
 

• Az Internet kifejezéssel manapság már szinte minden nap találkozunk

• Hirdetőtáblákon olvashatunk róla, a barátok, ismer

• Ha már egy picit is jártasak vagyunk a számítógép világában, akkor már biztos hallottunk róla.

  

• Az Internet lényege, hogy a világ különböz

• Az összekötésnek köszönhetően mindenki megoszthatja

tulajdonossal, ami a gépén van.  

• Képeinket, videóinkat, a számítógépünkön található szövegeinket

mást tudunk megosztani a többi Internetez

 

 

 

 

 

 

 

• Mivel sokan csatlakoznak ehhez a hálóz

kép, videó, zene és szöveg az Interneten

 

 

• Az Internet ezt a sok érdekességet oldalakon, vagy másképpen lapokon jeleníti meg

 

• Az Internet tehát oldalakból, lapokból áll, amik között keresgélhetünk. 

Internetet, mint egy óriási újság, amely lapjait lapozgatva képekre, videókra, zenékre, szövegekre 

• bukkanhatunk. 

 

 

 

Mi az, az Internet? 
 

A számítógépek kapcsolata 

Az Internet kifejezéssel manapság már szinte minden nap találkozunk, ha akarjuk, ha nem

táblákon olvashatunk róla, a barátok, ismerősök is egyre gyakrabban emlegetik. 

vagyunk a számítógép világában, akkor már biztos hallottunk róla.

a világ különböző pontjain található számítógépeket összekötjük

mindenki megoszthatja, ha úgy akarja mindazt 

Képeinket, videóinkat, a számítógépünkön található szövegeinket, zenéinket és még sok minden 

mást tudunk megosztani a többi Internetezővel. 

ehhez a hálózathoz, azaz az Internethez, így rengeteg

az Interneten. 

Végtelen oldalszámú újság 

Az Internet ezt a sok érdekességet oldalakon, vagy másképpen lapokon jeleníti meg

Az Internet tehát oldalakból, lapokból áll, amik között keresgélhetünk. Úgy is elképzel

, amely lapjait lapozgatva képekre, videókra, zenékre, szövegekre 

 
 
 
 
 
 

, ha akarjuk, ha nem.  

sök is egyre gyakrabban emlegetik.  

vagyunk a számítógép világában, akkor már biztos hallottunk róla. 

 pontjain található számítógépeket összekötjük. 

 a többi számítógép 

és még sok minden 

rengeteg a sok „közös” 

Az Internet ezt a sok érdekességet oldalakon, vagy másképpen lapokon jeleníti meg. 

is elképzelhetjük, az 

, amely lapjait lapozgatva képekre, videókra, zenékre, szövegekre  



• Ha az újságosnál veszünk egy újságot, akkor abban nem találunk mást, csak szövegeket, képeket, egy 

nap alatt könnyen kiolvashatjuk. 

• Egy újság általában egy témával foglalkozik. A TV újságból például „csak” a TV műsort tudhatjuk 

meg.  

 

 

 

 

 

• Az Internet oldalait megszámolni sem tudjuk, annyira sok van belőlük.  

• Az egyes oldalakon, a képeken, szövegeken túl videókat, zenéket is találunk. 

• Az Internet rengeteg oldalán nem találunk olyan témát, amelyről ne tudnánk olvasni. 

 

Az Internet szolgáltatásai 

 

Az Internet azon túl, hogy egy óriási „mindent tudó” újság, amin zenéket és videókat is tudunk nézni 

számos más szolgáltatást is biztosít a számunkra. Például: 

• Lehetőségünk van arra, hogy levelezzünk ismerőseinkkel 

• Beszélgessünk ismerőseinkkel 

• Vásárolni tudunk az Internet segítségével 

• Játszani tudunk rajta különböző játékokkal 

• Hivatali ügyeinket tudjuk intézni a segítségével 

• Milyen időjárás várható, hogyan öltözködjünk fel 

 

Az Internet ezekkel a szolgáltatásokkal jelentősen megkönnyíti az életünket! 



 

• Ha nem tudunk valamit, akkor azt megtudhatjuk az Internet segítségével, legyen az, az esti 

tévéműsor, vagy egy új gyöngyfűzési technika. 

 

• Ha levelet akarunk küldeni ismerősünknek, akkor azt az Internet segítségével a másodpercek 

töredéke alatt eljuttathatjuk neki , míg ha a postát választjuk, akkor napokat kell várnunk arra, hogy a 

címzett a levelet megkapja.  

      

• Akár rendes beszélgetést is kezdeményezhetünk, ha ahhoz van kedvünk. Nem számít, hogy ha az 

ismerősünk a világ másik végén van. Az Internet segítségével akár láthatjuk és hallhatjuk is a 

barátunkat, beszélgethetünk is ismerősünkkel még akkor is, ha messze vagyunk egymástól. 

 

 

 

 

 

 

• Az Internet segítségével ma már megrendelhetjük az ebédünket, megvehetjük a karácsonyi 

ajándékokat, koncertjegyeket vásárolhatunk. 

 

 

 

 

• Az Internet segítségével szórakozhatunk is. Végtelen számú játék közül válogathatunk. Az Internet 

segítségével ügyességi, készségfejlesztő játékokkal játszhatunk, vagy akár „bebarangolhatjuk” 

más országok fontosabb utcáit. 

 

 

 

 

 



 

• Az Internet segítségével nem kell sorban állnunk az egyes hivatalokban. Be tudjuk fizetni a 

számláinkat, az egyes csekkeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Internetezés alapjai

Ha Internetezni szeretnél, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni 

Internet böngésződet! 

