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ESET HOME-funkciók
A ESET HOME több funkció ötvözésével segít a navigálásban és abban, hogy a legtöbbet kihozhassa az ESET
otthoni termékeiből.
A ESET HOME a következő funkciókat és alkalmazásokat nyújtja:

Eszközkezelés
Az eszközkezelés lehetővé teszi, hogy hozzáférjen a ESET HOME-fiókjához csatlakoztatott ESET-termékekkel,
illetve a fiókjával kezelt licencekkel aktivált számítógépekre vonatkozó információkhoz. Ezenkívül deaktiválhat
ESET-terméket egy eszközön.
• Eszközkezelés – Online súgó

Licenckezelés
A Licenckezelés szakaszban alapvető információk láthatók az egyes licencekről: megtekinthető a licencállapot, a
lejárati dátum, az aktivált eszközök száma, valamint – ha ez releváns – a licenc túlhasználtságára vagy lejáratára
figyelmeztető üzenetek. Más felhasználókkal is megosztható egy licenc.
• Licenckezelés – Online súgó

ESET Lopásvédelem
Az ESET Lopásvédelem egy speciális funkció az ESET biztonsági termékek otthoni felhasználói számára. Az ESET
Lopásvédelem különböző technológiák – például a földrajzi helyek IP-cím szerinti keresése, a webkamerával
történő képrögzítés, a felhasználói fiók védelme és az eszköz figyelése – használatával segíti Önt és a rendvédelmi
szervezeteket a számítógép vagy az eszköz helyének meghatározásában annak elvesztése vagy eltulajdonítása
esetén. Az ESET Lopásvédelem csatlakoztatja az ESET-terméket a ESET HOME portálhoz, így bármilyen eszköz
webböngészőjében megtekintheti, hogy a számítógépén vagy a mobileszközén milyen aktivitás tapasztalható, és
így egyszerűbben azonosíthatja, hogy hol található.
Az ESET Lopásvédelem nem áll rendelkezésre önálló alkalmazásként, hanem a következő termékek egyik
funkciója:
• ESET Smart Security Premium (Windows)
• ESET Internet Security (Windows)
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• ESET Mobile Security (Android)
ESET Lopásvédelem – Online súgó

ESET Parental Control
Az ESET Parental Control webes szolgáltatás az ESET Parental Control alkalmazás kiegészítője, amely megvédi
gyermekeit a kártevőkkel szemben az okostelefonjaikon és táblagépeiken. Az alkalmazás egy önálló androidos
alkalmazás, amely teljesen integrálva van a ESET HOME portálba, így a szülők nem csak az ESET Parental Control
alkalmazásból, hanem bármilyen webböngészőből megfigyelhetik és módosíthatják gyermekeik internetes
tevékenységét, ha bejelentkeznek a ESET HOME-fiókjukba.
• ESET Parental Control – Online súgó

ESET Password Manager
Az ESET Password Manager az ESET Smart Security Premium csomag részét képezi. A funkció jelszavakat és
személyes adatokat tárol, és egy űrlapkitöltő funkciót is tartalmaz, amely időt takarít meg azáltal, hogy
automatikusan és pontosan kitölti a webes űrlapokat. Hozzáadhat egy jelszótárolót az e-mail-címéhez, illetve
családjának vagy barátainak e-mail-címéhez is. Az ESET Password Manager az összes hozzáadott jelszótárolót
kezeli.
Az ESET Password Manager iOS- és Android-alkalmazásként, valamint böngészőbővítményként érhető el.
• ESET Password Manager – Online súgó

A ESET HOME portál funkcióinak eléréséhez létre kell hoznia egy ESET HOME-fiókot.

ESET HOME alkalmazás
A ESET HOME alkalmazás beszerzése

A telepítés után hozzon létre egy ESET HOME-fiókot, vagy jelentkezzen be.
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A ESET HOME webportál és az alkalmazások összehasonlítása
Szolgáltatás

Webportál Android-alkalmazás iOS-alkalmazás

Csatlakoztatott eszközök listája, biztonsági állapot és kezelés ✔

✔

✔

Licencek listája, kezelés és megosztás

✔

✔

✔

ESET-termékek letöltése

✔

✔

✔

Licencek megújítása

✔

✔

✖

Biztonsággal, licenccel és fiókkal kapcsolatos értesítések

✔

✔

✔

ESET Lopásvédelem

✔

✖

✖

Parental Control for Android

✔

✖*

✖

Password Manager

✔

✖

✖

PIN-kódos vagy biometrikus hitelesítés

✖

✔

✔

Újdonságok

✔

✔

✔

Problémák jelentése és visszajelzés küldése

✔

✔

✔

Fiókbeállítások

✔

✔

✔

Tevékenységnapló

✔

✔

✔

*Az ESET Parental Control for Android egy önálló alkalmazás.

Alkalmazásbeállítások
Koppintson a főmenü gombra
értesítéseket.

> Alkalmazásbeállítások elemre, és módosíthatja az alkalmazás nyelvét és push

Alkalmazás nyelve – Az alkalmazás több mint 40 nyelven érhető el. Itt választhatja ki az alkalmazás felületének
nyelvét.
Push értesítések fogadása – Engedélyezheti, illetve letilthatja a ESET HOME alkalmazáson keresztül az eszközére
küldött rövid üzeneteket és riasztásokat (amelyek a licencekkel és az eszközökkel kapcsolatosak).

A folyamat végrehajtása
ESET HOME-fiók létrehozásával áttekintést kap, és kezelheti a licenceit és eszközvédelmeket. Az ESET HOME
számos funkcióval is rendelkezik, például az ESET Parental Control, megvédi gyermekeit az okostelefonjukon és
táblagépükön fellépő veszélyektől, az ESET Password Manager védi és tárolja a jelszavait és személyes adatait, az
ESET Lopásvédelem pedig segít megtalálni a laptopot vagy a mobileszközt, ha elveszett vagy ellopták. Ha
részletesen szeretne tájékozódni a funkciókról, olvassa el az ESET HOME funkciói című fejezetet.
Az ESET HOME-fiók létrehozása után először is adja hozzá a licencet és biztosítson védelmet az eszközeinek. Az
ESET HOME kezdőképernyőjén kattintson a Indítás gombra, és folytassa az alábbiak szerint:
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Licenc hozzáadása és a védelem letöltése
1. Válassza ki a Licenc hozzáadása és a védelem letöltése lehetőséget, majd kattintson a Folytatás gombra.
2. Írja be a licenckulcsot, majd kattintson a Licenc hozzáadása elemre. Ha még nem rendelkezik licenccel,
kattintson a Licenc vásárlása elemre, vagy szerezze be az ingyenes próbaverziót a Próbálja ki a védelmet
ingyenesen elemre kattintva.

Megjegyzés
A licencek kezeléséhez tekintse meg a Licencek és licenckezelés című részt.
3. Most, hogy a licenc már aktív, a következőket teheti:
a)Újabb licenc hozzáadása a 2. lépésben ismertetett folyamat szerint.
b)Eszköz védelme – Töltse le az ESET-terméket közvetlenül az ESET HOME szolgáltatásból, és
csatlakoztassa eszközét az ESET HOME-fiókhoz, hogy megtekinthesse és kezelje az összes aktivált
ESET-licencet és eszközt. Megvédheti az aktuális/másik eszközét, vagy megoszthatja a védelmet a
családdal az alábbiak szerint:

Fontos
Csak Android- és Windows-eszközöket csatlakoztathat az ESET HOME-fiókjához.
A készülék védelme – Töltse le az ESET-termék telepítőjét az éppen használt eszközre, és aktiválja az ESETterméket.
4. A telepítő aktuális eszközre történő letöltéséhez kattintson az Eszköz védelme elemre, majd kattintson
a Folytatás gombra. Ha nincs szabad licencegysége, távolítson el néhány eszközt, vásároljon új licencet,
vagy növelje a meglévő licenckapacitását.
5. Válasszon licencet, majd kattintson a Folytatás gombra.
6. Kattintson a Védelem letöltése gombra.
7. Kattintson a Rendben gombra.
8. Nyissa meg a letöltött telepítőt, és aktiválja az ESET-terméket.

Egy másik készülék védelme
A védelem beszerzése e-mailben – Küldje el ESET-termék telepítőjét a védelem többi eszközön való
aktiválásához.
4. Válassza ki a Szerezzen be egy szoftvertelepítőt e-mailben lehetőséget, majd kattintson a Folytatás
gombra.
5. Válasszon egy operációs rendszert az alábbiak közül, majd kattintson a Folytatás gombra. Ekkor
megjelennek azok az ESET-termékek, amelyekkel megvédhető az adott operációs rendszer.

Megjegyzés
Ha nem rendelkezik a kívánt operációs rendszer védelmére jogosult licenccel, vásároljon új licencet,
és adja hozzá az ESET HOME-fiókjához.
• Windows – Elküldheti a telepítőt, amely végigvezeti az ESET Windows otthoni termék telepítésén.
• macOS – Válasszon nyelvet, és küldje el az ESET Cyber Security Pro vagy az ESET Cyber Security
szolgáltatást a védelemhez. A letöltött termék a licenc típusától függ.
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• Android – Elküldheti a telepítő hivatkozását az Android-eszközre. A hivatkozás átirányítja Önt a
Google Play oldalára, ahol letöltheti az ESET Mobile Security legújabb verzióját.
6. Adjon meg egy e-mail-címet, amelyet el tud érni a megvédeni kívánt eszközön.
7. Kattintson a Védelem küldése elemre. Ekkor a rendszer elküldi a védelmet a megadott e-mail-címre.
8. Töltse le a telepítőt a kapott e-mailből, majd aktiválja az ESET-terméket a telepítőben látható útmutató
követésével.
9. Kattintson a Rendben gombra.
10. A sikeres aktiválás után csatlakoztassa az eszközt az ESET HOME-fiókjához.
ESET-védelem megosztása– A licencegység megosztása családtaggal vagy ismerőssel.
Ha a licenc nem túlhasznált, és rendelkezik szabad licencegységgel, megoszthatja a licencet egy
családtaggal vagy egy ismerősével.
4. Válassza ki az ESET-védelem megosztása egy ismerőssel lehetőséget, majd kattintson a Folytatás
gombra.
5. Válassza ki a licencet, majd kattintson a Folytatás gombra.

