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Bevezetés
Az ESET Parental Control for Android megvédi gyermekeit a kártevőkkel szemben az okostelefonjaikon és
táblagépeiken. Az alkalmazás maga egy önálló androidos alkalmazás, amely teljesen integrálva van a ESET HOME
portálra, így a szülők bármelyik webböngészőről figyelhetik és módosíthatják gyermekeik internetes
tevékenységét, ha bejelentkeznek a ESET HOMET-fiókjukba.
A kategóriaalapú webszűrés korlátozza a gyermekeket abban, hogy nem megfelelő webes tartalmakhoz
férhessenek hozzá. A ESET Parental Control for Android nem gyermekek általi használatra készült, de engedélyezi
a válaszalapú és rugalmas kommunikációt – a gyermekek engedélyt kérhetnek azokhoz a tartalmakhoz és
alkalmazásokhoz, amelyekhez szeretnének. A szülők figyelhetik a tevékenységüket, és akár a szülői portálról, akár
androidos készülékükről megválaszolhatják az ilyen kérdéseket (feltéve, ha náluk is telepítve van az ESET Parental
Control for Android).
Az alkalmazásszolgáltatások közé tartoznak az alábbiak:
• Alkalmazásfelügyelet – letiltás – A szülők nyugalmának biztosítása céljából a gyermek kora alapján
engedélyezi a számára megfelelő alkalmazásokat. A gyermek korának nem megfelelő alkalmazásokat
automatikusan letiltja.
• Alkalmazásfelügyelet – időkorlátok – A játékok használata, a megosztás az ismerősökkel, a készségek
online fejlesztése fontos a gyermekek számára, ahogyan az egyéb családi tevékenységek is. Ez a szolgáltatás
lehetővé teszi napi időkorlátok beállítását a kiválasztott alkalmazásokhoz.
• Webfelügyelet – Lehetővé teszi a gyermekeknek az internet használatát úgy, hogy a nem megfelelő
tartalmakhoz ne férjenek hozzá. Egyszerűen adja meg a gyermek korát, és egyes kategóriák, többek között a
szerencsejáték és a pornográfia automatikusan le lesz tiltva.
• Helymeghatározó – Tetszés szerint bármikor megjeleníti a gyermek készülékeinek helyét, így ha elfelejt
SMS-t küldeni vagy telefonálni, nem kell aggódnia amiatt, hogy hol lehet. A helyet elsődlegesen a
mobilkészülék GPS szolgáltatásából olvassa be. Ha nem állnak rendelkezésre GPS-adatok, Wi-Fi- vagy GSMhálózaton keresztül állapítja meg a hozzávetőleges helyet.
• Zónák értesítésekkel – A szülők létrehozhatnak több zónát. A szülők ezután értesítést kapnak, amikor a
gyermek belép az egyik zónába, illetve amikor elhagy egy zónát.
• Gyermek/szülő telepítővarázsló – A segítségével pár egyszerű lépéssel beállítható az ESET Parental
Control for Android.
• Szülői portál (parentalcontrol.eset.com) – Itt regisztrálhat ESET HOME-fiókot, és a segítségével
számítógépéről, táblagépéről vagy okostelefonjáról kényelmesen hozzáférhet a gyermeke készülékére
vonatkozó statisztikai adatokhoz és beállításokhoz. A szülői portálon kezelhet szabályokat, megtekinthet
jelentéseket, és felderítheti a lehetséges optimalizálási problémákat a gyermekek készülékein, illetve
megállapíthatja a helyüket.

Minimális rendszerkövetelmények
Az ESET Parental Control for Android telepítéséhez androidos eszközének meg kell felelnie az alábbi minimális
rendszerkövetelményeknek:
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• Operációs rendszer: Android 5 (Lollipop) és újabb
• Belső RAM: 512 MB vagy nagyobb
• Érintőképernyő felbontása: 320x480px
• Processzor: ARM Alap architektúra – ARMv7 utasításkészlet vagy magasabb, x86 Intel Atom, 500 MHz vagy
több
• Szabad tárolóhely: megközelítőleg 20 MB
• Internetkapcsolat
• Teljes értékű Android-fiók (bizonyos táblagépek csak korlátozott profilt nyújtanak)
• Google Play-szolgáltatások
• Kisegítő szolgáltatások (Android: Beállítások > Kisegítő szolgáltatások) – a funkció segítségével
megakadályozható, hogy a gyerek kikapcsolja az ESET Parental Control for Android alkalmazást, valamint
tökéletesíthető a webes és alkalmazásszűrés

Feltört eszközök
A feltört eszközök nem támogatottak.

Telepítés
A termék telepítésének részletes útmutatója ebben a tudásbáziscikkben található:
https://support.eset.com/kb5556/
Google Play – a Google Play áruházban érhető el. Ez az alkalmazás a Google Play áruházon keresztül kap
frissítéseket.

Küldhet egy hivatkozást is az alkalmazás telepítőjéhez a parentalcontrol.eset.com weboldalról a fiókjába való
bejelentkezés után.

Több felhasználó egy eszközön
Ha több felhasználó van beállítva gyereke androidos készülékén, akkor azt javasoljuk, hogy másodlagos
felhasználóként állítsa be a gyereket. Az elsődleges felhasználóról (az eszközhöz elsőként hozzáadott
felhasználó) a másodlagos felhasználóra való váltást nem védi az ESET Parental Control for Android.

Letöltés a Google Play áruházból
Nyissa meg a Google Play Áruház alkalmazást az androidos eszközén, és keresse meg az ESET Parental Control for
Android (vagy egyszerűen az ESET) alkalmazást.
Másik lehetőségként letöltheti a programot az alábbi hivatkozás használatával vagy a QR-kód beolvasásával (a
mobileszköze és egy, a QR beolvasására szolgáló alkalmazás használatával):
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Telepítés – telepítővarázsló
Az ESET Parental Control for Android első megnyitáskor felszólítást kap az ESET Parental Control for Android
beállítására.

Az ESET Parental Control for Android beállítása a szülő eszközén
1.Válassza ki az országot és a nyelvet, amelyen használni szeretné az ESET Parental Control for Android
alkalmazást. Koppintson az Elfogadás gombra. Az Elfogadás gombra koppintva fogadja el a
Végfelhasználói licencszerződést és az Adatvédelmi szabályzatot.
2.Válassza ki, hogy részt szeretne-e venni a Felhasználói élmény javítását célzó programban. Ez később
módosítható a program beállításaiban. Itt bővebben tájékozódhat a Felhasználói élmény javítását célzó
programról. Válassza ki, hogy engedélyezi-e az ESET Parental Control for Android számára, hogy ESET
promóciós kedvezményeket és termékekre vonatkozó híreket küldjön. A Tovább gombra koppintva
erősítse meg a megadott beállításokat.
3.Válassza ki a Szülő lehetőséget. Ugyanazokat a szülőknek szóló eszközöket és beállításokat találhatja
meg az alkalmazásban, mint a ESET HOME portálon.
4.Jelentkezzen be ESET HOME-fiókjába. Ha nincs fiókja, létrehozhat egyet.
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5.Ha első alkalommal telepíti az ESET Parental Control for Android alkalmazást, felszólítást kap a szülői
PIN megadására. A négyjegyű PIN a szülői beállítások elérésére szolgál a gyermek eszközén. Ezért azt
javasoljuk, hogy erős PIN-t használjon.
6.Koppintson az OK gombra az ESET Parental Control for Android elindításához.
7.Ha nincs egy gyermekprofilja sem, először létre kell hoznia egyet. Az új gyerekprofil létrehozásához
koppintson a + elemre a jobb alsó sarokban. Írja be a gyerek nevét, majd válassza ki a nemét, korát és
születési dátumát. A gyerek korát a nem megfelelő alkalmazások és webhelyek kiszűrésére használjuk.
Gyereke képét, illetve egy avatart is feltölthet. Fénykép vagy avatar feltöltéséhez koppintson a kamerát
ábrázoló ikonra, majd válassza ki a kívánt képet a készülékéről. Amikor végzett, koppintson a Mentés
gombra.

Az ESET Parental Control for Android beállítása a gyermek eszközén

Különbségek a Telepítővarázslóban
Ez az útmutató szabványos Android-készülékekre vonatkozik. A jogosultsági beállítások az eszköz gyártójától
függően eltérőek lehetnek.
1.Válassza ki az országot és a nyelvet, amelyen használni szeretné az ESET Parental Control for Android
alkalmazást. Koppintson az Elfogadás gombra. Az Elfogadás gombra koppintva fogadja el a Végfelhasználói
licencszerződést és az Adatvédelmi szabályzatot.
2.Válassza ki, hogy részt szeretne-e venni a Felhasználói élmény javítását célzó programban. Ez később
módosítható a program beállításaiban. Válassza ki, hogy engedélyezi-e az ESET Parental Control for Android
számára, hogy ESET promóciós kedvezményeket és termékekre vonatkozó híreket küldjön. A Tovább
gombra koppintva erősítse meg a megadott beállításokat.
3.Válasszon ki egy gyermeket.
4.Jelentkezzen be ESET HOME-fiókjába. Ha nincs fiókja, létre kell hoznia egyet.
Bejelentkezés egy meglévő ESET HOME-fiókba
a.Írja be az e-mail-címét, majd koppintson a Folytatás gombra.
b.Írja be a jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés gombra.
Új ESET HOME-fiók létrehozása
a.Koppintson a Fiók létrehozása elemre.
b.Írja be az e-mail-címét és egy új jelszót. A jelszónak legalább tíz karakter hosszúságúnak kell lennie, és
tartalmaznia kell egy kisbetűt, egy NAGYBETŰT és legalább egy számot.
c.Koppintson a Fiók létrehozása elemre. Az ESET küld ekkor egy e-mailt, amelynek segítségével
igazolhatja és aktiválhatja a fiókját.
5.Ha első alkalommal használja az ESET Parental Control for Android alkalmazást, felszólítást kap a szülői
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PIN megadására. A négyjegyű PIN a szülői beállítások elérésére szolgál a gyermek eszközén. Ezért azt
javasoljuk, hogy erős PIN-t használjon.
6.Válassza ki a kívánt gyermekprofilt, vagy hozzon létre egyet. Az új gyerekprofil létrehozásához koppintson
a + elemre. Írja be a gyerek nevét, majd válassza ki a nemét, korát és születési dátumát. A gyerek korát a
nem megfelelő alkalmazások és webhelyek kiszűrésére használjuk. Gyereke képét, illetve egy avatart is
feltölthet. Fénykép vagy avatar feltöltéséhez koppintson a kamerát ábrázoló ikonra, majd válassza ki a
kívánt képet a készülékéről. Amikor végzett, koppintson a Mentés gombra.
7.A következő képernyőn megtudhatja, hogyan engedélyezheti az alkalmazásfigyelést. Koppintson a
Továbbgombra.
8.A kisegítő lehetőségek beállításaiban válassza ki a Szülői felügyelet lehetőséget.
9.A kapcsolóikonra koppintva engedélyezze az ESET Parental Control for Android alkalmazásnak a
szolgáltatás használatát.
10.A beállítás megerősítéséhez koppintson az Engedélyezés gombra.
11.Ekkor visszakerül az ESET Parental Control for Android alkalmazásba. A Tovább gombra koppintva
engedélyezze a Használati hozzáférési engedélyeket.
12.Válassza ki a Szülői felügyelet lehetőséget.
13.A kapcsológombra koppintva engedélyezze a használati hozzáférést az ESET Parental Control for Android
alkalmazásnak.
14.Ekkor visszakerül az ESET Parental Control for Android alkalmazásba. A Tovább gombra koppintva
engedélyezze a Képernyőátfedés engedélyt, amely lehetővé teszi a képernyőfunkció letiltását az ESET
Parental Control for Android alkalmazásnak.
15.A kapcsológombra koppintva engedélyezze a többi alkalmazáson való megjelenítést az ESET Parental
Control for Android számára.
16.Ekkor visszakerül az ESET Parental Control for Android alkalmazásba. A Tovább gombra koppintva
engedélyezze az alkalmazások törlése elleni védelmet. Ezzel megakadályozza az ESET Parental Control for
Android jogosulatlan eltávolítását.
17.Koppintson az Eszközfelügyeleti alkalmazás aktiválása szövegre.
18.A Folytatás gombra koppintva adja meg az ESET Parental Control for Android megfelelő működéséhez
szükséges engedélyeket.
19.Koppintson az Engedélyezés elemre, ha engedélyezni szeretné a telefonhívások kezelését az ESET
Parental Control for Android alkalmazásnak.
20.Koppintson az Engedélyezés csak az alkalmazás használata közben lehetőségre, ha engedélyezni
szeretné az ESET Parental Control for Android számára a gyermek eszközének helyének elérését.
21.Koppintson az Engedélyezés elemre, ha engedélyezni szeretné a helyadatok háttérben történő elérését
az ESET Parental Control for Android számára.
22.Koppintson az Engedélyezés minden alkalommal elemre.
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23.Kattintson az Engedélyezés gombra a beállítás befejezéséhez. A szülői védelem most már aktív.

Visszaélés vendégfiókkal
Azt javasoljuk, tiltsa le a vendégfiókot gyereke készülékén, mert ezzel megakadályozható, hogy a gyerek a
vendégfiók segítségével megkerülje az ESET Parental Control for Android alkalmazást.
Szabványos Androidon:
1. Nyissa meg az eszköz Beállítások alkalmazását.
2. Koppintson a Rendszer -> Speciális -> Több felhasználó elemre.
3. Koppintson a kapcsológombra a Több felhasználó funkció kikapcsolásához.
Ezek a beállítások az eszköz gyártójától függően eltérőek lehetnek.