Több fajta Internet böngésző létezik, a legismertebbek a:

 

 

Mozilla Firefox                             Google Chrome

 

 

                                                                                                                       

 

1.    Az Internet böngésződet megtalálhatod az 

fül tetején. (Start gomb megnyitásához kattints a start feliratra a bal egér gombbal egyszer.)

 

Ezen a számítógép az asztalon például a Mozilla Firefox Internet böngész

Az Internet segítségével nem kell sorban állnunk az egyes hivatalokban. Be tudjuk fizetni a 

 

Az Internetezés alapjai I. 

Az Internet megnyitása 

 

Ha Internetezni szeretnél, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a számítógépeden található 

, a legismertebbek a: 

Google Chrome    Internet explorer

                                                                                                             

 

det megtalálhatod az Asztalon, vagy a Start gombot megnyomva az els

(Start gomb megnyitásához kattints a start feliratra a bal egér gombbal egyszer.)

asztalon például a Mozilla Firefox Internet böngésző van. 

Az Internet segítségével nem kell sorban állnunk az egyes hivatalokban. Be tudjuk fizetni a 

a számítógépeden található 

Internet explorer 

 

gombot megnyomva az első 

(Start gomb megnyitásához kattints a start feliratra a bal egér gombbal egyszer.) 



A Start menüben ezen a 

2. Kattints unk rá az Internet böngész

3. Ha jól kattintottunk , akkor megjelenik egy ablakban a 

 

 

A Start menüben ezen a számítógépen két Internet böngészőt is találunk:

 

unk rá az Internet böngésző ikonjára kétszer a bal egér gombbal.

, akkor megjelenik egy ablakban a Kezdőoldal.  

őt is találunk: 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikonjára kétszer a bal egér gombbal. 



 

A kezdőoldal az, az Internetes oldal, ami el

kattintunk.  

 

Ha az Internetre, mint újságra gondolunk, akkor

 

Hogy melyik oldal legyen a sok Internetes

Van, aki olyan oldalt állít be, amelyik a legfrissebb híreket tartalmazza

kezdőoldalnak, amivel könnyedén lehet keresni az Interneten.

 

Példák: 

Sokak által használt kezdőoldal az ORIGO

 

 

Kereső oldalra jó példa a GOOGLE : Az oldal köze

oldal ezután megmutatja nekünk, hogy milyen oldalak

 

 

 

A kezdőoldal 

 

oldal az, az Internetes oldal, ami először bejön, ha az Internet böngész

Ha az Internetre, mint újságra gondolunk, akkor a kezdőoldal az Internet címlapja

netes oldal közül a Kezdőoldal, azt mi választhatjuk

Van, aki olyan oldalt állít be, amelyik a legfrissebb híreket tartalmazza. Van, aki olyan oldalt állít be 

oldalnak, amivel könnyedén lehet keresni az Interneten. 

ORIGO : Az oldalon a legfrissebb híreket olvashatjuk

: Az oldal közepén található rubrikába bármit beírhatunk. A keres

oldal ezután megmutatja nekünk, hogy milyen oldalakon olvashatunk még a keresett témáról

 

ször bejön, ha az Internet böngésző ikonjára 

oldal az Internet címlapja. 

azt mi választhatjuk meg. 

Van, aki olyan oldalt állít be 

: Az oldalon a legfrissebb híreket olvashatjuk 

ikába bármit beírhatunk. A kereső 

még a keresett témáról. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A kezdőoldaladat úgy tudjuk beállítani, ha az Internetes Ablak tetején az 

kattintunk a bal egérgombbal egyszer majd a 

egyszer. 

Gyakorlásképpen állítsuk be kezdőoldalként az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beállítani, ha az Internetes Ablak tetején az 

a bal egérgombbal egyszer majd a Beállítások gombra kattintunk a bal egérgombbal 

őoldalként az előbb már emlegetett Origo nevű oldalt.:

beállítani, ha az Internetes Ablak tetején az Eszközök gombra 

a bal egérgombbal 

ű oldalt.: 



 

2. Az Általános fülre kell ezután kattintanunk a bal egérgombbal egyszer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Kezdőlap melletti rubrikába kell beírni a kezd

kattintsunk kétszer a rubrikába a bal egérgombbal. A cím: 

4. Ha beírtuk az oldal címét, akkor kattintsunk a bal egérgombbal egyszer az ablakon az Ok gombra

5. Hogy megnézzük sikeresen állítottuk be az ú

ablak jobb felső sarkában található piros X gombra kattintva a bal egérgombbal egyszer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kell ezután kattintanunk a bal egérgombbal egyszer. 

ikába kell beírni a kezdőoldal nevét. Ahhoz, hogy be tudjuk írni a 

ikába a bal egérgombbal. A cím: http://www.origo.hu 

Ha beírtuk az oldal címét, akkor kattintsunk a bal egérgombbal egyszer az ablakon az Ok gombra

Hogy megnézzük sikeresen állítottuk be az új kezdőoldalunkat, csukjuk be az Internetes ablakot az 

 sarkában található piros X gombra kattintva a bal egérgombbal egyszer.

ét. Ahhoz, hogy be tudjuk írni a címet, 

Ha beírtuk az oldal címét, akkor kattintsunk a bal egérgombbal egyszer az ablakon az Ok gombra 

oldalunkat, csukjuk be az Internetes ablakot az 

 sarkában található piros X gombra kattintva a bal egérgombbal egyszer. 



 

 

6. Kattintsunk rá az Internet böngészőnkre kétszer. Ha mindent jól 

fog fogadni minket. 

 

 

 

  

 

Ha az előző fejezetet figyelmesen végigolvastuk

kezdőoldal oldalcímét. Most az oldalcímrő

Minden oldalnak van egy címe az interneten. 

