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Apache OpenOffice telepítési útmutató 

1. Az OpenOffice magyar nyelvű verziójának telepítését az alábbi oldalról tudod elkezdeni. 

 

Katt a linkre: http://www.openoffice.org/download/ 

 

Mindig a legfrissebb verziót ajánlják letöltésre, ezt nem kell módosítani. Kattints a „Download full 

installation” gombra a letöltéshez. 

2. Az alábbi ablakot fogod látni, ahol a „Fájl mentése” gombra kattintva megadhatod a letöltés 

helyét a gépeden. 

 
 

3. Kiválasztasz egy helyet a gépeden, és nagyon fontos, hogy meg is jegyezd ezt a helyet, mert 

innen kell majd elindítanod (futtatnod) a fájlt, amit lementettél. 

 

4. Miután letöltődött (ez csupán néhány másodpercet vesz igénybe), meg kell keresned ezt a 

fájlt a gépeden és rá kell kattintanod duplán a megnyitáshoz. 

 

http://www.openoffice.org/download/
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Ha ezzel megvagy, felugrik az alábbi képernyő a telepítés előkészítéséhez, ahol rá kell 

kattintanod a „Tovább” gombra:  

 
 

5. A következő lépésnél meg kell adnod a mappát (a „Tallózás” gomb segítségével), ahová 

szeretnéd telepíteni a programot, majd rá kell kattintanod a „Kicsomagolás” gombra: 

 
 

6. Elkezdődik a kicsomagolás, ami beletelhet néhány percbe. 



OFFICE-Inform 

Web: office-inform.hu 
Facebook közösségünk: facebook.com/Office.Inform  

 
 

7. Miután a kicsomagolás befejeződött, automatikusan elindul a telepítővarázsló, ahol 

egyszerűen csak a „Tovább” gombra kattintva lépünk tovább. 

 
 

8. A következő lépésnél meg kell adni a nevet, ami szerkesztéskor meg fog jelenni a 

későbbiekben. Ez lehet a saját neved, de megadhatsz becenevet is.  
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Megadhatod azt is, hogy az összes felhasználó számára telepítve legyen-e a program, vagy 

csak számodra. Ha egyedül használod a gépet, akkor ez nem fontos, bármelyik lehet.

 
 

9. Ha ezeket megadtad, akkor menjünk is tovább. A következő lépésnél eldöntheted, hogy 

szokásos vagy egyéni telepítési módot választasz. Én általában az egyéni típust szoktam 

beállítani, mert több lehetőséget ajánl fel és én dönthetem el, mi kerüljön telepítésre. 
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10. Ezen az útvonalon haladva kiválaszthatod az OpenOffice modulok közül, amelyeket telepíteni 

szeretnél. Rád bízom a döntést, lehet akár mindegyiket. A „Módosítás” gombra kattintva 

megadhatsz egy másik helyet tetszés szerint, ahová telepíteni kívánod a programot. 

 
 

 
 

11. Ha van már a gépedre telepítve Microsoft Office csomag, akkor továbblépést követően 

beállíthatod, hogy melyik program legyen az alapértelmezett alkalmazás egy dokumentum, 
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táblázat, illetve prezentáció megnyitásakor. (Vagyis választhatsz, hogy a Microsoft Word/ 

Excel/ PowerPoint program vagy a most letöltött OpenOffice nyissa meg a fájlokat dupla 

kattintásra.) Ha az OpenOffice-t csak kipróbálni szeretnéd, akkor ne jelöld be ezeket a 

lehetőségeket. 

 
 

12. A telepítés megkezdése előtt még választhatsz, hogy létrehozzon-e a program az asztalon 

indító hivatkozást. Én ezt javaslom, mert így könnyebben megtalálod, ha meg akarod nyitni. 
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13. Miután innen továbbléptél a „Telepítés” gombra kattintva, megkezdődik a telepítés a 

megadott beállításokkal. Néhány percet ez is igénybe vesz. 

 
 

14. Miután végzett, a telepítés befejeződött, már csak a „Befejezés” gombra kell kattintani és 

készen is vagyunk. 
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15. Megnyitáshoz keresd meg az asztalon az OpenOffice program ikonját és kattints rá duplán az 

egérrel: 

 
 

16. Válaszd ki a megjelenő lehetőségek közül például a „Szöveges dokumentumot” és kattints 

rá. 

 
 

17. Megjelenik egy új dokumentum, ami most már csak arra vár, hogy elkezdjük szerkeszteni. 

 

 