Akkumulátorvédő
Számos készülékgyártó bevezetett akkumulátorvédő funkciókat az Android 5-ös és újabb rendszerű
készülékeken. Az ilyen funkcióval felszerelt készülékeken egy kivétel létrehozásával lehet lehetővé tenni, hogy
az ESET Parental Control for Android együttműködjön az aktivált akkumulátorkímélő funkcióval. A kivétel
létrehozásának módjáról tájékozódjon a gyártó dokumentációjában.

Eltávolítás
Az ESET Parental Control for Android a program főmenüjének Beállítások > Eltávolítás pontjából elérhető
Eltávolítás varázslóval távolítható el Szülői üzemmódban.
Az alábbi lépéseket követve manuálisan is eltávolíthatja a terméket:
1.Koppintson az indítóikonra az Android kezdőképernyőjén (vagy lépjen a Kezdőlap > Menü lapra), majd
koppintson a Beállítások > Biztonság > Eszközkezelők elemre. Törölje a Parental Control bejelölését, adja
meg a ESET HOME fiókja hitelesítő adatait, és koppintson a Kikapcsolás elemre.
2.Lépjen vissza a Beállítások lapra, koppintson az Alkalmazások kezelése > Parental Control elemre, majd
koppintson az Eltávolítás elemre.

A termék eltávolításának részletes útmutatója ebben a tudásbáziscikkben található:
http://support.eset.com/kb5557/

Licenc aktiválása
Az ESET Parental Control for Android háromféleképpen használható:
• Ingyenes – az alapszolgáltatások korlátlan ideig ingyenesen használhatók
• Próbaverzió – a prémium szolgáltatások korlátozott ideig (alapértelmezés szerint 30 napig) be vannak
6

kapcsolva. A próbaverzió licence automatikusan aktiválódik, amikor fiókonként első alkalommal telepíti az
ESET Parental Control for Android alkalmazást.
• Prémium – a prémium szolgáltatások a licenc lejáratáig be vannak kapcsolva

Az ESET Parental Control for Android ingyenes vagy prémium verziójában az alábbi szolgáltatások érhetők el:
Szolgáltatás

Ingyenes

✓

Webhelyek szűrés
Webfelügyelet – figyelés

Próba-/prémium verzió

7 napig, csak 3-5 tartomány esetén ✓

Alkalmazásfelügyelet – manuális szerkesztő ✓

✓

Automatikus alkalmazásbesorolás

✓

✓

Alkalmazásfelügyelet – időkeret

✓

✓

Alkalmazásfelügyelet – időkorlátozások

✓

✓
✓

Helymeghatározó
Webfelügyelet – jelentés

Jelentések 7 napig

Jelentések 30 napig

Alkalmazásfelügyelet – jelentés

Jelentések 7 napig

Jelentések 30 napig

Riasztások e-mailben

✓

✓

Szülői üzenet

✓

Zónákhoz kapcsolódó értesítések

✓

SMS-funkciók
Az ESET Parental Control for Android SMS-szolgáltatásokat használó funkcióinak eléréséhez telepítse az ESET
SMS Tool alkalmazást gyereke készülékére. A szülő készülékén ezután sem lesznek elérhetők az SMSszolgáltatásokat használó funkciók.
További információkért tekintse meg az ESET SMS Tool dokumentációját vagy ezt a tudásbáziscikkünket.
Ha közvetlenül az androidos készülékén szeretné aktiválni az ESET Parental Control for Android alkalmazást,
koppintson a Menü
ikonra az ESET Parental Control for Android főképernyőjén (vagy nyomja meg a készülék
MENÜ gombját), majd koppintson a Licenc elemre.
Többféle módon aktiválható az ESET Parental Control for Android. Az adott aktiválási mód elérhetősége az
országtól, valamint a termék forgalmazási módjától (ESET-weboldal, Google Play) függően eltérhet.
A Google Play áruházból töltöttem le az ESET Parental Control for Android terméket
• Havi vagy Éves – válassza ki a kívánt előfizetési időszakot, ha nem rendelkezik licenccel, és a Google Play
áruházban szeretne vásárolni egyet.
• Licenckulcs megadása – ezt a lehetőséget válassza ki, ha már rendelkezik licenckulccsal. A licenckulcs
egyedi, XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX formátumú karakterlánc, és a licenctulajdonos azonosítására szolgál. A
licenckulcsot az ESET által küldött e-mailben vagy a megvásárolt dobozban található licenckártyán találja
meg.
• Van felhasználónevem és jelszavam, mit tegyek? – ezt a lehetőséget válassza, ha felhasználónevét és
jelszavát licenckulccsá szeretné konvertálni a https://home.eset.com/convert weboldalon.
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Az ESET webhelyéről töltöttem le az ESET Parental Control for Android terméket
• Prémium vásárlása – akkor válassza ki ezt a opciót, ha nem rendelkezik licenccel, és szeretne vásárolni
egyet.
• Licenckulcs megadása – ezt a lehetőséget válassza ki, ha már rendelkezik licenckulccsal. A licenckulcs
egyedi, XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX formátumú karakterlánc, és a licenctulajdonos azonosítására szolgál. A
licenckulcsot az ESET által küldött e-mailben vagy a megvásárolt dobozban található licenckártyán találja
meg.
• Van felhasználónevem és jelszavam, mit tegyek? – ezt a lehetőséget válassza, ha felhasználónevét és
jelszavát licenckulccsá szeretné konvertálni a https://home.eset.com/convert weboldalon.

Beállítások a gyerek készülékén
A gyermek eszközén található szülői beállítások eléréséhez nyissa meg az ESET Parental Control for Android
alkalmazást, koppintson a fogaskerék ikonra
lehetőséget.

vagy a csengő ikonra

, majd válassza ki a Szülői beállítások

A csengő ikon
jelenik meg a fogaskerék ikon
helyett, ha a szülőnek végre kell hajtania valamilyen
műveletet az ESET Parental Control for Android alkalmazásban.
Írja be ESET HOME hitelesítő adatait, majd koppintson az Enter gombra. A szülői beállításokat akkor érheti el,
amikor az ESET Parental Control for Android a képernyőn van. Az ESET Parental Control for Android alkalmazásból
való kilépés után a szülői védelem automatikusan bekapcsolódik.
Ha el szeretné érni az ESET Parental Control for Android által letiltott funkciókat a gyerek készülékén, ideiglenesen
inaktiválja az ESET Parental Control for Android alkalmazást. Az ESET Parental Control for Android inaktiválásához
nyissa meg az ESET Parental Control for Android alkalmazást, koppintson a fogaskereket ábrázoló ikonra
,
majd válassza ki az Ideiglenes inaktiválás elemet. Az ideiglenes inaktiválás addig aktív, amíg manuálisan újra nem
aktiválja az ESET Parental Control for Android alkalmazásban, illetve amíg ki nem kapcsolja a készülék
képernyőjét.

Gyors műveletek
Több gyors műveletet elvégezhet az ESET Parental Control for Android kezdőképernyőjén. Koppintson a +
gombra, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
• Keret növelése vagy Keret csökkentése. Az ESET Parental Control for Android lehetővé teszi, hogy ötperces
időközönként akár öt órára növelje vagy csökkentse gyorsan az időben korlátozott alkalmazásokban eltölthető
időt.
• A Szünidő üzemmódot is beállíthatja. A Szünidő üzemmódban megadhatja azt az időpontot és dátumot,
ameddig le szeretné tiltani az időkorlátozásokat és az időkereteket.
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• Az Azonnali letiltás elemre koppintva a kiválasztott időpontig és dátumig azonnal letilthatja az összes
alkalmazást vagy csak az időben korlátozott alkalmazásokat.

Helymeghatározó
Az ESET Parental Control for Android lehetővé teszi, hogy különböző módszerekkel meghatározza gyermeke
készülékének helyét:

Helymeghatározási szolgáltatások
Az ESET Parental Control for Android Helymeghatározó funkciója akkor használható, ha be vannak kapcsolva a
Helymeghatározási szolgáltatások (GPS, Wi-Fi, mobilhálózati szolgáltatások) a gyermek készülékén.

Helymeghatározó
Készülékén az ESET Parental Control for Android segítségével válassza ki azt a gyereket, akinek a helyét meg
szeretné határozni. A gyerek készülékének helye a Helymeghatározó segítségével tekinthető meg. A
Helymeghatározó az ESET Parental Control for Android alkalmazás főoldalán található.

A gyermek helyének meghatározása az ESET HOME portál segítségével
Jelentkezzen be a fiókjába az ESET HOME oldalon, majd válassza ki a Szülői felügyelet elemet. Válassza ki azt a
gyermeket, akinek a helyét meg szeretné határozni. A gyermek készülékének helye a gyermek oldalának
Helymeghatározó szakaszában látható. A találatok szűrésével megjelenítheti a gyermek összes készülékének
helyét vagy csak az egyik készülékének helyét.

A gyermek helyének meghatározása SMS segítségével
Az ESET Parental Control for Android Szülői üzenetek funkciójának segítségével készülékéről SMS-ben parancsot
küldhet a gyermek készülékének GPS-koordinátáinak lekérésére akkor is, ha a készülék nem kapcsolódik az
internethez. A funkciót konfigurálni kell a gyermek készülékén ahhoz, hogy a készülék helyének meghatározására
használhassa. Az SMS-parancsok csak azokról a telefonszámokról küldhetők el, amelyeket megad az ESET Parental
Control for Android Szülők telefonszámai szakaszában a gyermek készülékén.

SMS-funkciók
A gyermek helyének meghatározása funkció ESET Parental Control for Android alkalmazásban
való használatához telepítse az ESET SMS Tool alkalmazást gyereke készülékére. A szülő
készülékén ezután sem lesznek elérhetők az SMS-szolgáltatásokat használó funkciók.
További információkért tekintse meg az ESET SMS Tool dokumentációját vagy ezt a
tudásbáziscikkünket.

Zónákhoz kapcsolódó értesítések
A zónák körkörös területek, amelyeknek az átmérője 100 és 500 méter között lehet. Az ESET Parental Control for
Android segítségével létrehozhat több zónát is, és egyedi nevekkel és ikonokkal rendszerezheti őket. Minden
alkalommal értesítést fog kapni, amikor gyermeke belép az egyik zónába, illetve amikor elhagy egy zónát. Arra is
van lehetőség, hogy be- és kikapcsoljon bizonyos zónákat, például iskolai szünetek alatt kikapcsolhatja az Iskola
zónát.
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Példa zóna használatára
Létrehoz egy Iskola és egy Otthon nevű zónát. Amikor gyermeke elhagyja az Otthon nevű zónát, Ön megkapja
az „Otthon – elhagyva” értesítést, amely tartalmazza a zóna elhagyásának időpontját is. Amikor gyermeke
belép az Iskola nevű zónába, Ön megkapja az „Iskola – megérkezve” értesítést, amely tartalmazza a zónába
való megérkezés időpontját is. Amikor gyermeke elhagyja az Iskola nevű zónát, Ön megkapja az „Iskola –
ehagyva” értesítést, amely tartalmazza a zóna elhagyásának időpontját is. Értesítést kap tehát a megérkezés
és az elhagyás időpontjáról is, így ellenőrizheti, hogy összesen mennyi ideig tartózkodott gyermek az Iskola
nevű zónában. Újabb értesítést kap, amikor gyermeke megérkezik az Otthon nevű zónába.

A zónák közötti távolság
A zónáknak legalább 5 perces sétára kell lenniük egymástól, mert ezzel megakadályozható, hogy
áttekinthetetlenek legyenek az értesítések.

Zónaértesítések
A rendszer akkor küldi ki az értesítést, ha a gyermek legalább 3 percet eltöltött az adott zónában, hogy Ön ne
kapjon több értesítést, amikor gyermeke többször átlépi egy zóna határait.

Zónabeállítások az ESET Parental Control for Android Parent alkalmazásban (a szülői eszközön):
1. Válassza ki azt a gyermeket, amely esetén be szeretne állítani zónákat.
2. A főképernyőn lépjen a Helymeghatározó elemhez.
3. Koppintson a fogaskereket ábrázoló ikonra.
4. Koppintson az Új zóna hozzáadása elemre.
5. Válassza ki a zóna közepét úgy, hogy megkeresi a címet, vagy a kívánt helyre húzza a zónát a térképen.
6. Válasszon ikont és nevet a zónához, majd adja meg a zóna sugarát.
7. Koppintson a Zóna mentése elemre.
8. Válassza ki a követni kívánt készüléket – csak egy készüléket választhat ki a gyermek profiljában.

Zónabeállítások az ESET Parental Control webportálon (parentalcontrol.eset.com):
1. Válassza ki azt a gyermeket, amely esetén be szeretne állítani zónákat.
2. Kattintson a Helymeghatározó elemre.
3. Kattintson a fogaskereket ábrázoló ikonra a Helymeghatározó szakaszban.
4. Kattintson az Új zóna hozzáadása elemre.
5. Válassza ki a zóna közepét úgy, hogy megkeresi a címet, vagy a kívánt helyre húzza a zónát a térképen.
6. Válasszon ikont és nevet a zónához, majd adja meg a zóna sugarát.
7. Válassza ki a követni kívánt készüléket – csak egy készüléket választhat ki a gyermek profiljában.
8. Kattintson ismét a fogaskereket ábrázoló ikonra. Az új zóna megjelenik a térképen.
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Szabályok
A Szabályok képernyőn engedélyezheti, letilthatja vagy beállíthatja a program két fő szolgáltatását, a
Webfelügyeletet és az Alkalmazásfelügyeletet:
• Alkalmazásfelügyelet
• Webfelügyelet

Alkalmazásfelügyelet
Az Alkalmazásfelügyelet segítségével a szülők szabályozhatják, hogy a gyerekük milyn alkalmazásokat
használhassanak, és mennyi ideig. A rendszer letölti az alkalmazások listáját a gyerek mobilkészülékéről. A letiltott
és engedélyezett tartalomhoz alapértelmezett értékekkel rendelkező öt előre definiált korcsoport közül
választhat, illetve saját tetszése szerint testre szabhatja a beállításokat.
Nem megfelelő alkalmazások letiltása – A szülők nyugalmának biztosítása céljából a funkció csak azokat az
alkalmazásokat jeleníti meg, amelyek megfelelőek a gyerek számára a kora alapján. A gyerek korának nem
megfelelő alkalmazások automatikusan letilthatók.
Alkalmazások – Az alkalmazások három kategóriába sorolhatók:
• Korlátlan
őket.
• Letiltva

– Ezek az alkalmazások mindig engedélyezettek, így a gyerekek bármikor használhatják
– Ezek az alkalmazások mindig le vannak tiltva, így nem nyithatók meg.