Megjegyzés
A licencet csak egy vagy több szabad licencegységgel oszthatja meg. Szabad licencegység
létrehozásához távolítsa el azokat az eszközöket, amelyeket már nem használ.
6. A + és - gombok segítségével válassza ki a megvédeni kívánt eszközök számát.
7. Írja be azt az e-mail-címet, akinek a védelmet el szeretné küldeni, majd kattintson a Védelem
megosztása elemre.
8. Kattintson a Rendben gombra.

Licenc vásárlása
Miután kiválasztotta a Licenc vásárlása lehetőséget, kattintson a Folytatás gombra. Ekkor átkerül az ESET eStoreba, ahol megvásárolhatja a licencet. Ezután jelentkezzen be azESET HOME-fiókjába az eszköz védelme érdekében.

A próbavédelem ingyenes letöltése
1. Válassza ki az Ingyenes próbaverzió letöltése lehetőséget, majd kattintson a Folytatás gombra.
2. Válassza ki a megvédeni kívánt eszköz operációs rendszerét, majd kattintson a Folytatás gombra.
3. Kattintson:
a)Védelem letöltése – A telepítő letöltődik az aktuális eszköz védelme érdekében.
b)E-mail küldése – A rendszer elküldi a védelmet a megadott e-mail címre.

Követelmények és korlátozások
A ESET HOME webportál, valamint az Android- és az iOS-alkalmazás csak egy adott szoftververzióból érhető el,
amint ez az alábbi táblázatban is látható.
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Termék

Szoftverkövetelmények

ESET HOME webportál

Az Google Chrome 60-as vagy újabb verziója
Az Microsoft Edge (Chromium verzió) 79-as vagy újabb verziója
Az Mozilla Firefox 63-as vagy újabb verziója
Az Safari 10.1-as vagy újabb verziója

ESET HOME Android-alkalmazás Az Android 6.0-s vagy újabb verziója
ESET HOME iOS-alkalmazás

Az iOS 14-es vagy újabb verziója

A ESET HOME és az ESET-termékek kompatibilitása az adott verziótól függ. Az alábbi táblázat jelzi a minimálisan
támogatott verziót a kompatibilitáshoz.
Termék

Verzió

ESET NOD32 Antivirus
14.1 vagy újabb
ESET Internet Security
ESET Smart Security Premium
ESET Mobile Security

6.3 vagy újabb

Licenckorlátozás
Az egy fiókra jutó licencek száma 10 licencre korlátozódik.
Ha nagyobb számú licencet és eszközt szeretne kezelni, az ESET azt javasolja, hogy váltson üzleti ESETtermékekre, és használja az ESET Business Account szolgáltatást a licenckezeléshez.

Elfelejtettem a ESET HOME-jelszavamat
Jelszavakkal kapcsolatos gyakori problémákról szeretne információkat kapni?
• Nem működik a felhasználónév, a jelszó vagy a licenckulcs
• A beállítások jelszavának feloldása az ESET Windows otthoni termékekben
• A ESET HOME-jelszó alaphelyzetbe állítása

Nem találom a ESET HOME-fiókom hitelesítő adatait
1. Lépjen a ESET HOME lapra.
2. Írja be a ESET HOME-fiókban regisztrált e-mail-címet az E-mail-cím mezőbe.
3. Kattintson a Küldés elemre.
4. Miután a Küldés gombra kattintott, a megadott e-mail-címre érkezik egy e-mail, amelyben megtalálja a ESET
HOME-fiókjára mutató hivatkozást és a jelszó alaphelyzetbe állítására vonatkozó útmutatót.
5. Jelentkezzen be e-mail-fiókjába, majd nyissa meg a Jelszó alaphelyzetbe állítása – ESET HOME című e-mailt.
6. Kövesse az e-mailben található utasításokat. A rendszer visszairányítja a ESET HOME-fiókba.
7. Az új jelszó beállításához írja be a kívánt jelszót az Új jelszó megadása, majd az Új jelszó megerősítése
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mezőbe, végül pedig kattintson a Módosítás megerősítése gombra.

Le kell kérnem a jelszavamat az alkalmazásból
1. Nyissa meg a ESET HOME alkalmazást.
2. Koppintson a Bejelentkezés gombra.
3. Koppintson Elfelejtettem a jelszavamat.
4. Írja be a ESET HOME szolgáltatásban regisztrált e-mail-címet az E-mail-cím mezőbe.
5. Jelentkezzen be e-mail-fiókjába, majd nyissa meg a Jelszó alaphelyzetbe állítása – ESET HOME című e-mailt.
6. Kövesse az e-mailben található utasításokat. A rendszer visszairányítja a ESET HOME-fiókba.
7. Az új jelszó beállításához írja be a kívánt jelszót az Új jelszó megadása, majd az Új jelszó megerősítése
mezőbe, végül pedig kattintson a Módosítás megerősítése gombra.

Megjegyzés
Tekintse meg a ESET HOME-fiók jelszavának visszaállításával kapcsolatos részletes vizuális instrukciókat az
ESET tudásbáziscikkében. (Ez a cikk nem minden nyelven érhető el.)

Nem kaptam meg az e-mailt, amelyben megtalálható a jelszó
alaphelyzetbe állítására vonatkozó útmutató
Ebben az esetben próbálkozzon a következők egyikével addig, amíg meg nem kapja az útmutatót:
1. Győződjön meg arról, hogy azt az e-mail-címet írta be, amelyet a ESET HOME oldalon történő regisztráció
során adott meg, illetve akkor, amikor az ESET Lopásvédelem funkciót aktiválta. Biztonsági okokból a ESET
HOME webes felület nem tájékoztatja arról, hogy a rendszernek megadott e-mail-cím helyes-e.
2. Nézze meg a következőket:
• Spam vagy Levélszemét mappa az e-mail-fiókjában.
• Bármely más másodlagos bejövő mappa: Jelölje meg a info@product.eset.com címet biztonságos
címként a levelezőprogramjában.
• Gmail-felhasználók: Ellenőrizze a Promóciók mappát:

Hol találom a Promóciók mappát?

a.Nyissa meg a webböngészőt, majd jelentkezzen be Gmail-fiókjába.
b.Kattintson a fülektől jobbra található + ikonra.
c.Jelölje be a jelölőnégyzetet a Promóciók szó mellett, majd kattintson a Mentés elemre.
3. Írja be ismét az e-mail-címet, majd kattintson a Küldés gombra. Ügyeljen arra, hogy a termék
megvásárlásakor használt e-mail-címet adja meg (ahogy ez az 1. lépésben is szerepel).
4. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, forduljon az ESET műszaki terméktámogatásához.
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Gyakori kérdések
GYIK-kategóriák:
• Alkalmazás
• Fiók
• Licencek
• Eszközök

Alkalmazás
Elfelejtettem a ESET HOME alkalmazás PIN-kódját.
Ha elfelejtette a ESET HOME alkalmazás PIN-kódját, el kell távolítania az alkalmazást, majd újra kell telepítenie. A
ESET HOME alkalmazás eltávolításával azonban nem vesznek el az adatai.

Mik azok a „push értesítések”?
A push értesítések olyan üzenetek, amelyek mobileszközökön bukkannak fel.

Az ESET HOME alkalmazások és a portál ingyenesek?
Igen, a ESET HOME használata ingyenes.

Fiók
Nem szeretnék különleges ajánlatokat kapni – hogyan iratkozhatok le róluk?
A ESET HOME alkalmazásban érintse meg a menüt az alkalmazásban, vagy kattintson a felhasználónévre a
portálon, lépjen a Saját fiók beállításokba, majd törölje a jelet a Szeretnék elektronikus úton különleges
ajánlatokat... jelölőnégyzetből.
Az ESET promóciós e-mailjeinek végén megtalálható a Leiratkozás gomb.

Mi történik az eszközeimmel, ha törlöm a ESET HOME-fiókomat?
Az eszközök le vannak választva a ESET HOME-fiókról, de aktiválva és védettek maradnak. A másokkal megosztott
védelem azonban ki van kapcsolva.

A következő üzenetet kaptam: „Szokatlan bejelentkezést észleltünk a fiókjába. Kérjük,
ellenőrizze az összes bejelentkezett eszközt.”. Mit tegyek?
A fiók biztonságának fokozása érdekében a ESET HOME észleli a bejelentkezett eszköz IP-címét. Ha az IP-cím
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megváltozik, a fent említett üzenet jelenik meg. Az üzenet azt jelentheti, hogy valaki egy másik eszközről
bejelentkezett az Ön fiókjába, vagy megváltozott az Ön IP-címe. Ha dinamikus IP-címmel, vagyis nem statikus IPcímmel rendelkezik, akkor az IP-cím minden nap megváltozhat, az internetszolgáltatótól és az általa alkalmazott
gyakorlattól függően.

Vannak olyan helyek a bejelentkezési előzmények között, ahol még soha nem jártam.
A bejelentkezési hely a földrajzi IP-cím keresésen alapul. Ennek a helynek nem kell feltétlen megegyeznie a ESET
HOME-fiókjába való bejelentkezéshez használt hellyel. Az aktuális hely az internetszolgáltató IP-címétől függ.

Licencek
Hol található a Licenckezelés?
A Licenckezelés az ESET HOME portálba van integrálva.

Mit a teendő túlhasznált vagy kiszivárgott licenc esetén?
Tekintse meg a következőt: Mi a teendő, ha túlhasznált/kiszivárgott licenccel rendelkezik?