Ha meg akarunk nézni egy oldalt, akkor ezt a címet kell beírni az Internetes ablak bal fels

oldalán található rubrikájába.  

 

 

 

 

 

őnkre kétszer. Ha mindent jól csináltuk, akkor az Origo

Oldalcím 

 

ezetet figyelmesen végigolvastuk, akkor emlékszünk, arra, hogy be kellett állítani a 

Most az oldalcímről lesz szó. 

Minden oldalnak van egy címe az interneten.  

akkor ezt a címet kell beírni az Internetes ablak bal fels

akkor az Origo nevű oldal 

 

, arra, hogy be kellett állítani a 

akkor ezt a címet kell beírni az Internetes ablak bal felső 



 

Mindegyik magyar oldalcím ugyan úgy kezd

Mindegyik oldalcím úgy kezdődik, hogy:

https://www.      
Mindegyik oldalcím ugyan úgy végződik:

.hu  

Figyeljünk a bet

természetesen az írásjelekre!!!!
Egy- két példa oldalcímekre: 

A friss híreket tartalmazó ORIGO oldal címe

A korábban már említett kereső oldal GOOG

A Down Alapítványról szóló oldal címe: 

 

Ahogy látjuk, mindegyik cím ugyanúgy kezd

 

Példaként nézzük meg a Down Alapítványról szóló oldalt:

1.  Kattintsunk kétszer a bal egérgombbal

2. Üssük be az oldalcímet, azaz, hogy https://www.downalapitvany.hu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindegyik magyar oldalcím ugyan úgy kezdődik, és ugyan úgy végződik. 

ődik, hogy: 

ődik: 

a betűkre, a sorrendre és 

természetesen az írásjelekre!!!!

oldal címe: https://www.origo.hu

GOOGLE címe: https://www.google

szóló oldal címe: https://www.downalapitvany

, mindegyik cím ugyanúgy kezdődik és végződik. 

Példaként nézzük meg a Down Alapítványról szóló oldalt:  

tsunk kétszer a bal egérgombbal az Internetes ablak bal felső sarkában található rubrikájába 

https://www.downalapitvany.hu

kre, a sorrendre és 

természetesen az írásjelekre!!!! 

.hu 

google.hu 

downalapitvany.hu 

 sarkában található rubrikájába  

https://www.downalapitvany.hu 



 

 

3. Ezután nyomjuk meg az ENTER gombot a billenty

Alapítványról szóló oldal: 

 

 

Az Internetezés alapjai I

Ahhoz, hogy az összes, Internetes oldalak adta lehet

a LINK  és a RUBRIKA  szavakkal, illetve az egér

 

Ha behozunk egy Internetes oldalt, az általában színes, hemzseg a szövegt

igényes oldalakon az esetek többségében kapcsolatba tudunk lépni az oldal többi látogatójával, az 

oldalkészítők sokszor még játékokkal is szoktak kedveskedni az olvasóknak.

 

LINK  

Példa a LINK -re: Kattints Ide!

 

 

A lin k lényege, hogy, ha rákattintunk

többet tudhatunk meg.  

gombot a billentyűzeten. Rövid várakozás után megjelenik a Down 

Az Internetezés alapjai II. 

, hogy az összes, Internetes oldalak adta lehetőséget ki tudjuk használni meg kell ismerkednünk 

szavakkal, illetve az egér által mozgatott nyíl módosulataival.

Ha behozunk egy Internetes oldalt, az általában színes, hemzseg a szövegtől, a képektő

igényes oldalakon az esetek többségében kapcsolatba tudunk lépni az oldal többi látogatójával, az 

sokszor még játékokkal is szoktak kedveskedni az olvasóknak. 

Kattints Ide!   

k lényege, hogy, ha rákattintunk, az egér bal gombjával egyszer akkor az adott témáról még 

után megjelenik a Down 

 

séget ki tudjuk használni meg kell ismerkednünk 

val. 

ől, a képektől, videóktól. Az 

igényes oldalakon az esetek többségében kapcsolatba tudunk lépni az oldal többi látogatójával, az 

, az egér bal gombjával egyszer akkor az adott témáról még 



Úgy ismerhetjük fel a linket, hogy ha az egérrel a nyilat ráirányítjuk

kézre.   

 

 

Link lehet: 

• Szövegrészlet 

• Kép 

• Videó 

• Gomb 

 

RUBRIKA  

A rubrika általában fehér színű, téglalap formájú

 

 

Ha az egérrel a nyilat a rubrikára irányítjuk, akkor az átalakul:  

Ha ezután kattintunk egyszer a bal egér gombbal, akkor lehet

• Vannak oldalak, amelyeken a rubrikák

olvasnánk többet, majd nyomunk egy entert akkor további oldalaka

megmutatni. 

az egérrel a nyilat ráirányítjuk, akkor az átalakul egy mutató 

ű, téglalap formájú.  

Ha az egérrel a nyilat a rubrikára irányítjuk, akkor az átalakul:   

egyszer a bal egér gombbal, akkor lehetőségünk van arra, hogy írjunk a rubrikába.

oldalak, amelyeken a rubrikák a keresést szolgálják. Ha beírjuk beléjük, hogy mir

olvasnánk többet, majd nyomunk egy entert akkor további oldalakat fog a számunkra 

, akkor az átalakul egy mutató 

 

ségünk van arra, hogy írjunk a rubrikába. 

a keresést szolgálják. Ha beírjuk beléjük, hogy miről 

t fog a számunkra 



• Vannak rubrikák, ahova a véleményünket írhatjuk le a korábban olvasottakkal kapcsolatban. Ha 

a beírás után nyomunk egy enter-t akkor ezután a többi oldalolvasó is látni fogja, amit beírtunk 

a rubrikába. 

