
 
 

 

Abszolút toplista, és hazai és külföldi személyek 
 

 Az abszolút toplista, 2013-ban megugrott 
keresések Magyarországon: 

Hazai és külföldi személyek, 2013-ban 
megugrott keresések Magyarországon: 

1 Paul Walker Paul Walker 

2 Éjjel Nappal Budapest Krasznai Tünde 

3 Voice ByeAlex 

4 Krasznai Tünde Pikali Gerda 

5 Sztárban Sztár Szepesi Nikolett 

6 Eurovision 2013 Berki Krisztián 

7 Bérkalkulátor 2013 Nelson Mandela 

8 Árvíz Katalin hercegnő 

9 ByeAlex Olvasztó Imre 

10 Street View Erőss Zsolt 

 
Szórakozás, kultúra 

 Magyarországon az idén legtöbbször keresett 
színház: 

Magyarországon az idén legtöbbször keresett 

múzeum: 

1 Nemzeti Színház Szépművészeti Múzeum 

2 Madách Színház Közlekedési Múzeum 

3 Vígszínház Nemzeti Múzeum 

4 Katona József Színház Természettudományi Múzeum 

5 Dumaszínház Iparművészeti Múzeum 

6 Erkel Színház Ludwig Múzeum 

7 Trafó Néprajzi Múzeum 

8 Magyar Színház Hadtörténeti Múzeum 

9 József Attila Színház Mezőgazdasági Múzeum 

10 Thália Színház Petőfi Irodalmi Múzeum 

 
 



 
 

 

Mindennapi ügyek 
 

 Magyarországon az idén legtöbbször keresett: 
 
Legolcsóbb... 

Magyarországon az idén legtöbbször keresett: 

 
Hol vegyek…? 

1 legolcsóbb repülőjegy hol vegyek telefont 

2 legolcsóbb taxi hol vegyek eurót 

3 legolcsóbb gumi hol vegyek óvszert 

4 legolcsóbb bankszámla hol vegyek gördeszkát 

5 legolcsóbb tablet hol vegyek halat 

6 legolcsóbb okostelefon hol vegyek futócipőt 

7 legolcsóbb laptop hol vegyek mosógépet 

8 legolcsóbb online pénztárgép hol vegyek laptopot 

9 legolcsóbb új autó hol vegyek télikabátot 

10 legolcsóbb szállások hol vegyek ágyat 

 
 

 

 Magyarországon az idén legtöbbször keresett 
receptek: 

Magyarországon az idén legtöbbször keresett 
diéták: 

1 palacsinta recept 90 napos diéta 

2 gofri recept paleolit diéta 

3 muffin recept GI diéta 

4 lángos recept Dukan diéta 

5 tiramisu recept fehérje diéta 

6 pizza recept vércsoport diéta 

7 lasagne recept Atkins diéta 

8 fánk recept káposztaleves diéta 

9 brownie recept szétválasztó diéta 

10 kókuszgolyó recept 13 napos diéta 

 
 



 
 

 

„Az élet nagy kérdései…” 
 

 Magyarországon az idén legtöbbször keresett: 
Mi a / mi az…?:  

Magyarországon az idén legtöbbször keresett: 

Hogyan...?: 

1 mi a szerelem hogyan kell csókolózni 

2 mi az a reflux  hogy írjuk helyesen 

3 mi az aszcendensem hogyan fogyjak le 

4 mi a horoszkópom hogyan kell csajozni 

5 mi a boldogság hogyan rajzoljunk 

6 mi az nfc hogyan szerezzek pénzt 

7 mi a twoo hogyan legyek szép 

8 mi az internet hogyan hízzak 

9 mi a bivakolás hogyan tanuljunk 

10 mi az instagram hogyan spóroljunk 

 
 

Érdekességek a Google keresőről 

● 60 trillió, azaz 60 000 milliárd webhely. Ekkora az internet. Ennyi webhelyet talált a mai 
napig a Google keresője az interneten. 2008-ban ez a szám még csak 1 trillió, azaz ezer 
milliárd volt. Természetesen ez a szám folyamatosan változik. 

● Havonta több mint 100 milliárd keresést indítanak a Google keresőben világszerte.  
● Soha senki nem kereste: 100 Google keresésből átlagosan 15 olyan van, melyre korábban 

még soha senki nem keresett. 
● Több mint 2000 km-t utazik átlagosan egy keresés egynegyed másodperc alatt, mielőtt 

megjelennek a találatok a képernyőn. Összehasonlításképp, egy pislogás nagyjából egy tized 
másodperc. 

● 1000 évig tartana: annyit dolgoztak eddig a Google kereső algoritmusán, hogy ha egy 
embernek kellene ezt a munkát elvégeznie, 1000 évig tartana neki. 

● Megtanult magyarul: a Google keresője 2012 nyara óta már magyarul is ért. Beszélhet a 
telefonjához, és a kereső épp úgy kidobja a találatokat, mintha bepötyögné a szavakat a 
keresődobozba. Kitalált szavakon gyakorolt a Google kereső, mikor magyarul tanították. Erre 
azért volt szükség, hogy a szokatlan magyar mássalhangzó-torlódásokat is megértse, ilyen 
kitalált szavak voltak pl. kalapdzsem, pontybár, kukaczseb. 

● Itt megnézheti, hogy működik a Google kereső.  

 

http://www.google.com/intl/en/insidesearch/howsearchworks/thestory/