A licencem állapota még mindig „Várakozás az igazolásra”.
A licencet az e-mail-címében található hivatkozással több mint 1 órával az e-mail megkapása után próbálja
igazolni. A ESET HOME-fiókjában a Licencek szakaszban kattintson Az összes licenc megjelenítése > Licenc
megnyitása elemre, majd görgessen le az Igazoló e-mail újraküldése szakaszhoz.

Mi a teendő, ha a licencem felfüggesztett címkével van ellátva?
A felfüggesztett licenc által aktivált ESET-termékek már nem kapnak frissítéseket. Azt javasoljuk, hogy ellenőrizze
a fizetési adatait, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi licencforgalmazóval a licenccel kapcsolatos probléma
elhárításához. További információkért tekintse meg ezt a tudásbáziscikkünket.

Ingyenes az ESET-licenc?
Az ESET-termékek teljes licence nem ingyenes. Ha bizonytalan egy ESET biztonsági termék megvásárlásával
kapcsolatban, használja a próbaverziót.
Előfordulhat, hogy internetes források „ingyenes” ESET-licenckulcsot kínálnak, de ne feledje:
• Ha az „Ingyenes ESET-licenc” szövegű hirdetésre kattint, azzal veszélyeztetheti számítógépét vagy
eszközét, és kártevőkkel fertőzheti meg. Kártevőket el tudnak rejteni nem hivatalos YouTube-videókba,
illetve olyan webhelyeken, amelyek hirdetéseket jelenítenek meg, és a felhasználói látogatásokból jutnak
pénzhez stb. Általában az ilyen lehetőségek csapdát rejtenek magukban.
• Az ESET le tudja tiltani az illegális licenceket, és meg is teszi ezt.
• Az illegális licenckulcsok nincsenek összhangban a végfelhasználói licencszerződéssel, amelyet el kell
fogadnia az ESET-termékek telepítéséhez.
• Csak hivatalos csatornákon, például a www.eset.com, oldalon, illetve az ESET forgalmazóitól vagy
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viszonteladóktól vásároljon ESET-licencet (ne vásároljon licencet nem hivatalos, harmadik félnek minősülő
webhelyen, amilyen például az eBay, illetve harmadik féltől származó megosztott licencet).
• Az ESET-termékek letöltése ingyenes, viszont a telepítés során az aktiváláshoz érvényes ESET-licenckulcs
szükséges (letöltheti és telepítheti a szoftvert, de aktiválás nélkül a licenc nem fog működni).
• Ne ossza meg licencét az interneten vagy közösségi hálózatokon (mert széles körben elterjedhet).

Hogyan van felhasználva a licencem?
Tekintse meg a Licenchasználat című részt.

Hol kezelhetem az automatikus megújítási beállításokat?
Lásd: Licenc automatikus megújítása.

További licencelési GYIK
Tekintse meg az otthoni termékek licencelésével kapcsolatos GYIK-et ebben az ESET-tudásbáziscikkben.

Eszközök
Hol nézhetem meg, hogy hány eszköz van aktiválva egy adott licenccel, ha több licencem van?
A Licencek szakaszban kattintson Az összes licenc megjelenítése > Licenc megnyitása elemre. Az Eszközök
szakaszban megtalálja a licenccel védett összes eszközt. Itt csak az ESET HOME-fiókhoz csatlakoztatott eszközök
láthatók.

Nem látom az eszközömet az Eszközök szakaszban, de teljes mértékben védve van.
Az eszköz valószínűleg egy másik licenccel van aktiválva, amely nem lett hozzáadva a Licencek szakaszban. Miután
hozzáadta a licencet a ESET HOME-fiókhoz, a licenctulajdonos kap egy megerősítő hivatkozást. Ezután a
tulajdonostól függ, hogy lehetőséget ad-e Önnek a licenc kezelésére.

Hogyan választhatom le az eszközömet anélkül, hogy deaktiválnám a védelmet?
Az ESET-termékben tudja leválasztani az eszközt a licencről. Ha nem Ön az ESET HOME-fiók tulajdonosa, kérje meg
a tulajdonost, hogy válassza le az eszközt.

Hogyan csatlakoztathatok egy eszközt a ESET HOME-fiókomhoz?
Tekintse meg az Eszköz csatlakoztatása a ESET HOME-fiókhoz című részt.

Kétfaktoros hitelesítés
A kétfaktoros hitelesítés fokozza az ESET HOME-fiókja és az elérhető adatok védelmét. A kétfaktoros hitelesítés
aktiválása után be kell írnia egy egyedi, 6 jegyű biztonsági kódot, amelyet a hitelesítési alkalmazás generált az
okostelefonján vagy a táblagépén az ESET HOME-jelszó megadása után. Bármikor beállíthatja a kétfaktoros
10

hitelesítést az alábbiak szerint:
Telepítenie kell egy hitelesítő alkalmazást az okostelefonjára vagy a táblagépére, például az ESET Secure
Authentication alkalmazást
. Az ESET Secure Authentication egy ingyenes hitelesítő alkalmazás, amely
az Android, iOS és Windows Phone hivatalos alkalmazásboltjában található meg. Az ESET HOME támogatja
a TOTP (időalapú egyszeri jelszó) protokollt a kétfaktoros hitelesítés keretében. Bármilyen más kompatibilis
mobilalkalmazást is használhat, amilyen például a Google Authenticator vagy az Authy.

A kétfaktoros hitelesítés engedélyezése az ESET HOME webportálon
Megjegyzés
Tekintse meg a kétfaktoros hitelesítés ESET HOME alkalmazásban történő beállításának részletes vizuális
instrukcióit az ESET tudásbáziscikkében. (Ez a cikk nem minden nyelven érhető el.)
1. Jelentkezzen be az ESET HOME-fiókjába.
2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson az e-mail-címére.
3. Kattintson a Saját fiók elemre.
4. A Biztonsági beállítások szakaszban kattintson a Kétfaktoros hitelesítés szöveg melletti Beállítás
gombra.
Ha még nem hozott létre ESET HOME-jelszót, akkor létre kell hoznia egyet. Kattintson a Folytatás
gombra, és kövesse az ESET által az e-mail-címére küldött e-mailben található instrukciókat.
5. Ekkor a képernyőn megjelenik egy QR-kód a manuális kóddal együtt. Okostelefonján vagy táblagépén
nyissa meg a hitelesítő alkalmazást, olvassa be a QR-kódot, vagy írja be manuálisan a QR-kód alatt látható
kódot az alkalmazásban.
6. Az ESET HOME portálon kattintson a Folytatás elemre.
7. Írja be a hitelesítő alkalmazásban látható 6 jegyű kódot, majd kattintson a Folytatás gombra.
8. Tíz egyszeri helyreállítási kód áll rendelkezésre. Az egyik helyreállítási kód segítségével jelentkezzen be az
ESET HOME-fiókjába, ha nincs hozzáférése a hitelesítő alkalmazáshoz. Az eszközre való biztonságos
mentésükhez kattintson a Kódok letöltése és folytatás elemre, tárolja el őket egy biztonságos helyen
(például Vault), majd kattintson a Beállítás befejezése gombra.
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9. Ezzel megtörtént az ESET HOME-fiók kétfaktoros hitelesítésének engedélyezése. Kattintson az Értem
gombra.

A kétfaktoros hitelesítés szerkesztése az ESET HOME webportálon
1. Jelentkezzen be az ESET HOME-fiókjába.
2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson az e-mail-címére.
3. Kattintson a Saját fiók elemre.
4. A Biztonsági beállítások szakaszban kattintson a Kétfaktoros hitelesítés szöveg melletti Szerkesztés
gombra.
5. Írja be az ESET HOME-jelszavát.
6. Írja be a hitelesítő alkalmazásban látható 6 jegyű kódot, majd kattintson a Folytatás gombra.
7. A kétfaktoros hitelesítés szerkesztése:
• A kétfaktoros hitelesítés letiltása
8. Kattintson A kétfaktoros hitelesítés letiltása szövegre.
9. A kétfaktoros hitelesítés le van tiltva, és már nem védi a fiókját. Kattintson az Értem gombra.
• Helyreállítási kódok
8. A Helyreállítási módszer szöveg mellett kattintson a Helyreállítási kódokelemre.
9. A helyreállítási kódok .txt fájlként való mentéséhez kattintson a Kódok letöltése elemre. Ha már
felhasználta a legtöbb kódot, kattintson az Új kódok beszerzése elemre.
• Megjegyzett eszközök elfelejtése
8. Ha el szeretné távolítani az összes megjegyzett bejelentkezési adatot az ESET HOME webportálról és az
alkalmazásból, és így felszólítást szeretne kapni minden bejelentkezés alkalmával a kétfaktoros hitelesítésre,
kattintson a Folytatás gombra.
9. A rendszer ekkor elfelejt minden megjegyzett bejelentkezési adatot az összes eszközön. Kattintson az
Értem gombra.
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Hitelesítési módszerek az ESET HOME-fiókba való bejelentkezéshez
Ha a kétfaktoros hitelesítés be van állítva a fiókjában, akkor a következő két módszer egyikét használja az ESET
HOME-fiókjába való bejelentkezéshez:
• Bejelentkezés kétfaktoros hitelesítéssel – Az ESET HOME-jelszóval történő bejelentkezés után még egy 6
jegyű kódot is meg kell adnia a hitelesítő alkalmazásból. Jelölje be az Eszköz megjegyzése 30 napig
jelölőnégyzetet – ezt követően ezen az eszközön 30 napig nem fog felszólítást kapni arra, hogy végezzen
kétfaktoros hitelesítést. Kattintson a Folytatás gombra a bejelentkezéshez.
• A 8 jegyű helyreállítási kódok egyikének felhasználása – A helyreállítási kódok a kétfaktoros hitelesítés
beállításakor jelennek meg. Írja be a letöltött kódok egyikét, majd kattintson a Folytatás gombra az ESET
HOME-fiókjába való sikeres bejelentkezéshez.