• Időben korlátozott

– Ezek az alkalmazások megfelelőek, így a gyerekek használhatják őket, viszont a

szülők beállíthatnak egy használati időkorlátot, például a játékokhoz és a szórakoztató alkalmazásokhoz.
Módosíthatja az alkalmazások kategóriáját, megtekintheti az összes telepített alkalmazást, és szűrheti őket több
kategória szerint is. Egy alkalmazás kategóriájának módosításához koppintson az adott alkalmazásra, majd
válassza ki a kívánt kategóriát.
Alkalmazások korlátozása – Ha engedélyezve van, az időkorlátok érvényesülnek az időben korlátozott
alkalmazások esetén. Az időben korlátozott alkalmazások

az Alkalmazások lapon találhatók.

Időkorlátok – Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha az Alkalmazások korlátozása funkció aktiválva van. A
funkcióval napi időkorlátok állíthatók be az időben korlátozott alkalmazásokhoz

.

Akkumulátorvédő – Ha a gyerek telefonjának akkumulátora a kiválasztott határérték alá merül, a funkció letiltja
az időben korlátozott alkalmazásokat az akkumulátor üzemidejének megnövelése érdekében.
Azonnali letiltás – A funkció azonnal letiltja az időben korlátozott alkalmazásokat, illetve az összes alkalmazást
adott dátumig és időpontig.
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További információk az alkalmazásról
1. Kattintson a kezelni kívánt alkalmazásra.
2. Kattintson az információs ikonra.
3. Átirányítjuk egy Google Play-oldalra, ahol további információkhoz juthat a kezelni kívánt alkalmazásról.
Az Alkalmazásfelügyelet segítségével korlátozható, hogy mennyi ideig legyenek használhatók az időben
korlátozottként megjelölt alkalmazások. A szülők engedélyezhetik, hogy a gyerekük egy bizonyos ideig
használhasson időben korlátozott alkalmazásokat a mobilkészülékén. Megadható különböző időkorlátozás a
tanítási napokra és az iskolaszüneti napokra, valamint napon belül is beállítható egy adott időkorlátozás.
A Szünidő üzemmód lehetővé teszi, hogy ideiglenesen letiltsa az időbeli korlátozásokat, például szünidő és
ünnepnapok alkalmával. Az időkorlátozások és az időkeretek a kiválasztott ideig lesznek letiltva.

Letiltás
Ha kikapcsolja az alkalmazásletiltást, de az Alkalmazásfelügyeletet engedélyezve hagyja, az alkalmazásfigyelés
továbbra is aktív marad.

Webfelügyelet
A Webfelügyelet lehetővé teszi, hogy a gyerekek barátságos és korosztályuknak megfelelő tartalmakon keresztül
fedezhessék fel az internet világát. Adja meg gyereke korát, és az ESET Parental Control for Android
automatikusan meghatározza, hogy mely webhely-kategóriák lesznek elérhetők a számára, amikor internetezik. A
szerencsejáték és a pornográfia kategóriába tartozó tartalmak automatikusan le vannak tiltva.
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A gyermek kora alapján három előre definiált lehetőség áll rendelkezésre. Mindegyik lehetőség esetén számos
webhely-kategória van megjelölve megfelelőként
vagy nem megfelelőként
. A szülők módosíthatják a
beállításokat, ha engedélyezni vagy tiltani szeretnék bármely kategóriát. A kezdeti beállítás konfigurálása a
kiválasztott gyermek kora alapján történik meg.

Ha a gyemek egy tiltott weboldalt próbál meglátogatni, engedélyt kérhet az oldal tartalmának megtekintésére. Ha
a szülő megadja az engedélyt, akkor az alkalmazás automatikusan létrehoz egy kivételt a Webfelügyeletben, ezzel
engedélyezve az adott tartalmat. Kivétel csak olyan weboldal esetén hozható létre, amelynek megtekintésére a
gyermek kérelmet küldött. Kivételek megadhatók bizonyos webhelyekhez a Webfelügyelet Jelentések lapján is,
amely a Jelentések menüpontból
érhető el.

, illetve a szülőknek küldött, böngészési előzményeket tartalmazó e-mailekből

A Webfelügyelet alapértelmezés szerint aktiválva van, és a következő böngészőket támogatja: Google Chrome,
Mozilla Firefox Opera, Opera mini, Vewd Browser, Dolphin, Mint, Silk, Microsoft Edge és a Samsung böngészőjét.

Letiltás
Ha kikapcsolja a nem megfelelő webhelyek letiltását, de a Webfelügyeletet engedélyezi, akkor a webes
figyelés továbbra is aktív marad, és a nem megfelelő alkalmazások megjelennek a Jelentések ->
Webfelügyelet -> Letiltott webhelyek felkeresése lapon.
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A Biztonságos keresés kényszerítése
Androidos támogatás
Az ESET Parental Control for Android Biztonságos keresés csak az Android 4.3-as és újabb verzióiban áll
rendelkezésre.
Az ESET Parental Control for Android Biztonságos keresés szűri a keresőmotorok (például Google, Yandex, Bing,
Yahoo, DuckDuckGo) által kínált találatokat. Ha engedélyezve van, az ESET Parental Control for Android
Biztonságos keresés kiszűri az összes olyan szókimondó és nem megfelelő tartalmat a keresési találatokból,
amelyhez a gyermeke hozzáférhetne az internetes keresések alkalmával. Így gyermeke anélkül végezhet
kereséseket az interneten, hogy nem megfelelő tartalmakhoz hozzáférhetne.

Kivétel felvétele manuálisan
Manuálisan letilthat, illetve engedélyezhet egy webhelyet úgy, hogy manuálisan megadja az URL-címét az ESET
Parental Control for Android kizárási listájában.
1. Koppintson a Szabályok > elemre, majd a Webfelügyelet szakaszban a Kivételek elemre.
2. Koppintson a + ikonra.
3. Írja be az engedélyezni vagy letiltani kívánt webhely URL-címét.
4. Válassza ki a megfelelő vagy a nem megfelelő értékelést a webhelyhez.

Előzménynapló
Az Előzménynapló tartalmazza az ESET Parental Control for Android alkalmazásban végzett összes
gyermekkorlátozási tevékenységet. A képernyő áttekintést nyújt a tevékenységekről, és segít beazonosítani a
rendellenes tevékenységeket.
Ha nem ismerős az egyik tevékenység, akkor lehet, hogy a gyermeke tudja a szülői PIN-kódot vagy a ESET HOME
oldalhoz használt jelszavát, ezért azt javasoljuk, hogy módosítsa. Koppintson az adott tevékenységre, majd a
Szülői PIN-kód megadása/Jelszó alaphelyzetbe állítása elemre.
Kategóriák szerint szűrheti a tevékenységeket:
• Gyermek – A gyermek készülékein végzett tevékenységek.
• Szülő – A szülő készülékein végzett tevékenységek.
• Web – A ESET HOME oldalon végzett tevékenységek.
• Ismeretlen – Olyan készülékeken végzett tevékenységek, amelyekről az ESET Parental Control for Android
törlődött.
• Csak a gyanús tevékenységek – Potenciálisan gyanús tevékenységek, általában olyanok, amelyek a már
alkalmazott korlátozások feloldását okozhatják.
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Jelentések
Az ESET Parental Control for Android kezdőlapjának Jelentések szakaszában megtalálja a gyereke által a
mobileszközén végzett tevékenységek napi összesítését.
A jelentések jelzik a gyereke által az időben korlátozott alkalmazásokkal eltöltött időt és a képernyő előtt
eltöltött teljes időt.
A gyerek által a mobileszközön végzett tevékenységek jobb áttekinthetőségét segíti a használati grafikon, amely
órás felbontásban jelzi az eszköz használatával eltöltött teljes időt.

Legtöbbet használt alkalmazások
Itt megtekintheti a legtöbbet használt alkalmazásokat a hozzájuk rendelt kategóriák szerint (Korlátlan, Letiltva,
Időben korlátozott), valamint a használatukkal eltöltött teljes időt.
Az egyes alkalmazásokra koppintva részletesebb információkhoz juthat, és módosíthatja az alkalmazások
kategóriáját, az i ikonra koppintva pedig megkeresheti az adott alkalmazást a Google Playen.

Telepített alkalmazások
Ha gyereke telepített új alkalmazást, akkor ezeket megtalálhatja a Telepített alkalmazások szakaszban. Az egyes
alkalmazásokra koppintva részletesebb információkhoz juthat, és módosíthatja az alkalmazások kategóriáját, az i
ikonra koppintva pedig megkeresheti az adott alkalmazást a Google Playen.

Legtöbbször felkeresett webhelyek
A Legtöbbször felkeresett webhelyek szakaszban kategóriák szerint megtalálja azokat a webhelyeket, amelyeket
meglátogatott a gyereke. A különböző kategóriákra koppintva megjeleníthet részletes információkat a
meglátogatott webhelyekről. Ki is választhat itt egy webhelyet, és létrehozhat egy kivételt: megadhatja, hogy az
adott webhely megfelelő vagy kifogásolható.

Alkalmazásfelügyelet
Az Alkalmazásfelügyelet részletes jelentései a menüből érhetők el: koppintson a menüikon
Alkalmazásfelügyelet elemre.

> Jelentések >

Az Alkalmazásfelügyelet jelentéseiben megtalálható a Legtöbbet használt alkalmazások lista, amely a legtöbbször
használt alkalmazásokat tartalmazza és azt, hogy mennyi ideig voltak használatban az elmúlt 7 napban. A listában
megjeleníthetők a mai napon, tegnap és az elmúlt 30 napban használt alkalmazások. Szükség esetén a szülők
letilthatják, illetve engedélyezhetik az ilyen alkalmazásokat, valamint megjelölhetik azokat Időben korlátozott
alkalmazásokként – ez esetben korlátozott ideig lesznek használhatók az alkalmazások.
A Használati térkép órás felbontásban jelzi, hogy egy adott eszköz naponta összesen mennyi ideig volt
használatban. Megjeleníthető a Minden alkalmazás, a Letiltott alkalmazások, az Időben korlátozott alkalmazások
és a Korlátlan alkalmazások kategóriába tartozó alkalmazások használati térképe.
Az Időben korlátozott alkalmazások statisztikája jelzi, hogy a gyerek hány napot használta az Időben korlátozott
alkalmazás jelölésű alkalmazásokat, valamint a használat mennyiségét.
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Webfelügyelet
A Webfelügyelet részletes jelentései a menüből érhetők el: koppintson a menüikon
Webfelügyelet elemre.

> Jelentések >

A Webfelügyelet szakaszban a szülő megtekintheti, hogy gyermeke milyen elfogadható, nem elfogadható,
valamint blokkolt webhelyekre látogatott el. Minden egyes kategória letiltható vagy feloldható a jelentésből.
A Letiltott webhelyek olyan kifogásolható webhelyek, amelyeket letiltott az ESET Parental Control for Android. Ha
inaktiválva van a kifogásolható webhelyek letiltása, akkor a gyerek elérhet kifogásolható webhelyeket – az ilyen
webhelyek a Letiltott webhelyek felkeresése szakaszban láthatók.
A Letiltott webhelyek felkeresése szakaszban kategóriák szerint vannak rendezve a meglátogatott kifogásolható
webhelyek. A különböző kategóriákra koppintva megjeleníthet részletes információkat a gyereke által
meglátogatott webhelyekről. Ki is választhat itt egy webhelyet, és létrehozhat egy kivételt: megadhatja, hogy az
adott webhely megfelelő vagy kifogásolható.

Eszközök
Ebben a szakaszban áttekintést kap mindegyik gyerek ESET Parental Control for Android által felügyelt
mobilkészülékéről, a készülékek állapotáról, valamint megtekintheti azokat a potenciális problémákat, amelyek
megakadályozhatják a készülékek optimális beállítását.

Az ESET Parental Control for Android a következő készülékállapotokat jelzi:
• Akkumulátor állapota – Az ESET Parental Control for Android jelzi a gyerek készülékének töltöttségi szintjét.
• Telefon állapota – Az ESET Parental Control for Android jelzi a gyertek telefonjának állapotát (Csengőhang,
Rezgés, Néma)
• Nyomkövetési állapot – Amikor nyomon követi a gyerek készülékét, az ESET Parental Control for Android
megjeleníti a Nyomon követett eszköz ikont.

Az ESET Parental Control for Android az alábbi, optimalizálással kapcsolatos értesítéseket jeleníti meg:
• Alkalmazás: Engedélyezze a GPS-műholdak használatát, hogy az ESET Parental Control for Android
pontosabban meghatározhassa az eszköz helyét.
• ESET HOME: Engedélyezze a GPS-t a készülék helyének pontosabb meghatározásához.
A GPS-műholdak használatát az Android beállításai között a Helyhozzáférés részén a GPS-műholdak opció
bejelölésével engedélyezheti.

• Alkalmazás: Engedélyezze a Google helymeghatározási szolgáltatásait, hogy az ESET Parental Control for
Android pontosabban meghatározhassa az eszköz helyét.
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• ESET HOME: Engedélyezze a helymeghatározási szolgáltatásokat a készülék helyének pontosabb
meghatározásához.
A helymeghatározási szolgáltatások használatának engedélyezéséhez az Android beállításai között keresse meg
a Helyhozzáférés részt. Jelölje be a Tartózkodási hely Wi-Fi és mobilhálózat alapján opciót.

