Firexofnál a „Biztonság” fül lehetőségeit is ismerni; a veszélyesnek és 

félrevezetőnek ítélt tartalmak és letöltések blokkolása segítheti a munkád, 

különösen, ha kiskorúak is használják a számítógépet.  
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Mind a Chrome, mind a Firefox rendelkezik speciális beállítási 

lehetőségekkel; kisegítő lehetőségek, frissítések, további adatvédelmi 

szempontok megismerésére érdemes ezeket is tanulmányozni. 

Mindkét böngésző rendelkezik saját internetes áruházzal, ahonnan – 

jellemzően ingyen – úgynevezett bővítményeket tölthetünk le. Ezek olyan 

kiegészítők, amelyek extra funkciókkal látják el a Chrome-ot 

(https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=hu) vagy a 

Firefoxot (https://addons.mozilla.org/hu/firefox/).  

A bővítmények – bár valóban számtalan lehetőséggel kecsegtetnek – nagy 

memóriaigényűek, így a számítógépet lassíthatják; érdemes letöltés előtt 

mérlegelni, valóban szükségünk van-e rá. A legnépszerűbb bővítmények 

közé tartozik az AdBlock Plus, ennek segítségével a felugró ablakban 

megjelenő zavaró reklámok letiltásra kerülnek, így még a YouTube videók 

közben sem fogunk hirdetésekkel találkozni. Hasznos bővítmény lehet még 

a Google Translate, amelynek telepítés után az ikonjára kattintva 

bármilyen weboldalt másodpercek alatt lefordít. 
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A Bővítmények letöltése egyébként egyszerű. A Google Chrome 

webáruházában csak kattintsunk a kiválasztott eszközre; a felugró ablakban 

részletesen megismerkedhetünk a bővítmény funkcióival.  

A jobb felső sarokban találjuk a „Hozzáadás” gombot; ekkor a böngésző 

még egyszer rákérdez, biztosan be akarjuk-e építeni a bővítményt. A Firefox 

esetében a „Hozzáadás” gomb csak akkor jelenik meg, ha a kurzor 

valamelyik bővítményen van. Ha nem akarunk részletes tájékozódás nélkül 

bővítményt telepíteni, a nevére kattintva elolvashatjuk a kiegészítő 

névjegyét. 

Amilyen egyszerűen telepítettünk bővítményt, olyan egyszerűen meg is 

szabadulhatunk tőlük. „A Google Chrome személyre szabása és 

beállításai” pont alatt válaszd a „További eszközök”, majd a 

„Bővítmények” menüpontot. Itt áttekintheted a böngésző összes 

hozzáadott bővítményét, a jobb oldalon található „Eltávolítás a 

Chrome-ból…” szemetes ikonra kattintva pedig törölheted is őket. 
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Ha a Firefox bővítményei közül szeretnénk törölni, a címsortól jobbra 

válasszuk a „Menü megnyitása” funkciót, majd kattintsunk a 

„Kiegészítők” gombra. Itt válassz ki egy bővítményt, majd nyomd meg 

az „Eltávolítás” gombot. Ezután válasszuk az „Újraindítás most” 

opciót, így a megnyitott lapokon lévő honlapok mentésre kerülnek, 

újraindításkor pedig ismét betöltődnek. 

Ha már elkezdted használni valamelyik böngészőt, és úgy érzed, további 

segítségre van szükséged, hadd ajánljuk figyelmedbe a súgó, illetve fórum 

oldalakat. Minden böngésző rendelkezik saját súgóval – keress rá! -, ahol 

témakörök szerint kaphatsz válaszokat a leggyakrabban feltett kérdésekre.  

Ha a problémád specifikus, járj utána fórumokon! Ezeken a közösségi 

oldalakon a felhasználók közt online tapasztalatcsere zajlik, így biztosan 

tudsz profi segítséget kérni. 
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Végül pedig jöjjön a nagy kérdés: Google Chrome vagy Mozilla Firefox? Az 

otthoni felhasználók körében a Google Chrome a vezető böngésző. Ennek 

oka többrétű.  