ESET HOME fiókkezelés
Az ESET HOME-fiók kezeléséhez be kell jelentkeznie.
Ha nem rendelkezik ESET HOME-fiókkal, létre kell hoznia egyet. Ehhez kattintson a Fiók létrehozása szövegre. Ha
további segítségre van szüksége a ESET HOME-fiók létrehozásához:
• Kövesse a lépéseket a jelen online súgó Új ESET HOME-fiók létrehozása című fejezetében.
• Tekintse meg az ESET-tudásbáziscikket, amely részletesen bemutatja az ESET Windows otthoni termékek
használatát.
• Tekintse meg az ESET-tudásbáziscikket, amely részletesen bemutatja az ESET Mobile Security használatát.
Gyorsan és teljesen ingyenesen létrehozható a ESET HOME-fiók, ahogy az az alábbi ábrán látható.

ESET HOME-fiókját egy alkalmazáson keresztül kezelheti:

Jelölje be a jelölőnégyzetet a Bejelentkezve maradok szöveg mellett, ha menteni szeretné a ESET HOME oldalon
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használt hitelesítő adatait, és automatikusan szeretne bejelentkezni a későbbiekben. Ne jelölje be a
jelölőnégyzetet, ha nem a saját számítógépén vagy készülékén szokta megnyitni a ESET HOME oldalt, mert ez
biztonsági kockázatot jelentene. A böngészőben engedélyeznie kell a cookie-kat a funkció használatához.

Új ESET HOME-fiók létrehozása
Az alábbi módszerek egyikével hozhat létre új ESET HOME-fiókot:
• A ESET HOME webportálon
• A ESET HOME alkalmazásban
• Az ESET Windows otthoni termékek fő programablakában
• Az ESET Parental Control alkalmazás aktiválási folyamata során
• Az ESET Mobile Security szolgáltatásban
Az ESET Windows és Android otthoni termékek, valamint az ESET Lopásvédelem, az ESET Parental Control for
Android és az ESET Password Manager megfelelő együttműködése érdekében létre kell hoznia egy ESET HOMEfiókot. Az ESET HOME-fiók létrehozásához jelentkezzen be Google-fiókjával, az Apple ID azonosítójával vagy az email-címével és jelszavával.
Ha Google-fiókjával vagy Apple ID azonosítójával hozza létre fiókját, akkor egy külön ESET HOME-jelszót is
létre kell hoznia, ha használni szeretné az ESET Lopásvédelem szolgáltatást, a Szülői felügyeletet, vagy ha le
szeretné választani Google-fiókját vagy Apple ID azonosítóját az ESET HOME-fiókjáról.

Fiók létrehozása az ESET HOME webportálon az e-mail-címével és a
jelszavával
1. Látogasson el az ESET HOME portálra.
2. Kattintson a Fiók létrehozása gombra.
3. Írjon be egy érvényes e-mail-címet, majd kattintson a Folytatás e-mail-címmel lehetőségre.
Ha közösségi médiafiók segítségével szeretne ESET HOME-fiókot létrehozni, kattintson a Google/Apple
gombra, majd írja be a Google-fiókját vagy az Apple ID azonosítóját. Ekkor a rendszer belépteti az ESET
HOME-fiókjába.
4. Adjon meg egy jelszót, majd válassza ki a megfelelő országot. Ezek a mezők kötelezők a regisztráláshoz.
A jelszónak legalább 10 karakter hosszúnak kell lennie, és a következő karakterek közül legalább egyet
tartalmaznia kell:
• Kisbetű
• Nagybetű
• Szám
5. Kattintson Fiók létrehozása vagy bejelentkezés.
6. Ekkor az igazoló e-mailt elküldjük az e-mail-címére. Az e-mailben található hivatkozásra kattintva erősítse
meg a regisztrációt. A rendszer automatikusan belépteti a fiókjába.
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Elérheti az ESET összes online szolgáltatását, ha létrehoz egy ESET HOME-fiókot, így például az ESET Lopásvédelem
szolgáltatást. További információkért tekintse meg az Új készülék hozzáadása és az ESET Lopásvédelem aktiválása
című súgószakaszt vagy ESET Lopásvédelem ezt az ESET-tudásbáziscikket (nem áll rendelkezésre minden nyelven).

Új ESET HOME-fiók létrehozása az alkalmazásban
ESET HOME-fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket az alkalmazásban:
1. Nyissa meg a ESET HOME alkalmazást

.

2. Koppintson a Fiók létrehozása elemre.
3. Írjon be egy érvényes e-mail-címet, majd koppintson a Folytatás e-mail-címmel lehetőségre.
Ha közösségi médiafiók segítségével szeretne ESET HOME-fiókot létrehozni, koppintson a Google/Apple
gombra, majd írja be a Google-fiókját vagy az Apple ID azonosítóját. Ekkor a rendszer belépteti az ESET
HOME-fiókjába.
4. Adjon meg egy jelszót, majd válassza ki a megfelelő országot. Ezek a mezők kötelezők a regisztráláshoz.
A jelszónak legalább 10 karakter hosszúnak kell lennie, és a következő karakterek közül legalább egyet
tartalmaznia kell:
• Kisbetű
• Nagybetű
• Szám
5. Koppintson a Fiók létrehozása vagy bejelentkezés elemre. Az ESET ekkor küld egy e-mailt, amelynek
segítségével igazolhatja és aktiválhatja a fiókját.

Jelentkezzen be a ESET HOME-fiókjába
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Bejelentkezés az ESET HOME-fiókba az ESET HOME webportálon
ESET HOME e-mail-cím és jelszó
1. Lépjen a ESET HOME webportálra.
2. Írja be az e-mail-címét és a jelszavát.
3. Kattintson a Bejelentkezés gombra.
Google-fiók
1. Az ESET HOME webportálon kattintson a Google-ikonra

.

2. Válassza ki Google-fiókját.
3. Ha először csatlakozik egy meglévő ESET HOME-fiókhoz a Google-fiókjával, akkor felszólítást kap arra, hogy
írja bez ESET HOME-jelszavát.
4. Kattintson a Bejelentkezés gombra.
Apple ID
1. Az ESET HOME webportálon kattintson az Apple-ikonra

.

2. Írja be Apple ID azonosítóját és jelszavát.
3. Kattintson a Bejelentkezés gombra.
4. Írja be az Apple-készülékén kapott kódot.
5. Kattintson a Folytatás gombra.
6. Ha megbízik a webböngészőben, kattintson a Megbízom gombra.
7. Koppintson a Folytatás gombra az ESET HOME Apple ID azonosítóval való eléréséhez.
8. Ha először csatlakozik egy meglévő ESET HOME-fiókhoz az Apple ID azonosítójával, akkor felszólítást kap
arra, hogy írja be az ESET HOME-jelszavát.
9. Kattintson a Bejelentkezés gombra.

Jelszó alaphelyzetbe állítása (szükség szerint)
Elfelejtettem a ESET HOME-jelszavamat.
A ESET HOME e-mail-címének és jelszavának különböznie kell az ESET-áruházban használt e-mail-címtől és
jelszótól.
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Bejelentkezés első alkalommal a ESET HOME alkalmazásba
1. Nyissa meg a ESET HOME alkalmazást

.

2. Válassza ki a használni kívánt fiókot:
ESET HOME-fiók
a.Koppintson a Bejelentkezés gombra a kezdéshez.
b.Írja be az e-mail-címét és a jelszavát.
c.Koppintson a Bejelentkezés gombra.
d.Koppintson a Folytatás gombra.
Google-fiók
a.Koppintson a

Folytatás a Google-lel gombra.

b.Válassza ki Google-fiókját.
c.Koppintson a Bejelentkezés gombra.
d.Ha először csatlakozik egy meglévő ESET HOME-fiókhoz a Google-fiókjával, akkor felszólítást kap arra, hogy
írja bez ESET HOME-jelszavát.
Apple ID
a.Koppintson a

Folytatás a Apple-lel gombra.

b.Írja be Apple ID azonosítóját és jelszavát.
c.Írja be az Apple-készülékén kapott hat számjegyből álló kétfaktoros hitelesítési kódot.
d.Az Apple ekkor megkérdezi, hogy megbízik-e a böngészőben. Koppintson a Megbízom gombra. Ha a Nem
bízom meg gombra koppint, minden bejelentkezés alkalmával be kell majd írnia a hitelesítési kódot.
e.Koppintson a Folytatás gombra az ESET HOME Apple ID azonosítóval való eléréséhez.
f.Ha először csatlakozik egy meglévő ESET HOME-fiókhoz az Apple ID azonosítójával, akkor felszólítást kap
arra, hogy írja be az ESET HOME-jelszavát.
g.Koppintson a Folytatás gombra.
3. Válassza ki az előnyben részesített bejelentkezési módot későbbi használatra:
• Biometrikus bejelentkezés: A telefonra már mentett biztonsági funkciókat alkalmazhatja, például
arcfelismerést, ujjlenyomatot vagy képernyőzárjelszót. Koppintson a Folytatás gombra.
• PIN-kód: Egy négyjegyű numerikus PIN-kódból áll:
1. Koppintson a Folytatás gombra.
2. Írjon be egy tetszőleges négyjegyű, numerikus PIN-kódot, majd koppintson a Folytatás gombra.
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3. Ismételje meg a PIN-kódot a megerősítéshez, majd koppintson a Folytatás gombra.
4. Ha felszólítást kap az értesítések engedélyezésére vagy letiltására, az Engedélyezés gombra koppintva
engedélyezze a push értesítések megjelenítését közvetlenül az okostelefonján. Az értesítések később is
engedélyezhetőek, illetve letilthatók.
Most már be van jelentkezve. Ha a jövőben be akar jelentkezni a ESET HOME alkalmazásba, nyissa meg a ESET
HOME alkalmazást – ekkor a rendszer megkéri a kiválasztott bejelentkezési mód használatára.