• Vannak rubrikák, amik azért vannak, hogy adatokat tároljanak. Az írás után a „tabulátor” 

gombot kell megnyomni 

•  

MIEL ŐTT BÁRMIT IS BEÍRNÁNK, AZ EGYES RUBRIKÁKBA GONDOLJU K VÉGIG, 

HOGY MIRE KÉSZÜLÜNK! 

HA KELL, KÉRJÜNK TANÁCSOT, HISZEN AMIT A RUBRIKÁBA BEÍRUNK AZT AZ 

EGÉSZ VILÁG LÁTNI FOGJA! 

 

E-MAIL I. 

Elektronikus posta I. 

Korábban már szó esett arról, hogy az Internet segítségével levelet is küldhetünk ismerőseinknek, 

amit ők a másodpercek töredéke alatt kapnak meg. 

 

Az Internet lényege, hogy sok számítógépet összekötünk és így meg tudjuk egymással osztani 

mindazt, ami a számítógépünkön van.  A számítógépek között a kapcsolat elektronikus, aminek 

köszönhetően gyorsan sok szöveget, képet, zenét, videót tudunk megnézni rövid idő alatt. A 

levélküldés is az elektronikus kapcsolat miatt gyors.  

 

 E-mail-nek nevezzük az Interneten küldhető levelet. 

Az E-mail az „elektronikus posta” segítségével jut el gyorsan a címzetthez. 

Egy sima levélbe , amit a postán adunk fel csak egy, vagy két papírnyi írott szöveget tudunk 

belerakni, esetleg egy képet.   

 

Az elektronikus posta segítségével ismerőseinknek küldhetünk a levélben például: 

• Szöveget 

• Képeket 

• Videókat 

• Zenéket 

 

 

 

 



A hagyományos levél és az Internetes E-mail között óriási különbség továbbá, hogy a 

hagyományos levelet el kell vinni a postára, fel kell adni, míg az E-mail elküldéséhez elég egy 

gombot megnyomni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regisztráció 

 

Ahhoz, hogy tudjunk az Interneten az elektronikus postán keresztül levelet, azaz E-mailt küldeni, 

ahhoz regisztrálnunk kell. 

 

A regisztráció lényege, hogy az Internet elektronikus postáján jelezzük, hogy mi is szeretnénk a 

segítségükkel levelet küldeni és kapni. 

A regisztráció során az Elektronikus posta feljegyzi a személyes adatainkat, hogy tudja, hogy a 

világban keringő rengeteg E-mail közül melyikeket kell hozzánk eljuttatni . 

A regisztráció során a személyes adatok segítségével készítenek nekünk egy E-MAIL CÍM ET azaz 

egy Internetes Postacímet, ahova az elektronikus posta kikézbesíti a leveleinket. 

 

 

A legnagyobb Elektronikus posta az Interneten manapság a GMAIL . 

 

 

 

Természetesen náluk is regisztrálni kell, ahhoz, hogy az Interneten leveleket tudjunk küldeni és 

kapni.  

Vegyük végig, most a regisztráció lépéseit! 



1. Nyissuk meg az Internetböngész

Internetböngésző ikonjára az asztalon)

 

 

 

2. A kezdőoldal bal felső sarkában található rubrikába kattintsunk a bal egérgombbal 

kétszer és írjuk be a következő

gombot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetböngészőt (Kattintsunk kétszer bal egér gombbal az 

 ikonjára az asztalon) 

ő sarkában található rubrikába kattintsunk a bal egérgombbal 

kétszer és írjuk be a következőt: https://www.gmail.com , majd nyomjuk meg az enter 

t (Kattintsunk kétszer bal egér gombbal az 

 

 sarkában található rubrikába kattintsunk a bal egérgombbal 

, majd nyomjuk meg az enter 



 

 

 

 

 

3. A Gmail oldalán következő

Kattintsunk a bal egérgombbal egyszer a „HOZZON LÉTRE EGY FIÓKOT” linkre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A következő oldal tele van olyan rubrikákkal, ahova az egyes személyes adatainkat kell 

beírnunk.  

 

A Gmail oldalán következő lépésként hozzunk létre egy elektronikus postafiókot. 

Kattintsunk a bal egérgombbal egyszer a „HOZZON LÉTRE EGY FIÓKOT” linkre.

 oldal tele van olyan rubrikákkal, ahova az egyes személyes adatainkat kell 

 lépésként hozzunk létre egy elektronikus postafiókot. 

Kattintsunk a bal egérgombbal egyszer a „HOZZON LÉTRE EGY FIÓKOT” linkre.  

 oldal tele van olyan rubrikákkal, ahova az egyes személyes adatainkat kell 



 

1. Kattintsunk az első rubrikába, azaz a Vezetéknév rubrikába bal egérgombbal egyszer, és 

be a vezetéknevünket. Ezután nyomjuk meg a tabuláto

 

2. Most a következő rubrikába tudunk írni, azaz az Utónév rubrikába.

vezetéknevünket. Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot!

 

3. Most a következő rubrikába tudunk írni

bármit beírhatunk. A legfontosabb, hogy 

például a nevünket megadni esetleg a kis állatunk nevét,

Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot!

Előfordulhat, hogy a választott cím már foglalt, más már korábban regisztrált vele. Ilyenkor nem 

tudunk továbblépni, figyelmezetésül kiírja

hasonló címet ír nekünk, amelyek közül válasz

 

4. Most a következő rubrikába tudunk írni

címünkhöz. A jelszónak köszönhető

érkeztek, más nem tud majd turkálni a leveleink között

legfontosabb, hogy a jelszavunkat 

gombot! 