• Alkalmazás: Engedélyezze a mobil adatkapcsolatot, hogy megnézhesse gyermeke tevékenységét a ESET
HOME weboldalon, még akkor is, ha az eszköz nem csatlakozik Wi-Fi-n keresztül.
• ESET HOME: Engedélyezze a mobil adatkapcsolatot, hogy megnézhesse gyermeke tevékenységét, még akkor
is, ha a készülék nem csatlakozik Wi-Fi-n keresztül.
Ha engedélyezni szeretné a mobil adatkapcsolatot, keresse meg az Android beállításai között a Mobilhálózatok
lehetőséget, és jelölje be az Adatok engedélyezve opciót.

• Alkalmazás: Az idő szinkronizálását engedélyezve biztosítsa, hogy gyermeke ne tudja a játék időkeretét
módosítani.
• ESET HOME: Az idő szinkronizálását engedélyezve biztosítsa, hogy gyermeke ne tudja a játék időkeretét
módosítani.
A hálózat által megadott idő használatához keresse meg az Android beállításai között a Dátum és idő részt, és
jelölje be az Automatikus dátum és idő opciót.

• Alkalmazás: Telepítse a Google Play-szolgáltatások szoftvert az eszköz valós idejű vezérlésének (leküldéses
értesítések) engedélyezéséhez a ESET HOME webhelyről.
• ESET HOME: A Google Play-szolgáltatásokat a Google Play áruházból lehet telepíteni.

• Alkalmazás: Aktiválja az ESET Parental Control for Android alkalmazást az eszköz rendszergazdájaként az
alkalmazás jogosulatlan eltávolításának megadályozása érdekében.
• ESET HOME: Aktiválja az ESET Parental Control szolgáltatást eszközrendszergazdaként az alkalmazás
jogosulatlan eltávolításának megakadályozása érdekében.
Ha fel szeretné venni az ESET Parental Control for Android alkalmazást az eszközrendszergazdák közé, keresse
meg az Android beállításai között a Biztonság > Eszközkezelők > Parental Control (Szülői felügyelet)
lehetőséget, és koppintson az Aktiválás elemre.

• Alkalmazás: Hozzáférés engedélyezése a Parental Control számára az eszközön található egyéb
alkalmazásokhoz.
• ESET HOME: A Parental Control engedélyezéséhez keresse meg az Android beállításai között a Kisegítő
lehetőségek > Parental Control elemet, és engedélyezze a Parental Control alkalmazást.
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Eszközkezelés
Gyermek eszközének átnevezése
ESET Parental Control for Android alkalmazás
1. Nyissa meg a ESET Parental Control for Android alkalmazást.
2. Lépjen az Eszközök oldalra.
3. Nyomja meg a törölni kívánt eszköz melletti menügombot

, majd válassza ki az Átnevezés lehetőséget.

4. Írja be az eszköz új nevét, majd koppintson a Mentés elemre.

ESET HOME portál
1. Látogasson el a szülői portálra a ESET HOME oldalon.
2. Válassza ki azt a gyermeket, akinek az eszközét át szeretné nevezni.
3. Lépjen az Eszközök lapra.
4. Nyomja meg a törölni kívánt eszköz melletti menügombot

, majd válassza ki az Átnevezés lehetőséget.

5. Írja be az eszköz új nevét, majd koppintson a Mentés elemre.

Gyermek eszközének eltávolítása
Ez az opció csak az ESET Parental Control for Android alkalmazásban érhető el.
1. Nyissa meg a ESET Parental Control for Android alkalmazást.
2. Lépjen az Eszközök oldalra.
3. Nyomja meg a törölni kívánt eszköz melletti menügombot

, majd válassza ki az Eltávolítás lehetőséget.

4. Az előugró ablakban koppintson ismét az Eltávolítás elemre a megerősítéshez.

Beállítások
• Általános – lásd az Általános beállítások című szakaszt
• Riasztások – lásd a Riasztások című szakaszt
• Kérések – lásd a Kérések című szakaszt
• Speciális ajánlatok – ez a funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. Akkor engedélyezze, ha szeretne
speciális ajánlatokat kapni az ESET cégtől
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• Nyelv – alapértelmezés szerint az ESET Parental Control for Android a készülékén területi beállításként (az
Android operációs rendszer nyelveként és a billentyűzetbeállításokban) megadott nyelven települ. Ha
módosítani szeretné az ESET Parental Control for Android felhasználói felületének nyelvét, koppintson a
Nyelv elemre, és válassza ki a kívánt nyelvet
• Eltávolítás – az ESET Parental Control for Android alkalmazást az Eltávolítás varázslót futtatva távolíthatja
el az eszközről

Általános
• Szülői PIN-kód visszaállítása – a négy számjegyből álló szülői PIN-kód megvédi az alkalmazásbeállításokat
a gyermekek készülékén. Emellett azt is megakadályozza, hogy a gyermekek eltávolítsák az ESET Parental
Control for Android alkalmazást.
• PIN kérése (csak a szülői készüléken áll rendelkezésre) – ha a funkció engedélyezve van, szükség van a
szülői PIN-kódra a Parental Control alkalmazás eléréséhez és a gyerek kéréseire való reagáláshoz. A funkció
engedélyezésével megakadályozható, hogy a gyerek a szülő készülékének használatával megkerülje a szülői
beállításokat.
• Szülők telefonszámai – szülői üzenetek csak az ebben a listában mentett telefonszámokról küldhetők.
• SOS gomb – akkor aktiválja ezt a funkciót, ha lehetővé szeretné tenni SOS-üzenetek küldését a gyerek
készülékéről a Szülői telefonszámok listában található készülékekre. Az SOS-üzenet tartalmazza a gyermek
készülékének helyét az üzenet elküldésekor. Az SOS funkcióról a tudásbáziscikkünkben olvashat részletesen.
• Szülői üzenetek – ha engedélyezi ezt az opciót, a szülők szöveges üzeneteket küldhetnek, amelyek:
oZárolják a képernyőt, amíg a gyermek el nem olvassa az üzenetet;
oA gyerek készülékének megkeresése, ha az adott készüléken nincs internetkapcsolat, és SMS küldése a
szülői készülékre, amely tartalmazza a gyerek tartózkodási helyére mutató hivatkozást. A gyerek készüléke
helyzetének lekéréséhez küldjön egy kérdőjelet tartalmazó SMS-t (?) a gyerek készülékére. Egy SMS-t fog
kapni, amely tartalmazza a gyerek tartózkodási helyére mutató URL-t.
A szülői üzenetek a Szülők telefonszámai listában szereplő telefonszámokról küldhetők el.
• Eszköz zárolása – megadhatja, hogy az összes szülői üzenet zárolja-e a gyermek készülékét vagy csak a
felkiáltójellel (!) kezdődőek.

SMS-funkciók
Az ESET Parental Control for Android SMS-szolgáltatásokat használó funkcióinak eléréséhez telepítse az ESET
SMS Tool alkalmazást gyereke készülékére. A szülő készülékén ezután sem lesznek elérhetők az SMSszolgáltatásokat használó funkciók.
További információkért tekintse meg az ESET SMS Tool dokumentációját vagy ezt a tudásbáziscikkünket.
• Jelentések küldése – a gyermek tevékenységeinek részletes összegzése elküldhető e-mailben.
• Gyakoriság – az e-mail-jelentések gyakoriságának megadására szolgál.
• Anonim használati adatok – az ESET Parental Control for Android alkalmazással kapcsolatos anonim
információk (teljesítmény, működéssel kapcsolatos statisztikai adatok) küldése, amelyek segítségével
tökéletesíteni tudjuk az alkalmazást és a szolgáltatásokat.
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• Összeomlási jelentések küldése – az alkalmazás összeomlásával és a rendellenes működésével
kapcsolatos információk, valamint hibajelentések küldése, amelyek segítségével tökéletesíteni tudjuk az
alkalmazást.
• A hét kezdete – Megadhatja, hogy régiójában hétfővel vagy vasárnappal kezdődik-e a hét. Ez hatással lesz
a naptár megjelenítésére az Időkorlátok szakaszban.

Riasztások
Ebben a csoportban megadhatja, hogy a gyermek készülékein végzett műveletek közül melyek váltsanak ki
riasztást az Ön készülékén. Alapértelmezés szerint e-mailben és a készülékén is megkap minden riasztást. Ha törli
a Riasztás e-mailben funkció bejelölését, a riasztások csak a készülékére telepített ESET Parental Control for
Android fő képernyőjén és a szülői portálon fognak megjelenni.
A következő helyzetekben kerülhet sor riasztásra:
• Nem megfelelő webhelyek meglátogatása
• Nem megfelelő alkalmazások használata
• Elfogyott az időben korlátozott alkalmazásokra adott idő
• A gyerek egyik készüléke nincs használatban bizonyos számú nap óta
• Elérhető az ESET Parental Control for Android új verziója
• Új alkalmazást telepítettek a gyermek készülékére
• A készülék nincs optimálisan konfigurálva az ESET Parental Control for Android alkalmazáshoz
• Helytelen szülői PIN-kódot adtak meg a gyerek készülékén. A funkció figyelmezteti Önt, ha a gyerek
megpróbálja kitalálni a szülői PIN-kódot

Kérések
Az ESET Parental Control for Android segítségével kiválaszthatja, hogy a gyermekek milyen típusú kéréseket
küldhetnek az Ön készülékére. Ha engedélyezi gyerekének kérések küldését, a készülékén leküldéses értesítést
fog kapni a szülői alkalmazásban minden alkalommal, amikor a gyereke kérést küld Önnek. Engedélyezheti a
Riasztás e-mailben funkciót, ha az e-mail-címére is szeretne kapni értesítéseket.
A gyermekek alapértelmezés szerint a következő kéréseket küldhetik:
• Hozzáférés letiltott webhelyekhez
• Letiltott alkalmazás feloldása
• Az időben korlátozott alkalmazások időkeretének növelése egy napra
• Időben korlátozott alkalmazások engedélyezése a korlátozott időszakban
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Gyermekek kéréseinek kezelése
Gyermeke kéréseket küldhet Önnek az ESET Parental Control for Android alkalmazáson keresztül, ha több időt
szeretne kapni időben korlátozott alkalmazásokhoz, illetve ha meg szeretne nyitni letiltott webhelyeket – ehhez a
Szülők megkérdezése elemre kell koppintania, amikor az ESET Parental Control for Android megakadályozza a
megnyitásukat.
A gyermek által küldött kérelmeket a gyermek készülékén, a saját készülékén, valamint a ESET HOME portal
weboldalon is kezelheti.

Kérelmek kezelése a gyermek készülékén
Közvetlenül a gyermek készülékén engedélyezheti a letiltott webhelyhez való hozzáférést. Ehhez próbálja meg
megnyitni a letiltott webhelyet vagy alkalmazást. Amikor az ESET Parental Control for Android letiltja az
alkalmazást, koppintson az Engedélyezés elemre, majd adja meg szülői PIN-kódját.

Kérések kezelése a saját készülékéről
Gyermeke kérései az ESET Parental Control for Android alkalmazás Kezdőoldal
képernyőjének Kérések
szakaszában találhatók. A Feloldás, illetve a Tiltás elemre koppintva kezelheti a letiltott webhelyek és
alkalmazások megnyitására vonatkozó kéréseket. Válassza ki az egyik időtartamot, majd koppintson a Feloldás
vagy a Tiltás elemre az időben korlátozott alkalmazásokra vonatkozó kérés elutasításához.

Kérések kezelése a ESET HOME portálról
Jelentkezzen be fiókjába a ESET HOME weboldalon, és lépjen a Szülői felügyelet szakaszhoz. Kék színű annak a
gyermeknek a profilja, aki a kérést küldte. A profilra kattintva válaszolhat a kérésre. Válassza ki a kívánt
időtartamot, majd kattintson az Engedélyezés elemre, ha pozitívan szeretne reagálni, illetve kattintson az X
ikonra, ha törölni szeretné a kérést.

Gyermekek
A gyermek profilja a Gyermekek beállításokban hozható létre és szerkeszthető. A Gyermekek beállítások
megnyitása:
1. Lépjen a főmenübe

.

2. Válassza ki a Gyermekek menüpontot.
Új gyerekprofil létrehozásához koppintson a + elemre a jobb alsó sarokban. Írja be a gyerek nevét, majd válassza
ki a nemét, korát és születési dátumát. A gyerek korát a nem megfelelő alkalmazások és webhelyek kiszűrésére
használjuk. Gyereke képét, illetve egy avatart is feltölthet. Fénykép vagy avatar feltöltéséhez koppintson a
kamerát ábrázoló ikonra, majd válassza ki a kívánt képet a készülékéről. Amikor végzett, koppintson a Mentés
gombra.
Meglévő gyermek profiljának szerkesztése:
1. Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
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2. A szerkesztés végeztével koppintson a Mentés gombra.

Gyermek profiljának törlése
A gyermek profiljának törléséhez a következő feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell:
• Nincs készülék hozzárendelve a gyermek profiljához.
• A gyermek profiljához hozzárendelt készülékek közül egy sem volt aktív az elmúlt három napban.

Gyermek profiljának törlése
A gyermek profiljának törlésekor leáll az ESET Parental Control for Android működése az adott profilhoz
rendelt készülékeken.

Gyermek profiljának törlése a ESET HOME oldalon
1. Lépjen a ESET HOME portál Parental Control szakaszába.
2. Válassza ki a törölni kívánt profilt.
3. Koppintson a Profil elemre.
4. Koppintson a Profil törlése elemre.
5. Az Eltávolítás gombra koppintva erősítse meg a műveletet.