Bejelentkezés közösségi fiókkal
Az ESET HOME-fiók társítása Google-fiókkal vagy Apple ID azonosítóval
Ha a Google-fiókkal vagy Apple ID azonosítóval való bejelentkezést használja az ESET HOME-fiókjába való
bejelentkezéskor, akkor ESET HOME-fiókja automatikusan társítva lesz a Google-fiókjához vagy az Apple ID
azonosítójához. Miután bejelentkezett az e-mail-címével és a jelszavával, a fiókját közvetlenül a ESET HOME
portálon is társíthatja.
Ha a már meglévő ESET HOME-fiókhoz használt e-mail-cím megegyezik a Google e-mail-címével vagy az
Apple ID azonosítójával, a Google-lal vagy Apple ID azonosítóval való bejelentkezés révén társíthatja ESET
HOME-fiókját a Google-hoz vagy az Apple ID azonosítóhoz. A bejelentkezési folyamat során a rendszer
megkéri, hogy írja be az ESET HOME-jelszavát személyazonosságának igazolásához. Ezután a fiók társítása
automatikusan megtörténik.

Google-fiók csatlakoztatása vagy leválasztása az ESET HOME portálon
1. Jelentkezzen be a ESET HOME-fiókjába.
2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson az e-mail címre.
3. Kattintson a Saját fiók elemre.
4. Válassza ki, hogy társítani szeretné-e az ESET HOME-fiókját a Google-hoz vagy az Apple ID azonosítóhoz a
Bejelentkezés közösségi fiókkal szakaszban.
Google-fiók
Az ESET HOME csatlakoztatása Google-fiókhoz
a.Írja be az ESET HOME-jelszavát.
b.Válassza ki Google-fiókját, majd írja be a jelszót.
Google-fiókja most már csatlakozik az ESET HOME-fiókjához.
Google-fiók leválasztása
a.A Bejelentkezés közösségi fiókkal szakaszban kattintson a Leválasztás elemre.
b.Írja be az ESET HOME-jelszavát, majd kattintson a Folytatás gombra. Ha nincs ESET HOME-jelszava, a
folytatás előtt felszólítást kap arra, hogy hozzon létre egyet.
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A Google-fiókja ekkor leválik az ESET HOME-fiókjáról.
Apple-fiók
Az ESET HOME csatlakoztatása Apple ID azonosítóhoz
a.Kattintson a Csatlakozás gombra.
b.Írja be az ESET HOME-jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.
c.Írja be Apple ID azonosítóját és jelszavát.
d.Írja be az Apple-készülékén kapott 6 számjegyű kódot.
e.Ha megbízik a webböngészőben, kattintson a Megbízom gombra. Ebben az esetben a rendszer legközelebb
nem kér ellenőrzőkódot.
f.Koppintson a Folytatás gombra az ESET HOME Apple ID azonosítóval való eléréséhez.
Az Apple ID azonosítóját ezzel sikeresen csatlakoztatta ESET HOME-fiókjához.
Apple-fiók leválasztása
a.A Bejelentkezés közösségi fiókkal szakaszban kattintson a Leválasztás elemre.
b.Írja be az ESET HOME-jelszavát, majd kattintson a Folytatás gombra. Ha nincs ESET HOME-jelszava, a
folytatás előtt felszólítást kap arra, hogy hozzon létre egyet.
Az Apple-ID ekkor leválik az ESET HOME-fiókjáról.

Google-fiók csatlakoztatása vagy leválasztása az ESET HOME alkalmazásban
1. Jelentkezzen be az ESET HOME alkalmazásba.
2. A bal felső sarokban koppintson a főmenü

gombjára.

3. Koppintson a Saját fiók elemre.
• Csatlakozás Google-fiókhoz
a.A Bejelentkezés közösségi fiókkal szakaszban koppintson a Google-fiók csatlakoztatása elemre.
b.Írja be az ESET HOME-jelszavát, majd koppintson a Folytatás gombra.
c.Válassza ki Google-fiókját.
Közösségi fiókját ezzel sikeresen csatlakoztatta ESET HOME-fiókjához.
• Google-fiók leválasztása
a.A Bejelentkezés közösségi fiókkal szakaszban koppintson a Google-fiók leválasztása elemre.
b.Írja be az ESET HOME-jelszavát, majd koppintson a Folytatás gombra.
A közösségi fiókja ekkor leválik az ESET HOME-fiókjáról.
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Nem sikerült a bejelentkezés közösségi fiókkal – Az email-cím már használatban van
Ha az alábbi hibaüzenetek egyikét kapta egy már használt e-mail-címről a közösségi gomb használatakor, hogyan
oldhatja meg a problémát?

Az e-mail-cím már hozzá van rendelve egy másik ESET HOME-fiókhoz.
Használjon másik e-mail-címet, vagy tájékozódjon a bejelentkezési
lehetőségekről az alábbi hivatkozásra kattintva.
Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha egy ESET HOME-fiókot már létrehoztak az adott e-mail-címmel, de egy
másik Apple-/Google-fiókhoz csatlakozik.
A probléma elhárítása:
• Jelentkezzen be az ESET HOME regisztrált e-mail-címével és jelszavával, vagy
• Használjon egy másik Apple-/Google-fiókot, amely már kapcsolódik a ESET HOME-fiókjához.

Példa
ESET HOME-fiókja az esetemail_1@gmail.com e-mail-címmel jön létre, és az esetemail_2@gmail.com
közösségi fiókhoz kapcsolódik.
A Google közösségi gombjával próbál bejelentkezni, és ehhez az esetemail_1@gmail.com e-mail-címet
használja, de a fent említett hibaüzenetet kapja, mert az esetemail_1@gmail.com fiókkal regisztrált ESET
HOME-fiókja már az esetemail_2@gmail.com Google közösségi fiókhoz kapcsolódik.
A Google közösségi gombbal úgy jelentkezzen be az ESET HOME-fiókjába, hogy az esetemail_2@gmail.com
közösségi fiókot használja.

Az e-mail-cím már társítva van egy másik ESET HOME-fiókhoz.
Jelentkezzen be Google-/Apple-fiókjával, és csatlakoztassa Apple-/Googlefiókját a fiókbeállításokban.
Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha az ESET HOME-fiók már létrejött ugyanazzal az e-mail-címmel, viszont nem
a megfelelő közösségi gombot használta a bejelentkezéshez.
A probléma elhárítása:
1. Jelentkezzen be ESET HOME-fiókjába Apple-/Google-fiókjával a megfelelő közösségi gomb segítségével
(válassza ki a meglévőt a hibaüzenet javaslata alapján).
2. A képernyő jobb felső sarkában (PC-felhasználók) vagy a bal oldali menügombnál (okostelefon- és táblagépfelhasználók) kattintson arra az e-mail-címre, amellyel be van jelentkezve.
3. Kattintson a Saját fiók elemre.
4. Csatlakoztassa ESET HOME-fiókját a Google-hoz vagy az Apple ID azonosítóhoz a Bejelentkezés közösségi
fiókkal szakaszban.
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Példa
ESET HOME-fiókja az esetemail@gmail.com az Apple-fiókhoz kapcsolódik. Megpróbál bejelentkezni Applefiókjával a Google gomb segítségével, de a fent említett hibaüzenet jelenik meg, mert ESET HOME-fiókja az
esetemail@gmail.com Apple közösségi fiókhoz kapcsolódik.
Ha sikeresen szeretne bejelentkezni az ESET HOME-fiókjába az esetemail@gmail.com közösségi fiók
segítségével, használja az Apple közösségi gombot.

ESET HOME-fiókbeállítások módosítása
Módosítások végrehajtása a ESET HOME-fiókban:
• Az ESET HOME portálon: A képernyő tetején kattintson az e-mail-címére, majd válassza ki a Saját fiók
menüpontot a legördülő menüben az e-mailek nyelvének, az ország és más ESET HOME-fiókbeállítások
módosításához.
• Az ESET HOME alkalmazásban: Koppintson a bal felső sarokban található főmenü ikonjára, majd válassza
ki a Saját fiók menüpontot a főmenü tetején.

A regionális ESET HOME-fiókbeállítások módosítása
A fiók területi beállításaiban módosíthatja a származási országot, a ESET HOME által küldött e-mailek nyelvét és az
időzónát.

A ESET HOME-jelszó módosítása
1. Az e-mail-címe alatt kattintson a Jelszó módosítása elemre.
2. Írja be az aktuális jelszavát.
3. Írjon be egy új jelszót.
A jelszónak legalább 10 karakter hosszúnak kell lennie, és a következő karakterek közül legalább egyet
tartalmaznia kell:
• Kisbetű
• Nagybetű
• Szám
4. Kattintson a Küldés gombra.
5. Ezzel jelszava megváltozott, és kapni fog egy e-mailt az ESET-től. Kattintson az Értem gombra, majd
jelentkezzen be az új ESET HOME-jelszavával.

A ESET HOME-fiók alapértelmezett e-mail-címének módosítása
1. Kattintson az E-mail-cím módosítása szövegre.
2. Írja be az új e-mail-címét és az aktuális ESET HOME-jelszavát.
3. Kattintson a Küldés gombra.
4. Nyissa meg a kijelölt e-mailt.
5. Nyissa meg az E-mail-cím módosítása kérelmezve – ESET HOME című e-mailt.
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6. A ESET HOME portálra való visszatéréshez kattintson a megerősítő hivatkozásra.
7. Kattintson a Megerősítés gombra.
8. Kattintson a Rendben gombra.
Most már bejelentkezhet a ESET HOME-fiókjába az új e-mail-címmel.
A műveletek következtében megváltozik a bejelentkezési e-mail-címe és az az e-mail-címe, ahol az ESET
HOME e-mailjeit megkapja. A műveletek nem változtatják meg a licencregisztrációs e-mail-címét. A
licenchez társított e-mail-cím módosításához forduljon az ESET műszaki terméktámogatásához.