 

 rubrikába, azaz a Vezetéknév rubrikába bal egérgombbal egyszer, és 

. Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot!  

 rubrikába tudunk írni, azaz az Utónév rubrikába.

Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot! 

 rubrikába tudunk írni. Itt tudjuk meghatározni az E-mail címünket

bármit beírhatunk. A legfontosabb, hogy az E-mail címünket sose felejtsük el

a nevünket megadni esetleg a kis állatunk nevét, netán a kedvenc focicsapatunkat.

Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot! 

ztott cím már foglalt, más már korábban regisztrált vele. Ilyenkor nem 

tudunk továbblépni, figyelmezetésül kiírja nekünk, hogy válasszunk másik E-mail címet. Néhány 

hasonló címet ír nekünk, amelyek közül választhatunk is, ha tetszik. 

rubrikába tudunk írni. Itt tudjuk megadni a jelszavunkat

címünkhöz. A jelszónak köszönhetően csak mi tudjuk majd megnézni, hogy milyen leveleink 

más nem tud majd turkálni a leveleink között. Szinte bármit beírhatunk jelszónak. A 

a jelszavunkat se felejtsük el soha. Ezután nyomjuk meg a tabulátor 

 

 rubrikába, azaz a Vezetéknév rubrikába bal egérgombbal egyszer, és írjuk 

 rubrikába tudunk írni, azaz az Utónév rubrikába. Írjuk be a 

mail címünket. Szinte 

mail címünket sose felejtsük el. Érdemes tehát 

netán a kedvenc focicsapatunkat. 

ztott cím már foglalt, más már korábban regisztrált vele. Ilyenkor nem 

mail címet. Néhány 

Itt tudjuk megadni a jelszavunkat az E-mail 

en csak mi tudjuk majd megnézni, hogy milyen leveleink 

. Szinte bármit beírhatunk jelszónak. A 

Ezután nyomjuk meg a tabulátor 



5. Most a következő rubrikába tudunk írni. Itt újra be kell írni a jelszavunkat . Ezután nyomjuk 

meg a tabulátor gombot! 

 

6. Most a következő rubrikába tudunk írni. Itt meg kell adnunk a születési évünket. Kattintsunk a 

bal egérgombbal a születési évünkre. Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot! 

 

7. Most a következő rubrikába tudunk írni. Itt a születési hónapunkat kell megadnunk. 

Kattintsunk a bal egérgombbal egyszer a rubrikára, majd a felugró hónapok közül válasszuk ki azt 

a hónapot, amikor születtünk (Kattintás a bal egérgombbal a hónapunkra). Ezután nyomjuk meg a 

tabulátor gombot! 

 

8. Most a következő rubrikába tudunk írni. Itt meg kell adnunk, hogy a hónap melyik napján 

születtünk (Kattintsunk a bal egérgombbal a napunkra). Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot! 

 

9. Most a következő rubrikába tudunk írni. Itt a nemünket kell megadnunk. Kattintsunk a bal 

egérgombbal egyszer a rubrikára, majd a felugró nemek közül válasszuk ki, hogy hova tartozunk 

(Kattintás a bal egérgombbal a nemünkre). Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot annyiszor, 

amíg nem ezt olvassuk a rubrika felett: Írja be a kért karaktersort! 

 

10. Most a következő rubrikába tudunk írni. Ide azt a számsort kell bemásolni, amit a rubrika 

felett látunk. Vigyázzunk, a számsor melletti kép is számokat rejt! 

 

11. Ezután kattintsunk a bal egérgombbal egyszer a pici négyzetre az „ELFOGADOM A 

GOOGLE ÁLTALÁNOS SZERZ ŐDÉSI FELTÉTELEIT ÉS ADATVÉDELMI 

IRÁNYELVEIT ” szöveg mellett. 

 

12. Ezután kattintsunk a kék színű „KÖVETKEZ Ő LÉPÉSEK”  linkre. 

13. Ismét kattintsunk a kék színű „KÖVETKEZ Ő LÉPÉSEK”  linkre. 

 

14. Ha mindent jól csináltunk, akkor ezt fogjuk látni a képernyőn. Itt kattintsunk a kék színű 

„TOVÁBB IDE: GMAIL ” linkre 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. A kattintás után ez az oldal ugrik be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kattintás után ez az oldal ugrik be. Ezzel elkészült az Email címünk! 



Az Interneten számos szolgáltatást csak akkor használhatunk, ha el

oldalon. A regisztráció azonban most már nem jelenthet problémát, hiszen most már te is

hogy a regisztráció nem más, mint:

• A fontosabb (Név, születési hely és id

• Felhasználónév készítése

• Jelszó készítése/ igénylése

• Az oldal szabályainak elfogadása

 

 

Minden alkalommal, amikor befejezzük

jelentkezzünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mások, miután 

belenézhetnek kéretlenül a leveleinkbe könnyedén.

 

A kijelentkezéshez, vagy másképpen kilépéshez kattints

található kék színű körre a bal egérgombbal egyszer.

 

 

A kattintás után előkerülő fülnél válasszuk a KILÉPÉS linket és kattintsunk 

egérgombbal. 

Az Interneten számos szolgáltatást csak akkor használhatunk, ha előtte regisztrálunk az 

A regisztráció azonban most már nem jelenthet problémát, hiszen most már te is

hogy a regisztráció nem más, mint: 

A fontosabb (Név, születési hely és idő, nem) személyes adatok begépelése

Felhasználónév készítése 

Jelszó készítése/ igénylése 

al szabályainak elfogadása 

Kijelentkezés 

en alkalommal, amikor befejezzük a GMAIL Elektronikus posta használatát ki kell, hogy 

sszük meg, akkor mások, miután felálltunk a számítógép el

könnyedén. 