Gyermek profiljának törlése az ESET Parental Control for Android alkalmazás segítségével
1. Nyissa meg az ESET Parental Control for Android alkalmazás a készülékén.
2. A főmenüben

koppintson a Gyerekek menüpontra.

3. Válassza ki a törölni kívánt profilt.
4. Koppintson a kuka ikonjára.
5. Az Eltávolítás gombra koppintva erősítse meg a műveletet.

Visszajelzés
Szívesen vesszük visszajelzését az ESET Parental Control for Android alkalmazásról. Értékelheti az alkalmazást a
Google Playen, vagy az ESET Parental Control for Android főmenüjében
a Visszajelzés elemre koppintva küldje
el a visszajelzésre szolgáló űrlapot. E-mailt is küldhet a parental@eset.com címre.

Terméktámogatás
Az ESET terméktámogatási szakemberei a rendelkezésére állnak, ha az ESET Parental Control for Android
alkalmazással vagy bármely más ESET-szoftverrel kapcsolatban adminisztrációs vagy technikai támogatásra van
szüksége.
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Ha közvetlenül a készülékről szeretne támogatási kérelmet küldeni, nyissa meg az ESET Parental Control for
Android főmenüjét

, majd koppintson a Terméktámogatás > Hiba jelentése elemre.

Az ESET Parental Control for Android speciális naplózási lehetőségeivel feltárhatók a lehetséges technikai hibák.
Ha részletes alkalmazásnaplót szeretne az ESET számára biztosítani, ellenőrizze, hogy az Alkalmazásnapló
elküldése opció be van-e jelölve (alapértelmezett). A kérelem elküldéséhez koppintson a Küldés gombra. Az ESET
terméktámogatási szakemberei a megadott e-mail címen megkeresik Önt.

Az alkalmazás nem nyílik meg, vagy nem reagál
Ha terméktámogatási kérelmet szeretne leadni az ESET-nek, mert az ESET Parental Control for Android nem
reagál vagy nem nyitható meg, az eszközén lépjen a Beállítások -> Alkalmazások -> Parental Control ->
Tárhely -> Tárhely kezelése lapra. Kattintson a Terméktámogatás elemre, és töltse ki az összes kötelező
mezőt.

Változások a telefon- és SMS-szolgáltatásokban
2019. január 9-én a Google Play korlátozásokat vezetett be az SMS- és hívásengedélyekre vonatkozólag, amelyek
szükségesek az ESET Parental Control for Android bizonyos funkcióihoz. Az engedélyekkel kapcsolatos
korlátozások következtében az ESET Parental Control for Android alábbi funkciói a továbbiakban nem érhetők el:
• Szülői üzenetek
• SOS gomb funkció

Felhasználói élmény javítását célzó program
Ha részt vesz az ügyfélélmény javítása programban, névtelen információkat biztosít az ESET-nek a termékeink
használatáról. Az adatfeldolgozással kapcsolatban az Adatvédelmi nyilatkozatban talál további információt.

Az Ön hozzájárulása
A programban való részvétel önkéntes és beleegyezésen alapul. A csatlakozás után nincs további teendője.
Bármikor visszavonhatja a beleegyezését a termékbeállítások módosításával. Ezzel meggátolja az Öntől származó
további névtelen adatok feldolgozását.

Milyen típusú információkat gyűjtünk?
A termék használatával kapcsolatos adatok
Ezek az információk arra vonatkoznak, hogyan használják a termékeinket. Segítségükkel meg tudjuk állapítani,
hogy a felhasználók mely funkciókat használják a leggyakrabban, milyen beállításokat módosítanak, és mennyi
időt töltenek a termék használatával.

Az eszközökkel kapcsolatos adatok
Ezeknek az információknak a begyűjtésével meg tudjuk állapítani, hogy hol és milyen eszközökön használják a
termékeinket. Ilyen információ például az eszközmodell, az ország, valamint az operációs rendszer neve és
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verziója.

Hibadiagnosztikai adatok
A hibákkal és az összeomlásokkal kapcsolatos információkat is begyűjtjük, például azt, hogy milyen hiba történt,
és milyen műveletek vezettek a hibához.

Miért gyűjtünk ilyen információkat?
Ezeket a névtelen információkat arra használjuk fel, hogy felhasználóinknak, köztük Önnek, még jobb termékeket
bocsáthassunk a rendelkezésére. Segítenek abban, hogy termékeink modernek, könnyen használhatók és
lehetőleg hibamentesek legyenek.

Ki felügyeli ezeket az információkat?
Az ESET, spol. s r.o. a program keretében begyűjtött adatok kizárólagos kezelője. Nem osztjuk meg külső felekkel
az adatokat.

Végfelhasználói licencszerződés
Hatályos 2021. október 19-től.
FONTOS: Kérjük, hogy a letöltés, telepítés, másolás vagy használat előtt olvassa el figyelmesen a termék
használatára vonatkozó alábbi feltételeket. A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY
HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET, ÉS TUDOMÁSUL VESZI AZ ADATVÉDELMI
SZABÁLYZATOT.
Végfelhasználói licencszerződés
Jelen végfelhasználói licencszerződés („a Szerződés”) alapján, amely egyfelől az ESET, spol. s r. o. (székhelye:
Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében;
iktatási szám: 3586/B; cégjegyzékszám: 31333532; („ESET” vagy „a Gyártó”), másfelől Ön mint természetes vagy
jogi személy ( „Ön” vagy „a Végfelhasználó”) között jött létre, Ön jogosult a jelen Szerződés 1. pontjában
meghatározott szoftver használatára. A jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott Szoftver az alábbiakban
megadott feltételeknek megfelelően adathordozón tárolható, e-mailben küldhető, az internetről vagy a Gyártó
szervereiről letölthető, illetve más forrásokból beszerezhető.
JELEN SZERZŐDÉS VÉGFELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁGOKRA VONATKOZIK, ÉS NEM ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. Az
értékesítési csomagban található szoftvermásolat és a fizikai adathordozó, valamint a jelen Szerződés alapján a
Végfelhasználó által készíthető bármely másolat továbbra is a Gyártó tulajdonát képezi.
Ha az „Elfogadom” vagy egyéb, jóváhagyásra szolgáló gombra kattint a Szoftver telepítése, letöltése, másolása
vagy használata közben, illetve bármilyen alkalmazásáruházból való telepítésekor, azzal elfogadja a jelen
Szerződés feltételeit és jóváhagyja az Adatvédelmi szabályzatot. Ha nem ért egyet a Szerződés és vagy az
Adatvédelmi szabályzatot bármely rendelkezésével, azonnal kattintson a megszakításra szolgáló gombra, szakítsa
meg a letöltést vagy a telepítést, illetve semmisítse meg vagy küldje vissza a Szoftvert, a telepítési adathordozót,
valamint a kapcsolódó dokumentációt és a vásárlási számlát a Gyártónak vagy abba az üzletbe, ahol a Szoftvert
beszerezte.
ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL KIFEJEZI, HOGY A JELEN SZERZŐDÉST ELOLVASTA,
MEGÉRTETTE, ÉS RENDELKEZÉSEIT ÖNMAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK ISMERTE EL.
24