Egyrészt a Google egy megbízható márkanév, a keresőmotorok piacán évek 

óta egyeduralkodó. Másrészt egyszerű felülete és könnyű kezelhetősége 

gyorsan barátságossá teszi még a kevésbé gyakorlott felhasználók számára 

is. Hátránya lehet viszont, hogy a Chrome memóriaigénye nagy, ezért 

régebbi, lassabb számítógépeket csak még inkább lelassíthat. A böngésző 

ellen szokták még felhozni azt, hogy telepítéskor beleegyezésünket kéri: 

fejlesztési szempontok miatt figyelhesse a kattintásainkat. A böngésző 

telepítése egyébként akkor is megvalósítható, ha ezt az engedélyt nem adjuk 

meg a Google-nek. 

A Firefox a memóriaigény szempontjából jobb választás lehet, ugyanakkor 

ez a böngésző nem rendelkezik annyi beépített, hasznos szolgáltatással, 

mint a társa. A Firefox persze számtalan olyan bővítményt kínál, 

amelyekkel böngészőnket kiegészítve minden kényelmi funkciót 

megkaphatunk, a Chrome-hoz hasonlóan.  
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A Firefox szinkronizálási lehetőségei viszont elmaradnak a Google Chrome-

tól, hiszen utóbbi fiókjával a Gmail, a YouTube, a Drive és a Térkép 

szolgáltatások is egyszerűen elérhetők. Mivel a Firefox egy régebb óta létező 

böngésző, előfordulhat, hogy bizonyos ritkán frissített honlapok 

megjelenítése erre lett optimalizálva, de ilyennel manapság csak elvétve 

találkozhatunk. 

A megismert érvek alapján reméljük, tudsz majd dönteni, melyik böngésző 

lesz a te felhasználói igényeid számára ideális. Ha mégsem, javasoljuk, hogy 

próbáld ki mindkettőt, mert igazán használat közben fogod őket 

megismerni! 
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A böngészők témájához szorosan kapcsolódnak a könyvjelzők. Ezeket épp 

úgy képzeld el, mint a nyomtatott könyveknél használatos papírfecniket: 

arra szolgálnak, hogy bizonyos oldalakat megjelöljünk velük, hogy aztán 

azok később könnyedén visszakereshetők legyenek.  

Általában a címsor jobb oldalán található csillag ikonra kattintva 

mentheted el az aktuális oldalt könyvjelzőként. Ezzel a honlap bekerül a 

könyvjelzők közé, vagyis egy olyan listába, ahonnan aztán később egy 

kattintással elérheted; a Google Chrome esetében például „A Google 

Chrome személyre szabása és beállításai” menü „Könyvjelzők” 

pontjában. Ugyanitt a „Könyvjelzőkezelő” menüpontra kattintva 

rendezheted is a mentett oldalakat cím alapján, vagy létrehozhatsz nekik 

saját mappákat, hogy egyszerűen eligazodj köztük akkor is, ha már sok 

honlapot listáztál.  

Az egyes könyvjelzőkre jobb egérgombbal kattintva választhatod a 

„Szerkesztés…” funkciót, hogy a mentett elem nevét vagy linkjét 

megváltoztasd. A „Törlés” gombra kattintva a könyvjelző egyszerűen 

eltávolítható a listából. 
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Egy Google- vagy Firefox-fiókkal minden eszközünkön szinkronizálódnak a 

böngészőbeállításaink. Ez azt jelenti, hogy amit egyszer beállítottunk, az 

számítógépen, tableten, mobiltelefonon is egyformán jelenik meg. Igaz ez a 

könyvjelzőinkre is; ha új könyvjelzőt mentünk el, az minden eszközön 

megjelenik.  

A Mozilla Firefoxnál a címsor mellett található „Könyvjelzők 

megjelenítése”, majd a „Minden könyvjelző megjelenítése” gombra 

kattintva a mentett oldalak elérhetők, mappába rendezhetők és kijelölés 

után szerkeszthetők. Törölni itt is a jobb egérgombbal kattintva, majd a 

„Törlés” funkciót választva törölhetünk. 
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