A kijelentkezéshez, vagy másképpen kilépéshez kattintsunk a GMAIL ablakának a jobb fels

 körre a bal egérgombbal egyszer. 

fülnél válasszuk a KILÉPÉS linket és kattintsunk 

őtte regisztrálunk az 

A regisztráció azonban most már nem jelenthet problémát, hiszen most már te is tudjuk, 

, nem) személyes adatok begépelése 

a GMAIL Elektronikus posta használatát ki kell, hogy 

a számítógép elől 

a GMAIL ablakának a jobb felső sarkában 

 

fülnél válasszuk a KILÉPÉS linket és kattintsunk rá egyszer a bal 



A bejelentkezés, vagy másképpen a belépés a kijelentkezés ellentéte.

használni szeretnénk a GMAIL elektronikus postafiókunkat

A bejelentkezéshez szükséges lépések:

 

1.  Kattintsunk kétszer az Internetböngész

2.  Ha bejött a kezdőoldal, akkor annak a bal fels

GMAIL oldal címét. ( https://www.gmail.co

3.  A megjelenő ablakon kattintsunk a „FIÓK HOZZÁADÁSA” linkre

 

 

Bejelentkezés 

 

A bejelentkezés, vagy másképpen a belépés a kijelentkezés ellentéte. Ha mostan

a GMAIL elektronikus postafiókunkat , akkor be kell jelentkeznünk

 

szükséges lépések: 

kétszer az Internetböngésző ikonra a bal egérgombbal.  

oldal, akkor annak a bal felső sarkában található rubrikájába írjuk

https://www.gmail.com) 

a „FIÓK HOZZÁADÁSA” linkre  

 

Ha mostantól bármikor 

, akkor be kell jelentkeznünk. 

álható rubrikájába írjuk  be a 

 



4.  A megjelenő oldalon kattintsunk bele az E-mail rubrikába és írjuk be a Felhasználónevet, amit 

a regisztráció során megadtunk, majd írjuk utána a következőt: 

@gmail.com 

Ha például a felhasználónév: Zagrabi 

Akkor az E-mail cím a következő: 

zagrabi@gmail.com 

A @ jel leírásához nyomjuk le először az Alt Gr 

parancsgombot, tartsuk lenyomva, majd nyomjuk 

meg a „V” betűt! 
5. Ezután nyomjuk meg a tabulátor gombot! A következő rubrikába írjuk be a jelszavunkat! 

Figyeljünk arra, hogy pontosan gépeljük be a jelszavunkat! 

6. Ezután kattintsunk a BEJELENTKEZÉS linkre! 

 

 

 

 



 

Levél küldése 

Ha sikerült bejelentkeznünk, akkor nincs más dolgunk, mint az egér bal gombjával rákattintani a piros 

„LEVÉLÍRÁS” gombra. 

1. A felugró fül legfelső rubrikájába kattintsunk bele a bal egérgombbal egyszer. Ide írjuk be a címzett 

E-mail címét. Nyomjuk meg a Tabulátor gombot! 

2. A következő rubrikába írjuk be levelünk „tárgyát”. Amit ide beírunk, azt fogja látni először a címzett 

a levelünkből. Nyomjuk meg a Tabulátor gombot ezután! 

3. A harmadik rubrikába kerül a levél tényleges tartalma. Ide írhatjuk le az üzenetünket az 

ismerősünknek. 

4. Ezután már nincs más dolgunk, mint rákattintani a kék színű „KÜLDÉS” gombra. 

 

 

 

Ha mindent jól csináltunk, nem sokkal az után, hogy rákattintottunk a gombra, az ablak felső részében 

megjelenik egy üzenet: A LEVÉL ELKÜLDVE! 

 

Úgy is megbizonyosodhatunk arról, hogy sikerült a levélküldés, hogy az „ELKÜLDÖTT 

LEVELEK” linkre kattintunk a bal egérgombbal egyszer.  

Az itt megjelenő felsorolásból, ha a legfelsőnél az E-MAIL cím és a TÁRGY megegyezik azzal a 

címmel ahova küldeni akartuk az E-mailt, akkor sikeresen elküldtük az E-mail-t.  



 

 

Beérkező levelek 

A GMAIL elektronikus posta segítségével nem csak küldhetünk, de fogadhatunk is E-MAIL-ket. 

Ismerőseink, ha E-MAIL-t küldenek a címünkre, akkor a küldeményt így tudjuk megnézni: 

1. Kattintsunk a bal egérgombbal egyszer a Beérkező levelek gombra 

 

 

A Beérkező levelek gomb mellett, ha találunk egy számot, az azt jelzi, hogy hány darab levelünk 

érkezett!!!! 

2. Az ablak közepén a GMAIL sorba rendezve mutatja a számunkra a leveleinket. A kiemelt, vastag 

betűs sorok jelzik az új leveleket, a vékony betűvel szedett szöveggel megjelenített leveleket már 

korábban megnéztük.  

3. Az adott sorban először a feladó címe jelenik meg. Ezután következik az EMAIL címe. A cím után 

jobb oldalt, ha láthatunk egy kis gémkapcsot, az azt jelenti, hogy az üzenet mellé még a feladó 



küldött egy képet, esetleg egy videót, esetleg zenét, vagy akár egy dokumentumot. A sor jobb 

szélén láthatjuk, hogy mikor küldték számunkra levelet.  

 

 

4. Amelyik E-mail-t meg akarjuk nézni, arra kattintsunk a bal egérgombbal egyszer. 

5. Ha az E-mail-jeinket megnéztük, és tovább szeretnénk böngészni a leveleink között, akkor 

nincs más dolgunk, mint, hogy ismét rákattintsunk a beérkező levelek gombra. 