1. Szoftver. A jelen Szerződésben a „Szoftver” kifejezés a következőt jelenti: (i) a jelen Szerződéshez mellékelt
számítógépes program és annak összes komponense; (ii) a lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k, e-mailek és mellékleteik
vagy más adathordozók tartalma, amelyhez a jelen Szerződés tartozik, beleértve az adathordozón nyújtott vagy emailben küldött, illetve interneten letölthető Szoftver tárgykódját; (iii) minden kapcsolódó írásbeli használati
utasítás vagy a Szoftverhez tartozó egyéb dokumentáció, beleértve többek között a szoftver bármilyen leírását,
specifikációját, tulajdonságainak vagy működésének ismertetését, a működési környezet leírását, amelyben a
Szoftvert használják, a Szoftver telepítési vagy használati útmutatóit, a Szoftver megfelelő használatára vonatkozó
bármilyen leírást („Dokumentáció”); (iv) a Szoftver másolatai, lehetséges hibáinak javításai, kiegészítései,
bővítményei, módosított verziói, összetevőinek frissítései (ha vannak), amelyekhez a Gyártó a jelen Szerződés 3.
pontja szerint Önnek használati engedélyt adott. A Szoftver kizárólag végrehajtható tárgykód formájában
szerezhető be.
2. Telepítés, Számítógép és Licenckulcs. Az adathordozón biztosított, e-mailben küldött vagy az internetről, illetve
a Gyártó szervereiről letöltött vagy más forrásból megszerzett Szoftvert telepíteni kell. A Szoftvert megfelelően
konfigurált számítógépre kell telepíteni, amely legalább a Dokumentációban közölt követelményeknek megfelel. A
telepítési módszer leírása a Dokumentációban található. A Szoftvert futtató Számítógépre nem telepíthető olyan
számítógépes program vagy hardver, amely kedvezőtlen hatással lehet a Szoftverre. A Számítógép olyan hardver –
korlátozás nélkül ideértve a személyi számítógépeket, laptopokat, munkaállomásokat, tenyérszámítógépeket,
okostelefonokat, kézi elektronikus készülékeket, illetve egyéb elektronikus eszközöket –, amelyre a Szoftver
készült, és amelyre telepíteni fogják, illetve amelyen használni fogják a Szoftvert. A Licenckulcs szimbólumok,
betűk, számok, illetve speciális jelek egyedi sorozata, amelyet a Végfelhasználó kap annak érdekében, hogy
legálisan használhassa a Szoftvert vagy annak egy adott verzióját, illetve kiterjeszthesse a Licencet a jelen
Szerződéssel összhangban.
3. Licenc. Amennyiben Ön elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit, az érvényességi időn belül megfizeti a
licencdíjat, és megfelel az itt előírt összes feltételnek, a Gyártó az alábbi jogokat (a továbbiakban „a Licenc”)
biztosítja az Ön számára: a) Telepítés és használat:
a) Telepítés és használat. Nem kizárólagos és nem átruházható jogot szerez a Gyártótól arra, hogy a Szoftvert egy
számítógép merevlemezére vagy más tartós adattárolásra alkalmas adathordozóra telepítse, a Szoftvert
számítógépes rendszerek memóriájába telepítse, és ott tárolja, valamint megjelenítse azt.
b) A licencek számának kikötése. A Szoftver használatára vonatkozó jogosultságot a Végfelhasználók száma
határozza meg. Egy Végfelhasználónak kell tekinteni a következőt: (i) a Szoftver telepítése egyetlen számítógépre,
vagy (ii) ha a licenc terjedelme az e-mail postafiókok számához kötött, a Végfelhasználó egy olyan számítógéphasználót jelent, aki levelezőprogramon (Mail User Agent, levelezési felhasználói ügynök, „Levelezőprogram”)
keresztül fogad e-mailt. Ha egy Levelezőprogram e-mailt fogad, majd azt automatikusan továbbítja több
felhasználónak, akkor a Végfelhasználók számának meghatározása az alapján történik, hogy ténylegesen hány
felhasználó kapja meg a továbbítással az e-mailt. Ha a levelezési szerver levelezési kapuként működik, a
Végfelhasználók száma megegyezik azon levelezésiszerver-használók számával, akiknek a kapu szolgáltatást nyújt.
Csak egy számítógépre szükséges licencet szerezni, ha meghatározatlan számú e-mail-cím (alias) van átirányítva
egy felhasználónak, és csak egyetlen felhasználó fogadja őket, továbbá a kliens nem továbbítja automatikusan az
üzeneteket nagyszámú felhasználóhoz. A Licenc egyidejűleg csak egy számítógépen használható. A Végfelhasználó
csak abban a mértékben jogosult megadni a Licenckulcsot a Szoftvernek, amennyi joga van használni a Szoftvert a
Gyártó által adott Licencek száma alapján. A Licenckulcs bizalmas jellegű, Ön nem oszthatja meg harmadik féllel,
illetve nem engedélyezheti a Licenckulcs használatát harmadik félnek, kivéve akkor, ha a jelen Szerződés vagy a
Gyártó ezt megengedi. Ha a Licenckulcs illetéktelenekhez kerül, haladéktalanul értesítse a Gyártót.
c) Otthoni/üzleti változat. A Szoftver Otthoni verziója kizárólag privát, illetve nem kereskedelmi környezetben
használható otthoni és családi használatra. A Szoftver Üzleti verzióját kereskedelmi környezetben való használatra
lehet beszerezni, valamint a Szoftver levelezési szervereken, levelezési átjárókon vagy internetes átjárókon való
használatához.
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d) A licenc érvényességi időszaka. A Szoftver használatára vonatkozó jogosultság korlátozott időtartamra szól.
e) Számítógép-gyártói (OEM-) szoftver. A számítógép-gyártói (OEM) besorolású szoftver használata arra a
számítógépre van korlátozva, amelyen beszerezte. amellyel megvásárolta azt, és másik számítógépre nem vihető
át.
f) Kereskedelmi forgalomba nem hozható termék és próbaverzió. A „kereskedelmi forgalomba nem
hozhatóként” minősített Szoftver és a próbaverzió nem lehet díjköteles, és kizárólag a Szoftver funkcióinak
ellenőrzésére és tesztelésére, valamint szemléltetési célra használható.
g) A licenc lejárata. A Licenc az érvényességi időszak végén automatikusan lejár. Ha Ön nem teljesíti a jelen
Szerződés bármely rendelkezését, a Gyártónak jogában áll felmondani a Szerződést bármely jogosultság vagy az
ilyen esetekben a Gyártó számára elérhető jogorvoslati lehetőség megsértése nélkül. A Licenc felmondása esetén
a Szoftvert, illetve az összes biztonsági másolatot haladéktalanul törölnie kell, meg kell semmisítenie, vagy a saját
költségén vissza kell küldenie az ESET címére vagy abba az üzletbe, ahol a Szoftvert beszerezte. A Licenc lejárata
esetén a Gyártónak szintjén jogában áll felmondania a Végfelhasználó jogosultságát a Szoftver olyan funkcióinak
használatára, amelyek a Gyártó vagy harmadik felek szervereihez való kapcsolódást igényelnek.
4. Adatgyűjtésre és internetkapcsolatra vonatkozó követelmények. A Szoftver megfelelő működtetéséhez,
valamint az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő adatgyűjtés céljából internetkapcsolat szükséges, és rendszeres
időközönként csatlakoznia kell a Gyártó vagy a harmadik fél szervereihez. Az internetkapcsolatra és az
adatgyűjtésre a Szoftver működéséhez és a Szoftver frissítéséhez van szükség. A Gyártó jogosult, de nem köteles
kiadni frissítéseket („Frissítések”) a Szoftverhez. Ez a funkció a Szoftver általános beállításai között engedélyezve
van, és a Frissítések ezért automatikusan települnek, kivéve ha a Végfelhasználó letiltotta a Frissítések
automatikus telepítését. A frissítések biztosításához szükség van a Licenc eredetiségének ellenőrzésére, ideértve a
Számítógépre vonatkozó információkat és/vagy annak ellenőrzését, hogy megfelel-e az Adatvédelmi
szabályzatnak az a platform, amelyre a Szoftver telepítve van.
A Frissítések biztosítására az Életciklus végéről szóló szabályzat („EOL szabályzat”) vonatkozik, amely a
https://go.eset.com/eol_home weboldalon érhető el. Nem biztosítunk Frissítéseket, miután a Szoftver vagy
bármely funkciója elérte az EOL szabályzatban meghatározott Életciklus végét.
A jelen Szerződés értelmében szükség van az olyan adatok gyűjtésére, feldolgozására és tárolására, amelyek
lehetővé teszik a Gyártónak az Ön beazonosítását az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő módon. Ön elfogadja,
hogy a Gyártó saját eszközeinek segítségével ellenőrizheti, hogy Ön a jelen Szerződés előírásainak megfelelően
használja-e a Szoftvert. Ön elfogadja azt is, hogy a jelen Szerződés értelmében szükség van az Ön adatainak
átvitelére a Szoftver és a Gyártó számítógépes rendszerei, illetve a Gyártó forgalmazói és támogatási hálózatának
részét képező üzleti partnerei által működtetett számítógépes rendszerek között folyó kommunikáció során a
Szoftver működésének biztosításához, a Szoftver használatához szükséges engedélyezés, valamint a Gyártó
jogainak védelme érdekében.
A Szerződés megkötését követően a Gyártó, illetve a Gyártó forgalmazói és támogatási hálózatának részét képező
üzleti partnerei jogosult az Önt azonosító alapvető adatok átadására, feldolgozására és tárolására számlázási
célból, a jelen Szerződés végrehajtása érdekében, valamint azért, hogy az értesítések továbbíthatók legyenek az
Ön Számítógépére.
Az adatvédelemről, a személyes adatok védelméről és az Önt mint adatalanyt megillető jogokról az
Adatvédelmi szabályzat tartalmaz részletes információkat, amely a Gyártó webhelyén található, és közvetlenül
a telepítési eljárás során érhető el. A szoftver súgójában is talál erről információkat.
5. A Végfelhasználó jogainak gyakorlása. Ön a Végfelhasználó jogait kizárólag személyesen vagy alkalmazottjai
útján gyakorolhatja. Végfelhasználóként a Szoftvert csak a saját tevékenységének biztosítására és csak azon
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Számítógépek vagy számítógépes rendszerek védelmére használhatja fel, amelyekre vonatkozóan a Licencet
megszerezte.
6. A jogok korlátozása. A Szoftvert nem másolhatja, nem terjesztheti, nem nyerheti ki az összetevőit, és nem
készíthet belőle semmilyen származtatott tartalmat. A Szoftver használatakor az alábbi korlátozásokat kell
betartania:
a) Biztonsági másolatként készíthet a Szoftverről egy másolatot tartós adattárolásra alkalmas adathordozón,
feltéve, hogy a biztonsági másolatot később más számítógépen nem telepíti vagy nem használja. A Szoftver
bármilyen, ettől eltérő módon történő másolása a jelen Szerződés megszegését jelenti.
b) Ön a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett eseteken kívül nem jogosult a szoftvert és annak másolatait
használni, módosítani, lefordítani, többszörözni és a használati jogát átruházni.
c) Ön a Szoftvert nem értékesítheti, használatát nem adhatja tovább, nem adhatja sem bérbe, sem kölcsön más
személynek, illetve nem veheti bérbe más személytől, és nem használhatja kereskedelmi szolgáltatások
nyújtásához.
d) Ön a Szoftvert nem jogosult visszafordítani, visszafejteni, vagy egyéb módon megkísérelni a Szoftver
forráskódjának megszerzését, azon eseteket kivéve, melyek körében az e rendelkezés által előírt korlátozást a
törvény kifejezetten tiltja.
e) Ön elfogadja, hogy a Szoftvert kizárólag olyan módon használja fel, amely megfelel az alkalmazandó
jogszabályok előírásainak, amelyek alapján a Szoftvert használja, ideértve kivétel nélkül a szerzői jogról szóló
törvényben és az egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokban található korlátozásokat is.
f) Elfogadja, hogy a Szoftvert és annak funkcióit csak úgy használhatja, hogy azzal más Végfelhasználókat nem
korlátoz e szolgáltatások elérésében. A Gyártó fenntartja magának a jogot az egyes Végfelhasználóknak nyújtott
szolgáltatások hatókörének korlátozására annak érdekében, hogy a szolgáltatások használatát a lehető
legnagyobb számú Végfelhasználó számára biztosíthassa. A szolgáltatások hatókörének korlátozása azt is
magában foglalja, hogy a Gyártó teljes mértékben megakadályozhatja a Szoftver bármely funkciójának
használatát, és törölheti a Szoftver egy adott funkciójával kapcsolatos Adatokat és információkat a Gyártó vagy
harmadik fél által üzemeltetett szerverekről.
g) Ön beleegyezik abba, hogy nem folytat semmiféle olyan tevékenységet a Licenckulccsal kapcsolatban, amely
megszegné a jelen Szerződés feltételeit, illetve amelynek következtében olyan személy kapná meg a
Licenckulcsot, aki nem jogosult a Szoftver használatára. Ilyen tevékenység például a használt vagy nem használt
Licenckulcs bármilyen formában való átadása, engedély nélküli másolása, megkettőzött vagy generált
Licenkulcsok továbbadása, illetve a Szoftver használata olyan Licenkulccsal, amely nem a Gyártótól származik.
7. Szerzői jogok. A Szoftver és minden jogosultság, beleértve korlátozás nélkül a benne foglalt jogcímeket és
szellemi tulajdonjogot, az ESET és/vagy a Licencet adó partnerei tulajdonát képezik. E jogokat a vonatkozó
nemzetközi egyezmények rendelkezései és a használat helye szerinti ország alkalmazandó nemzeti jogszabályai
védik. A Szoftver szerkezete, felépítése és kódja az ESET és/vagy a Licencet adó partnerei üzleti titkának és
bizalmas információinak minősül. A 6(a) pontban foglalt esetet kivéve tilos a Szoftver másolása. A jelen Szerződés
szerint másolt példányoknak is minden esetben tartalmazniuk kell a Szoftverrel megegyező szerzői jogokra és
egyéb jogcímekre vonatkozó értesítéseket. Ha visszafordítja, visszafejti, vagy egyéb módon megkísérli a Szoftver
forráskódjának megszerzését a jelen Szerződés rendelkezéseinek megszegésével, az úgy tekintendő, hogy az
ezúton szerzett összes információ létrejöttének pillanatában automatikusan és visszavonhatatlanul a Gyártóra
átruházza azt, a Gyártónak a jelen Szerződés megsértésével kapcsolatos jogaival együtt.
8. Fenntartott jogok. A Gyártó fenntartja magának a Szoftverre vonatkozó összes jogot, azokat kivéve, amelyeket
Ön a Szoftver Végfelhasználójaként a jelen Szerződés keretei között gyakorolhat.
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9. Többnyelvű verzió, több adathordozón biztosított szoftver, több másolat. Ha a Szoftver több platformot vagy
nyelvet támogat, vagy ha Ön több példánnyal rendelkezik, a Szoftvert csak annyi számítógéprendszeren és azokkal
a verziókkal használhatja, amelyekre a Licencet megszerezte. Ön nem jogosult a Szoftver nem használt verzióit
vagy példányait értékesíteni, bérbe adni, haszonbérbe adni vagy a használatát továbbadni, kölcsönadni, illetve
más személyre átruházni.
10. A Szerződés hatálybalépése és megszűnése. A jelen Szerződés attól a dátumtól érvényes, amikor Ön elfogadja
a Szerződés feltételeit. Ön a Szerződést bármikor megszüntetheti a Szoftver, az összes biztonsági másolat és a
gyártótól vagy üzleti partnereitől kapott kapcsolódó anyag végleges törlésével, megsemmisítésével vagy a saját
költségen történő visszaküldésével. A Szoftver és bármely funkciójának használatára vonatkozó jog az EOL
szabályzat hatálya alá tartozhat. Miután a Szoftver vagy bármely funkciója eléri az EOL szabályzatban
meghatározott Életciklus végét, megszűnik a Szoftver használatára vonatkozó joga. A Szerződés megszűnésének
módjától függetlenül a 7., 8., 11., 13., 19. és 21. pontban foglalt rendelkezések korlátlan ideig érvényben
maradnak.
11. VÉGFELHASZNÁLÓI JOGNYILATKOZATOK. VÉGFELHASZNÁLÓKÉNT ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A
SZOFTVERT ANNAK „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL
KAPJA, AZZAL, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG SEM A GYÁRTÓ, A
LICENCET ADÓ PARTNEREI VAGY LEÁNYVÁLLALATAI, SEM A SZERZŐI JOGOK JOGOSULTJAI NEM VÁLLALNAK
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, KÜLÖNÖSKÉPPEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ADÁSVÉTELHEZ
KAPCSOLÓDÓ JÓTÁLLÁST, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VALAMINT ARRA VONATKOZÓ
JOGSZAVATOSSÁGOT, HOGY A SZOFTVER NEM SÉRTI HARMADIK SZEMÉLYEK SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE
VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT. SEM A GYÁRTÓ, SEM MÁS FÉL NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZÉRT, HOGY A
SZOFTVERBEN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE HOGY A SZOFTVER
MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES LESZ. A KÍVÁNT EREDMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA ALKALMAS SZOFTVER
KIVÁLASZTÁSA, TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA, ILLETVE A SZOFTVERREL ÖN ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNY TELJES
MÉRTÉKBEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE ÉS KOCKÁZATA.
12. További kötelezettségvállalás kizárása. A jelen Szerződés a benne kifejezetten felsoroltakon kívül a Gyártóra
és a Licencet adó partnereire nem ró további kötelezettségeket.
13. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG
A GYÁRTÓ, ILLETVE ALKALMAZOTTAI ÉS LICENCET ADÓ PARTNEREI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK
BÁRMIFÉLE BEVÉTEL- VAGY NYERESÉGKIESÉSÉRT, MEGHIÚSULT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL FAKADÓ KÖLTSÉGEKÉRT, TULAJDONBAN
BEKÖVETKEZETT VAGY SZEMÉLYT ÉRINTŐ KÁRÉRT, ÜZLETI FORGALOM KIESÉSÉÉRT, ÜZLETI INFORMÁCIÓ
ELVESZTÉSÉRT VAGY BÁRMIFÉLE SPECIÁLIS, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, GAZDASÁGI, FEDEZETI, BÜNTETŐJOGI
VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁRÉRT, FÜGGETLENÜL A KÁROKOZÁS MIKÉNTJÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBŐL,
SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁSBÓL, GONDATLANSÁGBÓL, VAGY MÁS, FELELŐSSÉGET MEGALAPOZÓ TÉNYBŐL ERED, HA
EZEK A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉNEK, A HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁNAK OKÁN MERÜLTEK FEL,
MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A GYÁRTÓT VAGY A LICENCET ADÓ PARTNEREIT, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAIT
ELŐZŐLEG ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ORSZÁGOK ÉS
JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, A KORLÁTOZÁSÁT VISZONT IGEN, A GYÁRTÓ,
ANNAK ALKALMAZOTTAI ÉS A LICENCET ADÓ PARTNEREI, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAI FELELŐSSÉGE A LICENCÉRT
FIZETETT DÍJ MÉRTÉKÉRE KORLÁTOZÓDIK.
14. A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem érinti annak a félnek a jogait, aki a jogszabályok értelmében
fogyasztónak minősül.
15. Terméktámogatás. Az ESET vagy az ESET által meghatalmazott harmadik felek jótállás vagy jognyilatkozatok
nélkül, saját döntésüknek megfelelően terméktámogatást nyújtanak. Nem biztosítunk terméktámogatást, miután
a Szoftver vagy bármely funkciója elérte az EOL szabályzatban meghatározott Életciklus végét. A terméktámogatás
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előkészületeként a Végfelhasználónak biztonsági másolatot kell készítenie az összes meglévő adatról, szoftverről
és a program összetevőiről. Az ESET vagy/és az ESET által meghatalmazott harmadik felek nem vállalnak
felelősséget az adatok, a tulajdon, a szoftver vagy a hardver terméktámogatás következtében keletkező
sérüléséért vagy elvesztéséért, illetve a veszteség miatt. Az ESET vagy/és az ESET által meghatalmazott harmadik
felek fenntartják a jogot, hogy eldönthessék, miszerint a probléma megoldása túllépi-e a terméktámogatás
hatáskörét. Az ESET fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében elutasítsa, felfüggessze vagy befejezze a
terméktámogatás nyújtását. Technikai terméktámogatás céljából szükség lehet Licencadatokra, Adatokra és
egyéb adatokra az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.
16. A licenc átadása. A szoftver egyik számítógéprendszerről átvihető egy másikra, feltéve ha az nem ellentétes a
Szerződés feltételeivel. Ha nem ütközik a Szerződés feltételeivel, a Végfelhasználó csak a Gyártó jóváhagyásával
jogosult véglegesen átadni a Licencet és a jelen Szerződésből fakadó minden jogosultságot másik
Végfelhasználónak azzal a feltétellel, hogy (i) az eredeti Végfelhasználó nem tartja meg a Szoftver egyetlen
másolatát sem; (ii) a jogosultságok átadása közvetlen, vagyis az eredeti Végfelhasználóról az új Végfelhasználóra
történik; (iii) az új Végfelhasználónak vállalnia kell a jelen Szerződés szerint az eredeti Végfelhasználót érintő
minden jogosultságot és kötelezettséget; (iv) az eredeti Végfelhasználónak át kell adnia az új Végfelhasználó
részére a Szoftver eredetiségének ellenőrzését lehetővé tevő összes dokumentációt a 17. pontban leírtak szerint.
17. A Szoftver eredetiségének ellenőrzése. A Végfelhasználó a Szoftver használatára vonatkozó jogosultságát az
alábbi módok valamelyikén igazolhatja: (i) a Gyártó vagy a Gyártó által kinevezett harmadik fél által kibocsátott
licenctanúsítvánnyal; (ii) írásbeli licencszerződéssel, amennyiben készült ilyen szerződés; (iii) a Gyártó által emailben küldött licencadatokkal (felhasználónév és jelszó). A Szoftver eredetiségének ellenőrzése céljából szükség
lehet Licencadatokra és a Végfelhasználó személyazonosítására alkalmas adatokra az Adatvédelmi szabályzatnak
megfelelően.
18. Licencek adása hatóságok és az Amerikai Egyesült Államok kormánya számára. A Szoftver a jelen
Szerződésben rögzített licencjogosultságokkal és korlátozásokkal biztosítható a hatóságok, többek között az
Amerika Egyesült Államok kormánya számára.
19. A kereskedelmi felügyeleti törvények betartása.
a) Ön vállalja, hogy nem fogja közvetve vagy közvetlenül exportálni, újraexportálni, továbbítani vagy más módon
elérhetővé tenni a Szoftvert, nem fogja semmilyen módon használni, illetve nem vesz részt olyan tevékenységben,
amelynek következtében az ESET vagy holdingtársaságai, leányvállalatai és holdingtársaságainak leányvállalatai,
valamint a holdingtársaságai által irányított jogalanyok („Társult vállalatok”) megsértenének kereskedelmi
felügyeleti törvényeket, vagy ezek értelmében negatív következményeket kellene elszenvedniük. Kereskedelmi
felügyeleti törvénynek minősül
i. minden olyan törvény, amely szabályozást, korlátozást, illetve licencelési követelményeket szab meg áruk,
szoftverek, technológiai termékek, illetve szolgáltatások exportálásának, újraexportálásának vagy továbbításának
vonatkozásában, és amelyet az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy
bármely tagállama, illetve bármely olyan ország kormányzata, állami vagy szabályozó hatósága rendelt vagy
fogadott el, ahol a Szerződés értelmében kötelezettségeket kell végrehajtani, illetve ahol az ESET vagy bármely
társult vállalata be van jegyezve vagy működik, valamint
ii. minden olyan gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi vagy egyéb jellegű szankció, korlátozás, embargó, importálási
vagy exportálási tilalom, tiltás források vagy eszközök továbbításának vagy szolgáltatások nyújtásának
vonatkozásában, illetve ezekkel egyenértékű intézkedés, amelyet az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr, az
Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy bármely tagállama, illetve bármely olyan ország kormányzata, állami vagy
szabályozó hatósága rendelt vagy fogadott el, ahol a Szerződés értelmében kötelezettségeket kell végrehajtani,
illetve ahol az ESET vagy bármely társult vállalata be van jegyezve vagy működik.
(a fenti i. és ii. pontban említett jogi aktusok együttesen „Kereskedelmi szabályozási törvények”).
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b) Az ESET jogában áll azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy felmondani a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeit
abban az esetben, ha:
i. Az ESET – észszerű feltételezés révén – megállapítja, hogy a Felhasználó megsértette vagy nagy valószínűséggel
megsértette a Szerződés 19 a) cikkelyét; illetve
ii. a Végfelhasználó, illetve a Szoftver kereskedelmi felügyeleti törvények hatálya alá esik, és ennek
eredményeképpen az ESET – észszerű feltételezés révén – megállapítja, hogy a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek további teljesítése következtében az ESET vagy Társult vállalatai megsérthetnek kereskedelmi
felügyeleti törvényeket, vagy ezek értelmében negatív következményeket kellene elszenvedniük.
c) A Szerződés egyik rendelkezése sem azzal a szándékkal jött létre és nem értelmezhető úgy, hogy bármely felet
ráveszi vagy kötelezi a vonatkozó kereskedelmi felügyeleti törvényekkel össze nem egyeztethető vagy azok
értelmében büntetendő vagy tiltott cselekedek végrehajtására vagy bizonyos cselekedek mellőzésére (illetve arra,
hogy beleegyezzenek ilyen cselekedek végrehajtásába vagy bizonyos cselekedek mellőzésébe).
20. Értesítések. Minden értesítést, a visszaküldendő Szoftvert és Dokumentációt a következő címre kell küldeni:
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic. Az ESET fenntartja a jogot arra, hogy értesítse
Önt a jelen Szerződés, az Adatvédelmi szabályzat, az EOL szabályzat és a Dokumentáció bármilyen módosításáról a
Szerződés 22. cikkelye szerint. Az ESET küldhet Önnek e-maileket, alkalmazáson belüli értesítéseket a Szoftveren
keresztül, illetve közzétehetünk közleményeket a webhelyünkön. Ön beleegyezik abba, hogy elektronikus
formában jogi tájékoztatást fog kapni az ESET-től, beleértve a Feltételek, a Különleges feltételek vagy az
Adatvédelmi irányelvek módosításával kapcsolatos értesítéseket, olyan szerződéses ajánlatokat/jóváhagyásokat
vagy meghívásokat, amelyeket kezelnie kell, értesítéseket és egyéb jogi közleményeket. Az ilyen elektronikus
kommunikációt írásban átvettnek kell tekinteni, kivéve akkor, ha a vonatkozó jogszabályok más kommunikációs
formát írnak elő.
21. Alkalmazandó jog. A jelen Szerződésre a Szlovák Köztársaság törvénye az irányadó, és a szerződés a szerint
értelmezendő. A Végfelhasználó és a Gyártó ezennel megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog és az ENSZ
által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény” ütközése esetén az ütköző
rendelkezések nem alkalmazhatók. A Gyártóval fennálló, illetve a Szoftver használatával kapcsolatos minden
jogvita vagy követelés tekintetében Ön kifejezetten aláveti magát a Pozsonyi I. sz. Kerületi Bíróság kizárólagos
joghatóságának, továbbá kifejezetten aláveti magát a nevezett bíróság illetékességének az ilyen jogviták
rendezésében.
22. Általános rendelkezések. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy
kikényszeríthetetlen, az nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. A többi rendelkezés továbbra is
érvényes és végrehajtható marad az itt lefektetett feltételek szerint. A jelen Szerződés angol nyelven íródott.
Amennyiben a Szerződésről bármilyen fordítás készül kényelmi okokból vagy bármely más célból, illetve
bármilyen ellentmondás van a jelen Szerződés különböző nyelvi változatai között, az angol változat az irányadó.
Az ESET fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a Szoftvert és felülvizsgálja a jelen Feltételek pontjait, a
függelékeket, a mellékeleteket, az Adatvédelmi szabályzatot, az EOL szabályzatot és a dokumentációt, illetve azok
bármely részét a releváns dokumentum frissítésével (i) a Szoftver vagy az ESET megváltozott üzleti eljárásainak
megfelelően, (ii) törvényi, szabályozási vagy biztonsági okokból vagy (iii) a visszaélések vagy károk
megakadályozása érdekében. A Szerződés módosításáról Ön minden esetben értesítést fog kapni e-mailben,
alkalmazáson belüli értesítés útján vagy egyéb elektronikus úton. Ha nem ért egyet a Szerződés javasolt
módosításaival, a 10. cikkely szerint felmondhatja a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30
napon belül. Hacsak nem mondja fel a Szerződést ezen határidőn belül, a javasolt változtatások elfogadottnak
tekinthetők és kötelezővé válnak Önre nézve attól a naptól kezdve, amikor az értesítést kézhet kapta a
változásról.
Az Ön és a Gyártó között létrejött jelen Szerződés jelenti a Szoftverre vonatkozó teljes szerződést, és hatályon
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kívül helyezi a Szoftverre vonatkozóan tett minden korábbi jognyilatkozatot, megállapodást,
kötelezettségvállalást, kommunikációt vagy hirdetést.
SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT FÜGGELÉK
Szűrés, kategorizálás és hely. Kiegészítő rendelkezések vonatkoznak a Szűrés, kategorizálás és hely című részre a
következők szerint:
A Szoftver olyan funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a Végfelhasználónak, hogy szabályozza a felügyelt
felhasználók vagy készülékek weboldalak egy bizonyos csoportjához való hozzáférését, illetve
mobilalkalmazásokat, beállításokat, időkezelést és helykeresést. A funkciók lehetővé tétele érdekében
információkat küld a Gyártónak, korlátozás nélkül ideértve a meglátogatott webhelyeket, helyeket,
mobilalkalmazásokat, számítógéppel kapcsolatos információkat, például a Szoftver által végzett műveleteket és
funkcióit (a továbbiakban „Információk”). A következők tartozhatnak az Információk közé: adatok (ideértve
véletlenszerűen vagy véletlenül megszerzett személyes adatokat) a Végfelhasználóról vagy egyéb felügyelt
felhasználókról, számítógéppel kapcsolatos információk, az operációs rendszer és a telepített alkalmazások, azon
a számítógépen lévő fájlok, amelyre telepítve van a Szoftver. A Gyártónak megfelelő intézkedésekkel kell
biztosítania, hogy megmaradjon a kapott Adatok bizalmas jellege. Ön beleegyezik, hogy a Gyártó megkapja az
Információkat, és Ön megadja a vonatkozó jogi rendelkezések által előírt jóváhagyást a Szolgáltatónak a
megkapott Információk feldolgozásához. Ezeket a funkciókat kizárólag a felügyelt felhasználók azon készülékeivel
lehet használni, amelyekhez a Végfelhasználó legitim módon hozzáfér. A Gyártó minden illegális használatot a
megfelelő hatóságok tudomására hoz. A Gyártó eleget tesz a vonatkozó törvényi előírásoknak, és visszaélés
esetén minden segítséget megad az igazságszolgáltatási szerveknek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
felelősséggel tartozik a ESET HOME-fiók eléréséhez szükséges jelszó biztonságáért, és hogy nem adja át a jelszót
harmadik félnek. A Végfelhasználó felelős minden olyan jogosult vagy jogosulatlan műveletért, amely az adatokkal
való visszaélés elleni védelmet biztosító szolgáltatással vagy a ESET HOME-fiókkal kapcsolatos. A ESET HOMEfiókkal való bárminemű visszaélésről azonnal értesítenie kell a Gyártót. Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a
Gyártó kapcsolatba léphet Önnel a ESET HOME-fiókon és Szoftveres üzeneteken keresztül, korlátozás nélkül
ideértve az Ön által testre szabható jelentéseket, illetve értesítéseket tartalmazó e-maileket. Ön hozzájárul ahhoz,
hogy a Gyártó az Adatvédelmi szabályzatban megadott módon és a vonatkozó jogszabályokat betartva
összegyűjtsön és feldolgozzon Adatokat.
Kódok: Kiegészítő rendelkezések vonatkoznak a Kódok című részre a következők szerint:
Az ESET a saját belátása szerint ajánlási és/vagy egyéb kódot hozhat létre és nyújthat a felhasználóknak promóciós
vagy marketingcélokból (a továbbiakban „Kód”). A Kódot a jelen szerződéssel összhangban, a licenc időszakának
meghosszabbításához lehet beváltani. Az ESET fenntartja a jogot, hogy bármikor letiltsa a Kódot, amikor azt a
jelen szerződésnek nem megfelelő módon szerezték vagy használták, és/vagy megalapozott indokok alapján
feltételezhető, hogy hiba, csalás, illetve illegális tevékenység áll fenn. Az alábbi korlátozásokat kell betartania:
i. A Kód legfeljebb egyszer váltható be.
ii. Ön nem jogosult a Kódot értékesíteni, haszonbérbe adni vagy bérbe adni, illetve kereskedelmi szolgáltatások
nyújtásához használni.
iii. Ön elfogadja, hogy az ESET bármikor letilthatja a Kód nyújtását és/vagy használatát az ESET bárminemű
kötelezettségvállalása nélkül.
iv. Ön elfogadja, hogy a Kód nem váltható készpénzre, illetve nem jogosít más ellentételezésre.
v. Ön elfogadja, hogy a Kódra és/vagy a Kód használatára az ESET által megadott speciális feltételek vonatkoznak
az adott ajánlási, promóciós és/vagy marketingkampány esetén.