A sütibeállítások módosítása
Bármikor módosíthatja a sütibeállításokat. Ehhez kattintson a Sütibeállítások módosítása > A kiválasztott
beállítások megerősítése elemre a sütibeállítások módosítása után. További információkért tekintse meg a sütikre
vonatkozó irányelvünket.

A ESET HOME-fiók törlése
A fiók törlése után létrehozhat egy új ESET HOME-fiókot ugyanazzal az e-mail-címmel, amely az előző fiókjához
volt társítva.
Az ESET HOME-fiók törlése következtében nem törlődnek az ESET hitelesítő adatok, amelyeket az ESET-termékhez
(például ESET Smart Security Premium) használ a termék aktiválásához és a termékmodul-frissítések
beszerzéséhez.
Az ESET HOME-fiók törlése után az ESET-termékei továbbra is telepítve lesznek az eszközeire, és továbbra is
védettek lesznek.

A fiók törlése az ESET HOME portál segítségével (van ESET HOME-jelszava)
1. A képernyő tetején kattintson az e-mail-címére, majd válassza ki a Saját fiók menüpontot a legördülő
menüben.
2. Kattintson a -fiók törlése lehetőségre
3. Adja meg ESET HOME-fiókjának jelenlegi jelszavát a Jelszó mezőben

Megjegyzés
Ha beállította a kétfaktoros hitelesítést, adja meg a hitelesítési alkalmazásban látható hatjegyű kódot, majd
kattintson a Folytatás gombra.
4. Kattintson a -fiók törlése lehetőségre
A fiók ezzel törlődött.

22

Az ESET HOME portál segítségével törölje a fiókot (Nem hoztam létre ESET
HOME-jelszót)
1. A képernyő tetején kattintson az e-mail-címére, majd válassza ki a Saját fiók menüpontot a legördülő
menüben.
2. Kattintson a -fiók törlése lehetőségre
3. Kattintson az E-mail küldése elemre.
4. Ekkor az e-mailt elküldjük az e-mail-címére. Az e-mailben található hivatkozásra kattintva igazolja a
személyazonosságát – ekkor az ESET HOME portálra kerül.

Megjegyzés
Ha beállította a kétfaktoros hitelesítést, adja meg a hitelesítési alkalmazásban látható hatjegyű kódot, majd
kattintson a Folytatás gombra.
5. Kattintson a -fiók törlése lehetőségre
A fiók ezzel törlődött.

A fiók törlése az ESET HOME alkalmazás segítségével
1. Koppintson a bal felső sarokban található főmenü ikonjára, majd válassza ki a Saját fiók menüpontot a
főmenü alján.
2. Görgessen lefelé, majd koppintson a Fiók törlése elemre.
3. Adja meg ESET HOME-fiókjának jelenlegi jelszavát a Jelszó mezőben

Megjegyzés
Ha beállította a kétfaktoros hitelesítést, adja meg a hitelesítési alkalmazásban látható hatjegyű kódot, majd
kattintson a Folytatás gombra.
4. Koppintson a Fiók törlése elemre.
A fiók ezzel törlődött.

Bejelentkezett eszközök és bejelentkezési előzmények
kezelése
Megtekintheti, hogy a fiókja jelenleg hol van bejelentkezve a ESET HOME szolgáltatásba közvetlenül a Saját fiók
>Biztonsági beállítások > Bejelentkezett eszközök lapon.
A fiók biztonságának fokozása érdekében ellenőrizheti a Bejelentkezési előzmények beállításban, hogy a ESET
HOME-fiókját mikor és hol használták korábban. Ezzel áttekintést kap a ESET HOME-fiókjával végzett
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műveletekről.

Hely pontossága
A bejelentkezési hely a földrajzi IP-cím keresésen alapul. Ennek a helynek nem kell feltétlen megegyeznie a
ESET HOME-fiókjába való bejelentkezéshez használt hellyel. Az aktuális hely az internetszolgáltató IPcímregisztrációs eljárásaitól függ.
A bejelentkezett eszköz IP-címével kapcsolatos további információkért olvassa el a GYIK fejezetet.

Kiszivárgott jelszó
Annak érdekében, hogy megvédje fiókját a támadásokkal szemben, az ESET minden bejelentkezéskor, illetve új
ESET HOME-fiók létrehozásakor ellenőrzi, hogy a jelszava megtalálható-e az adatsértési adatbázisokban.
Ha az ESET HOME arra figyelmezteti, hogy az aktuális ESET HOME-fiókjának jelszava megjelent egy adatsértési
adatbázisban, ez nem jelenti azt, hogy a jelszó kiszivárgott az ESET-től. Ez azt jelenti, hogy a jelszava megjelent a
különböző internetes adatsértések egyik adatbázisában. Ezek a jelszóadatbázisok elérhetők az interneten a
támadók számára, megkönnyítve számukra a fiókok védelmének megsértését.

Mi van akkor, ha kiszivárgott a jelszavam?
1. Hozzon létre egy új jelszót.
A jelszónak legalább 10 karakter hosszúságúnak kell lennie, és tartalmaznia kell egy kisbetűt, egy
NAGYBETŰT és legalább egy számot. Erős jelszó létrehozásához használja az ESET-jelszógenerátort.
2. Ha a jelszavát megszerezték adatszivárgás következtében, akkor az adott jelszót használó összes szolgáltatás
is veszélyben van. Azt javasoljuk, hogy mindenképpen változtassa meg egy új és egyedi jelszóra. Vegye
használatba azESET Password Manager szolgáltatást, amellyel az összes jelszavát megvédheti és biztonságosan
tárolhatja.

Licencek és licenckezelés
Miután a licenc kapcsolódott a ESET HOME-fiókjához, mindegyik licenc külön-külön jelenik meg. A fő nézetben
alapvető információk láthatók az egyes licencekkel kapcsolatban:
• A licenc állapotát jelző zászlók
• Licenc lejárati dátuma
• Az aktivált eszközök száma
• A licenc túlzott használatára vagy lejáratára figyelmeztető üzenetek
Az ESET otthoni termékeire vonatkozó licencelési GYIK-et tekintse meg az ESET tudásbáziscikkében.
A következő licenckezelési feladatokat végezheti el:
• Új licenc hozzáadása
• Ingyenes egységek megosztása a licencből
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• Lejárt licenc megújítása
• Túlhasznált licenc kijavítása
• Licencállapotok megtekintése és lejárt licenc eltávolítása

Licenc hozzáadása
Miután sikeresen bejelentkezett, adja hozzá licencét az alábbi utasítások követésével.

Licenc hozzáadása első alkalommal
Újabb licenc hozzáadása
Fiókjában egynél több licencet is fenntarthat. Új licenc hozzáadása:
1. A Licencek szakaszban kattintson Az összes licenc megjelenítése szövegre.
2. A jobb felső sarokban kattintson a +Licenc hozzáadása lehetőségre.
3. Írja be vagy másolja be az érvényes licenckulcsot az üres mezőbe, majd kattintson a Licenc hozzáadása
gombra.
A licenckulcs az ESET által küldött e-mailben található meg, illetve dobozos termék esetén a licenckártyán.
4. Tájékoztatást fog kapni arról, hogy a licence aktív. Ezután megvédheti az eszközét.

Automatikusan megújult a licenc
A licencek automatikusan társulnak a ESET HOME-fiók létrehozásakor, ha a licencregisztrációs és az ESET HOMEfiók regisztrációs e-mail-címe ugyanaz.

Nem tudom hozzáadni a licencet a ESET HOME-hez
• A következő hibaüzenetet kapta: „Ezt a licencet már egy másik fiók kezeli”. Ugyanaz a licenc nem adható
hozzá egynél több ESET HOME-fiókhoz.
• Lehet, hogy a licenc illegális. Lépjen kapcsolatba az ESET műszaki terméktámogatási szolgálatával.

Licenc megosztása
Fontos
Ne feledje, hogy a funkció segítségével csak egy családtagjával vagy barátjával oszthatja meg a licencet (a
szoftver használatának jogát). Nem jogosult a licenc kereskedelmi célú viszonteladására vagy megosztására.
Ha a licenc nincs túlhasználva, és van egy szabad licencegysége, akkor megoszthatja a családjával és a barátaival:
1. Az ESET HOME-fiókjához társított licencek listájában válassza ki azt a licencet, amelyet meg szeretne
osztani, majd kattintson a Licenc megnyitása elemre.
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2. Kattintson a Védelem megosztása gombra.
3. Válassza ki a megosztani kívánt eszközök számát. Ne feledje, hogy csak annyi eszközt választhat ki, mint
amennyi szabad licencegysége van.
4. Írja be annak a személynek az e-mail-címét, akivel meg szeretné osztani a licencegységét.
5. A megerősítéshez kattintson a Védelem küldése elemre. Az e-mail-cím tulajdonosa kapni fog egy e-mailt,
amely tartalmazza a licencmeghívást és további információkat a védelem eszközön való aktiválásáról. Ehhez
be kell jelentkeznie a ESET HOME-fiókba.
6. Miután sikeresen bejelentkezett a ESET HOME-fiókba, a címzett elfogadhatja vagy elutasíthatja a
meghívást. A meghívás elfogadása után közvetlenül letöltheti az aktivált terméket az eszközére (a
megosztott licenc típusától függően), vagy a ESET HOME-fiókja segítségével aktiválhatja az önálló telepítő
vagy a Live Installer segítségével telepített terméket. A címzett licenclistájában ezután megjelenik egy
megosztott licenc, amely a megfelelő számú megosztott egységet tartalmazza.
A részletes vizuális útmutatóért tekintse meg az ESET tudásbáziscikkét (nem érhető el minden nyelven).
A megosztott licencegységek a Licenchasználat listában láthatók a licenc adatait tartalmazó oldalon.
Minden megosztott egységnél megtalálható a felhasználó e-mail-címe és a megosztott licencegység
aktuális állapota. A három pontos menüikonra
kattintva, majd a Visszavonás elemre kattintva
visszavonhatja a meghívást, illetve leállíthatja a licencegység megosztását.