 

Hasznos oldalak 

Az elektronikus posta, egy igen hasznos szolgáltatása az Internetnek, leveleket kaphatunk és 

küldhetünk. Az egyik leggyakrabban használt Internetes szolgáltatás. 

 

Az Interneten azonban még számos más szolgáltatást is igénybe vehetünk. Az Internet 

segítségével egyszerűbb hivatali ügyeinket is elintézhetjük, a szabadidős tevékenységeink során is 

kihasználhatjuk az előnyeit. A hosszadalmas sorban állás helyett az otthoni számítógép előtt ülve 

is el tudjuk intézni ezeket az ügyeket. 

 

Ha otthonról kívánjuk elintézni az egyszerűbb ügyeinket, akkor a következő oldalcímeket 

jegyezzük meg: 

www.díjnet.hu (csekkek befizetése) 

www.ugyfelkapu.magyarország.hu (Internetes okmányiroda) 

www.jegy.hu (jegyiroda, jegyvásárlás) 



 

Mindhárom oldalra regisztrálni kell, miel

Az egyes oldalakon a regisztrációt a következ

Kattintsunk az Ingyenes regisztráció gombra:

 

Ha regisztráltunk, hozzáférhetünk a

Kattintsunk a SZÁMLAKIBOCSÁTÓK REGISZTRÁLÁSA 

megkereshetjük, melyik szolgáltató számláját szeretnénk

                     

kell, mielőtt igénybe szeretnénk venni a szolgáltatást.

rációt a következőképpen érhetjük el: 

 

Díjnet: 
gombra: 

a SZOLGÁLTATÓK által kiadott számlák befizetéséhez. 

a SZÁMLAKIBOCSÁTÓK REGISZTRÁLÁSA gombra. Ezen az oldalon 

szolgáltató számláját szeretnénk fizetni. 

venni a szolgáltatást. 

 

által kiadott számlák befizetéséhez. 

a. Ezen az oldalon 

 



A díjnet oldal segítségével a számláinkat fizethetjük be könnyedén. El

• A Díjnet rendszer használata ingyenes

• A Díjneten keresztül biztonságosan fizethetjük be számláinkat

• Csekkjeinket kényelmesen fizethetjük be b

• Könnyedén rendszerezhetjük a számláinkat

• A Díjnet papírmentes számlakezelésével kíméljük a környezetet

 

Kifizethetjük ilyen form ában például a közüzemi számláink

de akár a telefont is és az internetszámlát is. 

 

Ahhoz, hogy az egyes számlákat ki tudjuk

kibocsátónkat is. Ha ezt megtettük, akkor a következ

Az oldalon több feleképpen is fizethetünk

mobiltelefonnal is. 

 Annak érdekében, hogy minél többet tudj

található linkjeire kattintani a bal egérgombbal egy

oktatónkkal, hozzátartozóinkkal. 

 

A díjnet 

 

A díjnet oldal segítségével a számláinkat fizethetjük be könnyedén. Előnye, hogy:

A Díjnet rendszer használata ingyenes 

A Díjneten keresztül biztonságosan fizethetjük be számláinkat 

Csekkjeinket kényelmesen fizethetjük be bármikor a Díjnet rendszerén keresztül 

Könnyedén rendszerezhetjük a számláinkat 

A Díjnet papírmentes számlakezelésével kíméljük a környezetet 

ában például a közüzemi számláinkat, azaz a villanyt, a vizet, és a gázt, 

de akár a telefont is és az internetszámlát is.  

hogy az egyes számlákat ki tudjuk fizetni, regisztrálni kell a honlapon a számla 

Ha ezt megtettük, akkor a következő számlát már a DÍJNET oldalán intézhetjük.

is fizethetünk: bankkártyával, Internetes bankkártyával, s

Annak érdekében, hogy minél többet tudjunk meg erről a szolgáltatásról érdemes az ablak bal oldalán

a bal egérgombbal egyszer. Az olvasottakat, ha tudjuk, beszéljük át 

 

 

A díjnet oldal segítségével a számláinkat fizethetjük be könnyedén. Előnye, hogy: 

at, azaz a villanyt, a vizet, és a gázt, 

a honlapon a számla 

dalán intézhetjük. 

bankkártyával, Internetes bankkártyával, sőt még 

l a szolgáltatásról érdemes az ablak bal oldalán 

szer. Az olvasottakat, ha tudjuk, beszéljük át 

 



Ügyfélkapu az ügyintézés honlapon: 

 

 
Kattintsunk a regisztráció linkre a bal egérgombbal egyszer! 

 

 

 

 

 

 

Az ügyfélkapu az ügyintézés honlapon regisztráció nélkül 

 

Az ügyintézés elnevezésű oldal segítségével számos ügyet a másodperc töredéke alatt tudunk 

elintézni: 

• Egyes ügyeinket interneten készíthetjük elő (időpont egyeztetés)  

• Új okmányokat igényelhetünk 

• Kikereshetjük, a számunkra fontos jogszabályokat 

• Különböző szolgáltatásokat vehetünk igénybe (Adóigazolás kérése elektronikusan) 

• Alapvető űrlapokat tölthetünk le. 

 

Az egyes elintézhető ügyeket az oldalkészítők a általános élethelyzetek szerint csoportosították. 



 

 

Annak érdekében, hogy minél többet tudjunk meg erről a szolgáltatásról érdemes az Ügyek 

menüponton belül az egyes lila színnel jelölt főbb témakörökre kattintani a bal egérgombbal 

egyszer. Az olvasottakat, ha tudjuk, beszéljük át oktatónkkal, hozzátartozóinkkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jegyiroda 

 

 

1. Kattintsunk a bal egérgombbal egyszer a „bejelentkezés” linkre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A következő oldalon válasszuk a regisztrációt! 