31

EULAID: EULA-PRODUCT-EPCA; 3537.0

Adatvédelmi szabályzat
A személyes adatok védelme különösen fontos az ESET, spol. s r. o. számára (székhelye: Einsteinova 24, 851 01
Bratislava, Slovak Republic; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében; iktatási szám: 3586/B;
cégjegyzékszám: 31333532) adatkezelőként („ESET” vagy „Mi”). Szeretnénk megfelelni az EU általános
adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján jogilag szabványosított átláthatósági követelménynek. Ezért közzétesszük a
jelen Adatvédelmi szabályzatot azzal a céllal, hogy tájékoztassuk ügyfelünket („Végfelhasználó” vagy „Ön”) mint
adatalanyt a személyes adatvédelem következő témáiról:
• A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja,
• Adatmegosztás és titoktartás,
• Adatbiztonság,
• Az Önt adatalanyként megillető jogok,
• Az Ön személyes adatainak feldolgozása,
• Partnerinformációk.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja
Csupán néhány jogi rendelkezést alkalmazunk az adatfeldolgozáshoz a személyes adatok védelmére vonatkozó
adatvédelmi rendelet szerint. A személyes adatok ESET-nél történő feldolgozása elsősorban a Végfelhasználói
licencszerződést Végfelhasználónak való teljesítése céljából szükséges (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont), amely
az ESET-termékek vagy -szolgáltatások nyújtására alkalmazandó, kivéve, ha kifejezetten másként nem jelezzük, pl.
• A jogos érdek jogalapja (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pont), amely lehetővé teszi számunkra, hogy
feldolgozzunk adatokat arról, hogy ügyfeleink hogyan használják Szolgáltatásainkat és mennyire elégedettek,
mert így a lehető legjobb szintű védelmet, támogatást és felhasználói élményt tudjuk nyújtani a
felhasználóinknak. A vonatkozó törvények szerint a marketing is egy jogos érdek, ezért általában ezt az elvet
követjük az ügyfeleinkkel folytatott marketingkommunikáció tekintetében.
• Hozzájárulás (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pont), amelyet olyan helyzetekben kérhetünk Öntől, amikor ezt a
jogalapot tartjuk a legmegfelelőbbnek, vagy ha a törvény ezt írja elő.
• Jogi kötelezettségeknek való megfelelés (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés c) pont), például az elektronikus
kommunikáció, valamint a számlázási dokumentumok megőrzési idejének tekintetében.