Licenc megújítása
A megújítási feltételek eltérhetnek az országában.
A licenc megújításáról részletesebb útmutatás ebben az ESET tudásbáziscikkben található (előfordulhat, hogy nem
érhető el az Ön nyelvén).

Licenchasználat
A licenchasználat információt nyújt az ESET-licenc használatáról, így felhasználhatja az ingyenes licencegységeket,
vagy optimalizálhatja a meglévő licencegységek használatát. Ebben a szakaszban átnevezheti, eltávolíthatja vagy
beazonosíthatja a licencet használó eszközöket. Ingyenes és megosztott licenchelyeket is találhat.

Licencegység-kategóriák
Miután bejelentkezett az ESET HOME-fiókjába, a Licencek szakaszban kattintson Az összes licenc megjelenítése >
Licenc megnyitása lehetőségre. Az összes licencegység a Licenchasználat szöveg alatt látható a következő három
kategóriában:
• Az ESET HOME-fiókjához csatlakoztatott eszközök – A licenc által védett és az ESET HOME-fiókhoz
csatlakoztatott eszközök. Ha családja vagy egyik barátja használja a kategóriában látható eszközök egyikét,
akkor azt a saját ESET HOME-fiókjában tudja kezelni. Tekintse meg azESET HOME-fiók létrehozásáról és az
eszközök hozzáadásáról szóló útmutatót.
• A licencével védett egyéb eszközök – A licenc által védett azon eszközök, amelyek még nem
kapcsolódnak egy ESET HOME-fiókhoz sem. Tekintse meg az eszközök ESET HOME-fiókhoz való
csatlakoztatásáról szóló útmutatót.
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• A családjával és barátaival megosztott védelem – A licenc által védett eszközök és a család vagy a
barátai ESET HOME-fiókjához csatlakoztatott eszközök. Minden megosztott licenchelyet a felhasználó email-címe és meghívási állapota jelez ebben a kategóriában. Az állapotok a következők lehetnek:
a)Meghívó elküldve – Elküldte a meghívó e-mailt a barátjának, és az elfogadására vár.
b)A meghívó elfogadva – A barátja elfogadta a meghívást, de nem aktiválta az ESET-terméket az
eszközén.
c)Meghívó aktiválva – A barátja elfogadta és aktiválta az ESET-terméket.

Eszközbiztonsági állapotok
A licencével védett eszközök a következő biztonsági állapotokkal rendelkezhetnek:
Védett – Az eszköz védett, rendszeresen frissül, és az adott eszközön a licenc nincs lejárva.
Beavatkozás szükséges – Az ESET-termék működik, de az eszközzel probléma van.
Biztonsági riasztás – Az ESET-termék nem működik megfelelően.
Több mint (hete, hónapja, éve) inaktív – Ez az állapot akkor jelenik meg az eszközön, ha:
• Az eszköz hosszabb ideje nem kommunikál az ESET HOME-fiókjával (például meghibásodott az eszköz). Ha
már nem használja az eszközt, távolítsa el a licenchelyek felszabadítása érdekében.
• A kényszerített leállításra vagy tisztításra szolgáló alkalmazásokat használja az Android-eszközén. Ebben az
esetben nyissa meg manuálisan az ESET Mobile Security alkalmazást az Android-eszközön, hogy megfelelően
működjön és elhárítsa a problémát.

Fontos
Annak érdekében, hogy Android-eszköze aktív és megfelelően védett legyen, az ESET azt javasolja, hogy
vegye fel az ESET Mobile Security alkalmazást a mellőzöttek listájára vagy az engedélyezőlistára a
kényszerített leállításra/tisztításra szolgáló alkalmazásban. Ha kizár egy adott alkalmazást a kényszerített
leállítási folyamatból, akkor más módszert alkalmazhat az alkalmazás.

Licenc automatikus megújítása
Az automatikus megújítás biztosítja, hogy az ESET-licencei és -termékei mindig naprakészek legyenek, és így
folyamatos védelmet biztosítsanak. Az automatikus megújítás automatikusan aktív, ha nem kapcsolja ki az ESET
eStore-on keresztül, vagy nem veszi fel a kapcsolatot a licencforgalmazóval. Ha a licencforgalmazó automatikus
megújítási lehetőséget kínál, akkor azt az alábbiak szerint kezelheti:

Az automatikus megújítási beállítások megtekintése vagy módosítása
1. Jelentkezzen be a ESET HOME-fiókjába.
2. A Licencek szakaszban kattintson Az összes licenc megjelenítése szövegre.
3. Válasszon licencet, majd kattintson a Licenc megnyitása gombra.
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4. Az Általános információk > Licencmodell szakaszban kattintson az Automatikus megújítás elemre. Ekkor a
rendszer átirányítja az ESET eStore-ba az automatikus megújítás kezeléséhez.

Fontos
Bizonyos ESET-licencek automatikus megújítási beállításainak kezeléséhez vegye fel a kapcsolatot a
licencforgalmazóval.

Google Play-előfizetés kezelése
Megjegyzés
Csak akkor kövesse az alábbi útmutatót, ha a Licencmodell Előfizetés.
1. Jelentkezzen be a ESET HOME-fiókjába.
2. A Licencek szakaszban kattintson Az összes licenc megjelenítése szövegre.
3. Válasszon licencet, majd kattintson a Licenc megnyitása gombra.
4. Az Általános információk > Licencmodell szakaszban kattintson a Leiratkozás/Újbóli feliratkozás
lehetőségre. Ekkor az ESET átirányítja a Google Play áruház Előfizetések oldalára.

Mi a teendő túlhasznált/kiszivárgott licenc esetén?
Hozzáadtam egy licencet az ESET HOME-fiókomhoz, és „túlhasználtként”
van megjelölve.
Ha a licenccel több eszközre telepítette az ESET-termékeket, mint amennyit a licenc lehetővé tesz, akkor a licenc
„túlhasználtként” lesz megjelölve. Ebben az esetben nem használhatja újra a licencet addig, amíg nem szabadít fel
licencegységeket néhány eszköz deaktiválásával. További információkért tekintse megezt a tudásbáziscikket.

Hozzáadtam egy licencet az ESET HOME-fiókomhoz, és „kiszivárgottként”
van megjelölve.
Ön valószínűleg szoftverkalózkodás vagy hamisítás áldozata, ha a licence kiszivárgott. Távolítson el eszközöket a
licencből, állítsa vissza a licenckulcsot, kérjen visszatérítést, és vásároljon licencet egy hivatalos ESETviszonteladótól.

Licencállapot és -eltávolítás
A licencek a következő állapotokkal rendelkezhetnek:
Licenc állapota
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Viselkedés

Cserélhető*

Aktív

A licenc érvényes. Előfordulhat, hogy több eszközre is telepíthető az ESET✖
védelem.

Hamarosan lejár

A licenc nemsokára le fog járni. Újítsa meg a licencet az ESET-áruházban.

✖

Licenc állapota

Viselkedés

Cserélhető*

Lejárt

A licenccel aktivált ESET-termékek nem frissíthetők a licenc lejárata után.

✔

Túlhasznált

A megengedettnél több eszköz használja a licencet. A licenc nem
használható további ESET-termékek aktiválására. Szabadítson fel
licenchelyeket a már nem használt eszközök deaktiválásával.

✖

Kiszivárgott

Lehet, hogy Ön csalás áldozata, ha a licence kiszivárgott.

✔

Felfüggesztve

A felfüggesztett licenc által aktivált ESET-termékek már nem kapnak
frissítéseket.

✖

Megszakítva

A licenc érvényessége megszakad, ezért az összes csatlakoztatott termék
deaktiválódik.

✔

A rendszer elküldött egy igazolásra szolgáló hivatkozást a licenctulajdonos
✔
Várakozás az igazolásra e-mail-címére. Az e-mailben található hivatkozásra koppintva igazolja a
licenc tulajdonjogát.
*A licenc eltávolításához a Licencek fő nézetben kattintson az adott licenc melletti három pontra
válassza ki a Licenc eltávolítása lehetőséget.

, majd

Régi típusú licenc hitelesítő adatainak konvertálása
Ha a régebbi ESET otthoni termékekhez való meglévő, ESET által kiadott felhasználónevét és jelszavát
licenckulccsá szeretné konvertálni, látogasson el a https://home.eset.com/convert oldalra.
Részletesebb útmutatásért tekintse meg ezt az ESET tudásbáziscikket (előfordulhat, hogy nem érhető el az Ön
nyelvén).

Eszközök
Új eszköz hozzáadása
Új eszköz védelméhez kattintson az +Új eszköz hozzáadása szövegre az Eszközök szakaszban, vagy tekintse meg
az Eszköz hozzáadása című részt.

Az eszközadatok megtekintése
Ebben az ablakban megtekinthetők az ESET HOME-fiókjához csatlakoztatott eszközök és a csatlakozásra javasolt
eszközök. Minden csatlakoztatott eszközt a neve, az alkalmazásállapot és a termékfrissítési információk jelölnek.

29

Beavatkozás szükséges
Ebben a listában olyan eszközök vannak, amelyekre vonatkozólag a rendszer figyelmeztetést vagy fontos
értesítést adott ki.

Problémamentes eszközök
Ebben a listában a megfelelően működő eszközöket találja. A védett eszközön futó biztonsági termék aktiválva
van és frissítve van a legújabb verzióra. Az operációs rendszer frissítve van, és – mobileszköz esetén – nincs
bejelentve eltűntként.
Csatlakoztatásra javasolt eszközök
Az ebben a listában szereplő eszközöket védi a licenc, de nem kapcsolódnak az ESET HOME-fiókjához. Az ebbe a
kategóriába tartozó eszközöket a nevük jelöli. Kattintson a csatlakoztatni kívánt eszközre, majd kattintson az
Eszköz értesítése szövegre a védelmének kezeléséhez és megtekintéséhez.

