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A Firefox számos eszközt biztosít a személyes tér védelmére. Ugyanakkor, 
néhány közülük nincs bekapcsolva alapból. Ebből a leírásból megtanulhatod, 
hogyan konfiguráld a Firefox böngészőt az online adatvédelem érdekében.

A beállítások módosítása a Firefox menüjében

Ahhoz, hogy a Firefox alap beállításait módosítsd, nyisd meg a beállítások menüt 
a Szerkesztés → Beállítások pontra kattintva, vagy írd be a címsorba 
about:preferences és kattints az Adatvédelem és biztonság-ra (1. kép)

1. kép: Firefox adatvédelmi beállítások oldal

Tartalomblokkolás engedélyezése

A tartalom blokkolása a Firefoxban telepítéskor eleve bekapcsolt kell legyen. Ha 
nem, akkor Fokozott követés elleni védelem-et keresd meg és állítsd 

Szokásos-ra (2. kép). Ha erősebb védelmet akarsz, váltsd Szigorú-ra, de azt 
tudd, hogy ez lehetetlenné teheti néhány oldal korrekt megjelenítését.

2. kép: Firefox követés elleni védelme beállításai

Nyomkövetés tiltásának bekapcsolása

Az internet böngészésekor a böngésződ jelezheti a weboldalaknak, hogy nem 
akarsz a követést. Tudd, hogy nem minden weblap veszi ezt figyelembe! 
Átfogóbb védelemhez olvasd el a hirdetésblokkoló telepítési útmutatónkat. 
Ugyanakkor, a jelzés a weboldalaknak, hogy nem kéred a követést, plusz 
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védelmet jelent. Görgess le a „Do Not Track” jelzés küldése a 
webhelyeknek... feliratig és kattints a Mindig-re. (3. kép)

3. kép: Firefox Do Not Track beállítása

Távmérési szolgáltatások kikapcsolása

Szolgáltatásai fejlesztése érdekében a Firefox technikai és felhasználási 
adatokat gyűjt és később elküld a Mozillának feldolgozásra. Ez részben lehetővé 
teszi kiterjesztések telepítését távolról a böngésződre, ami adatvédelmi 
kockázatot rejt. A távmérési szolgáltatás kikapcsolásához keresd meg a Firefox 
adatgyűjtés és felhasználás című részét és gondoskodj a négyzetek 
kikapcsolásáról. (4. kép)

4. kép: Firefox távmérés kikapcsolása

Beállítások megváltoztatása az about:config oldalon

A szakértői beállítások kezeléséhez írd be about:config a címsorba és nyomj 
Entert. Ekkor egy üdvözlő képernyőt látsz figyelmeztetéssel, hogy néhány 
beállítás hatással lehet a Firefox teljesítményére és biztonságára. (5. kép) 
Kattints a Kockázat elfogadása és továbblépés-re a beállító lapra lépéshez.

Figyelmeztetés: ez a beállító lap elérhetővé teszi a szakértői tulajdonságokat, 
ami hatással lehet a Firefox megfelelő működésére. Légy tisztában azzal, hogy 
mit teszel! A változtatások visszacsinálhatók.

5. kép: A Firefox szakértői beállítások lapja

Az 1. táblázat mutatja a haladó beállításokat, amik beállításával jobb online 
adatvédelmet kaphatsz. Miden egyes beállítás mellett látható a javasolt érték 
csak úgy, mint egy rövid leírás a hatásáról. Opció engedélyezéséhez, vagy 
tiltásához írd be a nevet a kereső mezőbe és kattints duplán az érték 
megváltoztatásához. Amikor változtatsz, az új értéket kivastagítja és 
automatikusan mentésre kerül. (6. kép)

6. kép: haladó Firefox beállítás változtatása

1. táblázat: a böngésző adatvédelmének erősítéséhez javasolt beállítások
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