Adatmegosztás és titoktartás
Adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel. Az ESET azonban világszerte jelen van a kapcsolt vállalkozások, illetve
partnerek révén, amelyek forgalmazói, szolgáltatói és terméktámogatási hálózatunk részét képezik. A kapcsolt
vállalkozások és partnerek megkaphatják, illetve visszaküldhetik az ESET által feldolgozott licencelési, számlázási
és műszaki terméktámogatási információkat a Végfelhasználói licencszerződés teljesítése céljából, így például a
szolgáltatások és a terméktámogatás biztosítása érdekében.
Az ESET az Európai Unióban (EU) történő adatfeldolgozást preferálja. Azonban az Ön tartózkodási helyétől
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(termékeink és/vagy szolgáltatásaink EU-n kívüli használata) és/vagy az Ön által választott szolgáltatástól függően
előfordulhat, hogy az adatait az EU-n kívüli országba kell továbbítani. Például harmadik féltől származó
szolgáltatásokat használunk a felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezekben az esetekben gondosan
választjuk ki szolgáltatóinkat, és biztosítjuk a megfelelő szintű adatvédelmet szerződéses, műszaki és szervezeti
intézkedésekkel. Rendszerint megállapodunk az EU-s szabványos szerződési feltételekben, ha szükséges,
kiegészítő szerződéses rendelkezésekkel.
Egyes EU-n kívüli országok, például az Egyesült Királyság és Svájc esetében az EU már meghatározta az
adatvédelem összevethető szintjét. Az adatvédelem összevethető szintje miatt az adatok ezen országokba történő
továbbítása nem igényel külön engedélyt vagy megállapodást.

Adatbiztonság
Az ESET megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosít a potenciális kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feldolgozó rendszerek és a szolgáltatások folyamatosan
biztosítsák az adatok bizalmas kezelését, sértetlenségét, a hozzáférhetőséget és a terhelhetőséget. Ha azonban
sor kerül az adatok megsértésére, ami veszélyezteti az Ön jogait és szabadságát, készen állunk értesíteni az adott
felügyeleti hatóságot és az érintett Végfelhasználókat és adatalanyokat.

Az adatalany jogai
Minden Végfelhasználó jogai számítanak, és szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy minden Végfelhasználó
(minden EU-s és nem EU-s országból származó) rendelkezik az alábbi jogokkal az ESET-nél. Az Önt mint adatalanyt
megillető jogok gyakorlása érdekében forduljon hozzánk a támogatási űrlapon keresztül vagy e-mail útján a
következő címen: dpo@eset.sk. Személyazonosítás céljából a következő információkat kérjük Öntől: Név, e-mailcím és – ha rendelkezésre áll – licenckulcs vagy ügyfélszám, valamint vállalati hovatartozás. Kérjük, tartózkodjon
attól, hogy bármilyen egyéb személyes adatot, például születési dátumot küldjön nekünk. Szeretnénk felhívni a
figyelmét arra, hogy a kérésének feldolgozásához, valamint személyazonosítási célokból fel fogjuk dolgozni a
személyes adatait.
Jogosult visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának joga a csak a beleegyezésen alapuló
adatkezelés esetén alkalmazható. Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Önnek jogában
áll a hozzájárulását indokolás nélkül bármikor visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása csak a jövőben lép
érvénybe, vagyis nem érinti a visszavonás előtt feldolgozott adatok jogszerűségét.
Jogosult tiltakozni. A feldolgozás ellen való tiltakozáshoz való jog az ESET vagy egy harmadik fél jogos érdekén
alapuló adatkezelés esetén alkalmazandó. Amennyiben személyes adatait jogos érdek védelme érdekében
dolgozzuk fel, akkor Önnek mint adatalanynak jogában áll bármikor kifogást emelni az általunk megnevezett jogos
érdek és személyes adatainak feldolgozása ellen. A kifogásolás csak a jövőben lép érvénybe, vagyis nem érinti a
kifogásolás előtt feldolgozott adatok törvényszerűségét. Amennyiben személyes adatait direktmarketing céljából
dolgozzuk fel, nem szükséges indokolni a kifogásolást. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen
jellegű direktmarketinghez kapcsolódik. Minden más esetben arra kérjük Önt, hogy röviden tájékoztasson
bennünket az ESET személyes adatainak feldolgozásához fűződő jogos érdekével kapcsolatos panaszairól.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben a hozzájárulás visszavonása ellenére jogunk van arra, hogy a
személyes adatait egy másik jogalap alapján továbbra is feldolgozzuk, például egy szerződés teljesítése céljából.
Joga van a hozzáféréshez. Ön mint adatalany bármikor díjmentesen lekérheti az ESET által tárolt adatairól szóló
információkat.
Jog van a helyesbítéshez. Ha véletlenül helytelen személyes adatokat dolgozunk fel Önről, jogában áll ezt
helyesbíteni.
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Joga van a törléshez és az adatkezelés korlátozásához. Ön mint adatalany jogosult kérelmezni személyes
adatainak törlését, illetve azt, hogy személyes adatainak feldolgozása korlátozott mértékben történjen meg. Ha
például személyes adatait a hozzájárulásával dolgozzuk fel, de visszavonja a hozzájárulását, és nincs más jogalap –
például szerződés –, akkor azonnal töröljük személyes adatait. A személyes adatait akkor is töröljük, amint a
megőrzési időszak végén már nincs rájuk szükség az esetükben megadott célokból.
Ha személyes adatait kizárólag direktmarketing céljából használjuk fel, és Ön visszavonta a hozzájárulását, vagy
kifogást emelt az ESET jogos érdekével szemben, akkor a személyes adatainak feldolgozását olyan mértékben
korlátozzuk, hogy kapcsolattartási adatait belefoglaljuk a belső tiltólistánkba annak érdekében, hogy elkerüljük a
kéretlen kapcsolatfelvételt. Ellenkező esetben az Ön személyes adatai törlődnek.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatait a törvényhozó vagy felügyeleti hatóságok által megadott adatmegőrzési
kötelezettségek és határidők lejártáig tárolnunk kell. Az adatmegőrzési kötelezettségek és időszakok a szlovákiai
jogszabályokból is származhatnak. Ezt követően a megfelelő adatok rutinszerűen törlődnek.
Joga van az adathordozhatósághoz. Örömmel biztosítjuk Önnek mint adatalanynak az ESET által feldolgozott
személyes adatokat xls formátumban.
Jogosult panaszt emelni. Ön mint adatalany bármikor jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz. Az
ESET vállalatra a szlovák törvények az irányadók, és az Európai Unió tagjaként kötelességünk betartani az
adatvédelmi rendelkezéseket. Az érintett adatfelügyeleti hatóság a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi
Hivatala, amely a következő helyen található: Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

A személyes adatok feldolgozása
Az ESET által nyújtott és a termékeinkbe integrált szolgáltatások működését a VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉSszabályozza, viszont néhány szolgáltatás különös figyelmet igényel. Szeretnénk további
információkat biztosítani Önnek az adatgyűjtésről a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban. A Végfelhasználói
licencszerződésben és a termékdokumentációműködésére és funkcióira vonatkozó információkat is. A
szolgáltatások működtetése érdekében a következő információkat kell gyűjtenünk:
Licencelési és számlázási adatok. Az ESET összegyűjti és feldolgozza a nevet, az e-mail-címet, a licenckulcsot és
(ha van ilyen) címet, a vállalati hovatartozást és a fizetési adatokat annak érdekében, hogy megkönnyítse a licenc
aktiválását, a licenckulcs kézbesítését, a lejáratra vonatkozó emlékeztetőket, a támogatási kérelmeket, a licenc
eredetiségének ellenőrzését, a szolgáltatásunk nyújtását és egyéb értesítéseket – beleértve a
marketingüzeneteket is – a vonatkozó jogszabályokkal vagy az Ön hozzájárulásával összhangban. Az ESET jogilag
köteles 10 évig megőrizni a számlázási információkat, viszont a licencelési információk a licenc lejártát követő 12
hónapon belül anonimmá válnak.
Frissítés és egyéb statisztikák. A feldolgozott információk közé olyan információk tartoznak, mint a telepítési
folyamat és az Ön számítógépe, ideértve azt a platformot, amelyre a termékünket telepíti, valamint a termékeink
működésével és funkcióival kapcsolatos információk, például az operációs rendszer, hardverekkel kapcsolatos
információk, telepítési azonosítók, licencazonosítók, IP-cím, MAC-cím, a termék konfigurációs beállításai.
Mindezeket a frissítések biztosítása és a frissítési szolgáltatások, valamint a karbantartás, a biztonság és a backend
infrastruktúra fejlesztése céljából dolgozzuk fel.
Ezeket az információkat a licencelési és számlázási célokból szükséges személyazonosító információktól
elkülönítve tároljuk, mivel nem igényli a Végfelhasználó beazonosítását. A megőrzési idő legfeljebb 4 év.
Parental Control. A termék funkciói lehetővé teszik, hogy a Végfelhasználó szabályozza a felügyelt felhasználók
bizonyos weblapcsoportokhoz és/vagy mobilalkalmazásokhoz, időkezeléshez és helykereséshez való hozzáférését.
A funkciók engedélyezése érdekében az ESET feldolgozza az információkat a meglátogatott webhelyeken,
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helyeken, mobilalkalmazásokban, a felügyelt felhasználó eszközén lévő információkat, ideértve a termék
működésével és funkcióival kapcsolatos információkat. Az információk adatokat tartalmazhatnak a
végfelhasználóról vagy más felügyelt felhasználókról is (a felügyelt felhasználókat tetszés szerint megadhatja név,
kor vagy akár fénykép alapján is), továbbá az operációs rendszerről és a telepített alkalmazásokról, valamint az
azon az eszközön lévő fájlokról, amelyen a termék telepítve van. ESET HOME-fiók a https://home.eset.com
weboldalon szükséges ahhoz, hogy egy webböngészőből kényelmesen el tudja érni a felügyelt eszközök
statisztikai adatait és beállításait. Az adatmegőrzési időszakot a Végfelhasználó kezeli.
Terméktámogatás. Szervizelés, illetve segítségnyújtás biztosításához szükség lehet az Ön által leadott
terméktámogatási kérelmekben foglalt elérhetőségekre és licencelési adatokra. Attól függően, hogy Ön milyen
csatornát választ a velünk történő kapcsolatfelvételre, összegyűjthetjük az Ön e-mail-címét, telefonszámát, a
licencelési információkat, a termékadatokat és a támogatási eset leírását. Egyéb információk megadására is
megkérhetjük a terméktámogatás megkönnyítése céljából. A műszaki terméktámogatás céljából feldolgozott
adatokat 4 évig tároljuk.
Felhasználói élmény javítását célzó program. Ha aktiválja Felhasználói élmény javítását célzó program , akkor a
termékeink használatával kapcsolatos anonim telemetriai adatokat az Ön hozzájárulása alapján fogjuk begyűjteni
és felhasználni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a termékeinket és szolgáltatásainkat használó személy nem az a
Végfelhasználó, aki megvásárolta a terméket vagy a szolgáltatást és megkötötte velünk a Végfelhasználói
licencszerződést (pl. a Végfelhasználó alkalmazottja, családtagja vagy olyan személy, aki a Végfelhasználó által a
Végfelhasználói licencszerződés előírásainak megfelelően a termék vagy szolgáltatás használatára felhatalmazott
családtag vagy személy, akkor az adatok feldolgozása az ESET jogos érdeke alapján a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja értelmében annak érdekében történik, hogy a Végfelhasználó által felhatalmazott
felhasználó felhasználhassa az általunk a Végfelhasználói licencszerződés értelmében nyújtott termékeket és
szolgáltatásokat.

Partnerinformációk
Amennyiben gyakorolni szeretné az adatalanyként Önt megillető jogait, vagy ha bármilyen kérdése vagy kételye
van, írjon nekünk a következő címre:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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