 

 

 

Az egyes szolgáltatásokat, ha lehet, segítséggel 

vegyük igénybe, miután regisztráltunk! 
 

 

 

A jegy.hu oldalon válogathatunk az egyes minőségi szabadidős tevékenységek közül. Az oldalon 

megvásárolhatjuk az egyes előadásokra a jegyet. Az oldalon: 

• Több mint 5000 program közül válogathatunk. 

• Színházi, zenei, és mozi műsorok, fesztiválok, sport programok egyaránt szerepelnek. 

• Dátum szerint is kereshetünk 

• Különböző kedvezményeket vehetünk igénybe. 

 

 

 



Az oldalon az egyes szabadidő

láthatjuk. Ha az egyes fehér színű

összes aktuális programot. 

 

 

  

 

Az oldalon lejjebb a kiemelt ajánlatok közül válogathatunk

 

Annak érdekében, hogy minél inkább átlássuk

menüponton belül a jobb szélső linkre rákattintanunk

válogathatunk. Az olvasottakat, ha tudjuk, beszéljük át oktatónkkal, hozzátartozóinkk

 

 

 

 

Az oldalon az egyes szabadidős tevékenységek csoportosítását a fölső narancssárga sorban 

hér színű témakörökre kattintunk, akkor az oldal megmutatja az 

elt ajánlatok közül válogathatunk. 

inkább átlássuk a programsorozatokat érdemes a narancssárga 

ő linkre rákattintanunk. Így helyszínek, dátumok, színészek alapján is 

Az olvasottakat, ha tudjuk, beszéljük át oktatónkkal, hozzátartozóinkk

ő narancssárga sorban 

dal megmutatja az 

 

a programsorozatokat érdemes a narancssárga 

zínészek alapján is 

Az olvasottakat, ha tudjuk, beszéljük át oktatónkkal, hozzátartozóinkkal. 

 



Időjárás előrejelzés 

Mielőtt elindulunk otthonról, tájékozódjunk, milyen idő van kint, és milyen idő várható, míg 

hazaérünk. 

Interneten megnézetjük azt is, hogy milyen idő várható. Ez alapján választhatunk, hogyan öltözzünk 

fel, hogy ne fázzunk, de melegünk se legyen. 

Több internetes oldalt is találhatunk, ahonnan tájékozódhatunk. Sok információt megtudhatunk az 

IDŐKÉP oldalon.  

A kezdőoldal bal felső sarkában található rubrikába kattintsunk a bal egérgombbal kétszer és 

írjuk be a következőt: https://www.idokep.hu , majd nyomjuk meg az enter gombot. 

 

 

 

 

 

   

 

A főoldalon láthatjuk, hogy jelenleg milyen idő van, és hogy az elkövetkező napokban milyen idő 

várható. 

A „Jelenleg” mező alatt azt is megtudhatjuk, hogy milyen öltözetet válasszunk magunknak az napra, és 

azt is, érdemes-e esernyőt vinni magunkkal. 

A bal alsó sarokban a MÁSHOL VAGYOK” gombra kattintva egy legördülő menü segítségével 

kikereshetjük más helységek nevét is.  



Ha utazni készülünk, vagy kirándulni, például Balatonra, akkor keressük meg a hely nevét: Balaton 

 

 

 

Ha szeretnénk, egy hónapra előre is meg tudjuk nézni, milyen idő várható. Ha kíváncsiak vagyunk rá, 

vagy nyaralást tervezünk, akkor keressük meg a „30 NAPOS” feliratú kék gombot, és kattintsunk rá a 

bal egérgombbal.  

Az utazásunk előtti napokban érdemes többször újra megnézni a várható időjárást, mert akár naponta 

változhat az előrejelzés. 

 Ha szélsőséges időjárás várható, figyelmeztetnek bennünket a közelgő veszélyekre. Ilyen például télen 

nagy havazás, vagy ha nagyon jeges az út, vagy szélvihar esetén, vagy ha nyáron hosszan tartó a nagy 

meleg várható (kánikula), vagy ha árvíz van. Felhívják a figyelmünket, hogy az ország melyik részére 

ne menjünk, ne induljunk útnak. Figyeljük a híreket a televízióban, a rádióban, vagy az interneten, mert 

így megtudhatjuk, hogy mire kell vigyáznunk. 

Ne feledjük: mindig az időjárásnak megfelelően öltözzünk! Válasszuk a réteges öltözködést, így 

megelőzhetjük a megfázásos megbetegedéseket! 



 

Tájékozódás, internetes térkép 

 

Ha valamit el kell intéznünk, valahova el szeretnénk jutni, legjobb, ha indulás előtt megnézzük, hogyan 

juthatunk el oda. 

A legjobb, ha interneten keresztül tájékozódunk. Használjuk erre a célra a 

https://maps.google.hu/  oldalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide írjuk be a pontos címet, ahová 
el szeretnénk jutni 

Ha meg akarjuk nézni, hogyan 
juthatunk el a kívánt címre, 
kattintsunk az „ Útvonalterv” 
gombra 

Ha a tömegközlekedésről 
szeretnénk információt 
kapni, kattintsunk a 
„ Tömegközlekedés” 
gombra 



 

Az útvonaltervezés 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

Válasszuk ki a nekünk 
megfelelő közlekedési 
módot 

Ide írjuk be azt a 
címet, ahonnan 
indulunk 

Ide írjuk be azt 
a címet, ahová 
megyünk 

Van, amikor több útvonalat kínál fel az útvonaltervező. 
 
Válasszuk az útvonaltervező által felajánlott útvonalak közül a kevesebb átszállással járó lehetőséget. 
 
 
 