Eszköz részletei
Kattintson a Több információ elemre az eszközről szóló részletes információk megjelenítéséhez.
• Értesítések – Az eszközre telepített ESET-termékkel kapcsolatos problémák megjelenítése. A részletes
információk megtekintéséhez kattintson az adott értesítésre. Ez az információ csak akkor érhető el, ha az
eszköz figyelmeztetéssel vagy kritikus értesítéssel rendelkezik.
• Termékinformációk – Információk a telepített termékről és az aktiválási dátumról.
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• Licencinformációk – Információk az aktiváláshoz használt licencről és a következő fizetési dátumról.
További információkért kattintson a Licenc megnyitása lehetőségre.
• Anti-Theft – Kattintson Az Anti-Theft megnyitása gombra az ESET Lopásvédelem által védett eszközök
kezeléséhez. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eszközt védi az ESET Lopásvédelem.
• Programverzió
Az eszközbiztonsági állapotról a Licenchasználat című részben olvashat.

Eszköz hozzáadása
Csatlakoztassa eszközét az ESET HOME szolgáltatáshoz az összes aktivált ESET-licenc és eszköz megtekintéséhez és
kezeléséhez. Az ESET HOME felügyeleti portálon és a mobilalkalmazásban szerkesztheti az Anti-Theft beállításait
(az ESET Internet Security, az ESET Smart Security Premium és az ESET Mobile Security egyik funkciója),
hozzáadhat különböző licenceket, letölthet termékeket az eszközeire, ellenőrizheti a termék biztonsági állapotát,
illetve megoszthat licenceket e-mailben.
Három módszerrel csatlakoztathatja az eszközét:
• Már telepítettem egy ESET-terméket az eszközömre
• Az eszköz csatlakoztatása az ESET HOME szolgáltatáshoz csatlakozási kérelem küldésével
• Az eszköz csatlakoztatása az ESET HOME szolgáltatáshoz QR-kóddal
A következő karakterek nem szerepelhetnek az eszköz nevében:
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Új készülék védelme
I. Töltse le a kívánt ESET-terméket a ESET HOME oldalról
Ha nem biztos benne, hogy milyen ESET-terméket használhat, töltse le a védelmet közvetlenül a ESET HOME
portálról az új eszközre. A letöltött telepítő felajánlja a legtöbb funkcióval rendelkező ESET-terméket, amely
elérhető a licencéhez.
1. Jelentkezzen be a ESET HOME-fiókjába.
2. A főképernyőn kattintson Az összes eszköz megjelenítése szövegre az Eszközök szakaszban.
3. Kattintson az +Új eszköz hozzáadása elemre. Az alábbi utasításokat követve megvédheti a jelenlegi
készülékét, vagy elküldheti a védelmet más eszközökre:
Eszköz védelme– Töltse le az ESET-termék telepítőjét az éppen használt eszközre, és aktiválja az
ESET-terméket.
4. A telepítő aktuális eszközre történő letöltéséhez kattintson az Eszköz védelme elemre, majd kattintson
a Folytatás gombra. Ha nincs szabad licencegysége, távolítson el néhány eszközt, vásároljon új licencet,
vagy növelje a meglévő licenckapacitását.
5. Válasszon licencet, majd kattintson a Folytatás gombra.
6. Kattintson a Védelem letöltése gombra.
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7. Kattintson a Rendben gombra.
8. Nyissa meg a letöltött telepítőt, és aktiválja az ESET-terméket.
Egy másik készülék védelme– Küldje el az ESET-termék telepítőjét a védelem többi eszközön való
aktiválásához.
4. Válassza ki a licencet, majd kattintson a Folytatás gombra. Ha csak egy licence van, a rendszer
automatikusan kiválasztja.
5. Válasszon egy operációs rendszert az alábbiak közül, majd kattintson a Folytatás gombra. Ekkor
megjelennek azok az ESET-termékek, amelyekkel megvédhető az adott operációs rendszer.
• Windows – Elküldheti a telepítőt, amely végigvezeti az ESET Windows otthoni termék telepítésén.
• macOS – Válasszon nyelvet, és küldje el az ESET Cyber Security Pro vagy az ESET Cyber Security
szolgáltatást a védelemhez. A letöltött termék a licenc típusától függ.
• Android – Elküldheti a telepítő hivatkozását az Android-eszközre. A hivatkozás átirányítja Önt a
Google Play oldalára, ahol letöltheti az ESET Mobile Security legújabb verzióját.

Megjegyzés
Ha nem rendelkezik jogosult licenccel a kívánt operációs rendszer védelméhez, vásároljon új licencet,
és adja hozzá az ESET HOME-fiókjához.
6. Adjon meg egy e-mail-címet, amelyet el tud érni a megvédeni kívánt eszközön.
7. Kattintson a Védelem küldése elemre. Ekkor a rendszer e-mailt küld a megadott címre.
8. Töltse le a telepítőt a kapott e-mailből, majd aktiválja az ESET-terméket a telepítőben látható útmutató
követésével.
9. Kattintson a Rendben gombra.
10. A sikeres aktiválás után csatlakoztassa az eszközt az ESET HOME-fiókjához.

II. Telepítse az ESET-terméket, és csatlakoztassa a ESET HOME-fiókjához
Kövesse az adott ESET-termékre vonatkozó telepítési instrukciókat:
• ESET NOD32 Antivirus
• ESET Internet Security
• ESET Smart Security Premium
• ESET Mobile Security
• ESET Cyber Security
• ESET Cyber Security Pro
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Az ESET-termék már telepítve van egy meglévő eszközre
Győződjön meg arról, hogy az adott ESET-terméket és -verziót támogatja a ESET HOME.
Csatlakoztassa a ESET HOME-fiókjához korábban társított eszközt (a fiókjához hozzáadott licenc által aktivált
termék által védett) a védelem visszaállításához. Ebben az esetben válassza ki az eszközt a korábban
csatlakoztatott eszközök listájából, majd nyissa meg az ESET-terméket a manuális csatlakoztatáshoz:
• ESET NOD32 Antivirus
• ESET Internet Security
• ESET Smart Security Premium
• ESET Mobile Security
A javasolt eszköz csatlakoztatása az ESET HOME szolgáltatáshoz
1. Lépjen a ESET HOME webportálra.
2. Jelentkezzen be a ESET HOME-fiókjába.
3. A főképernyőn nyissa meg az Eszközök szakaszt.
4. Görgessen le a Csatlakozásra javasolt eszközök szöveghez, majd válassza ki a megfelelő eszközt.
5. Kattintson az Eszköz értesítése elemre. Az ESET HOME értesítést fog küldeni Önnek a kapcsolódás
létrejöttéről.
6. Az ESET biztonsági termékben megjelenő értesítési ablakban kattintson az Engedélyezés gombra a készülék
biztonságának kezeléséhez és megtekintéséhez.
Az eszköze ezzel sikeresen csatlakozik az ESET HOME-fiókjához.
Ez az eljárás az ESET HOME mobilalkalmazásra is vonatkozik.
Az eszköz csatlakoztatása az ESET HOME szolgáltatáshoz QR-kóddal
1. Nyissa meg az ESET otthoni termék fő programablakát.
2. A jobb felső sarokban kattintson az ESET HOME-fiók > Csatlakozás az ESET HOME-hoz elemre.
3. Válassza ki a QR-kód beolvasása lehetőséget.
4. Jelentkezzen be az ESET HOME alkalmazásba mobileszközén.
5. Koppintson a főmenü ikonjára

.

6. Koppintson a QR-kód beolvasása elemre.
7. Koppintson az Eszköz csatlakoztatása elemre.
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8. Az ESET otthoni termék programablakában állítsa be az eszköz nevét, majd kattintson a Folytatás gombra.
9. Kattintson a Kész gombra.
Eszköze most csatlakozik az ESET HOME-fiókjához.

Eszköz eltávolítása
Ha eléri a licenckorlátot, vagy a licenc túlhasznált állapotban van, szabadítson fel néhány licencegységet a már
nem használt eszközök deaktiválásával. Az eszközre telepített ESET-termék nem törlődik, de deaktiválódik, így az
eszköz nem lesz védett. A készülék leválasztása után nem kezelheti és nem tekintheti meg a védettségét az ESET
HOME-fiókban.

Eszköz eltávolítása a licencből és a licenckulcs visszaállítása
Ha a licence kiszivárgott, azt javasoljuk, hogy távolítsa el eszközeit, majd állítsa vissza a licenckulcsot.
1. Jelentkezzen be az ESET HOME webportálra.
2. A Licencek szakaszban kattintson Az összes licenc megjelenítése szövegre.
3. Az adott licenc mellett kattintson a három pontra

> Eszközök eltávolítása szövegre.

4. Jelölje be az adott eszközöket, vagy jelölje be az Összes kijelölése jelölőnégyzetet.
Ha nem ismeri fel a képernyőn látható eszközök egy részét, jelölje be a Licenckulcs visszaállítása
jelölőnégyzetet.
5. Kattintson az Eszközök eltávolítása elemre.
6. A kiválasztott eszközök ekkor törlődnek. Az ESET-termékek deaktiválása akár hat órát is igénybe vehet.
Kattintson a Befejezés gombra – ekkor megkapja az új licenckulcsot az e-mail-címére, és megjelenik a
képernyőn.
7. Aktiválja újra az összes jogszerű eszközét az új licenckulccsal vagy az ESET HOME-fiók hitelesítő adataival.

Fontos
Annak érdekében, hogy ne történjen további szivárgás, azt javasoljuk, hogy változtassa meg az ESET
HOME-jelszavát, amelyet az home.eset.com szolgáltatásba való bejelentkezéshez használt.

Eszköz leválasztása/védelmének kikapcsolása és deaktiválása
Az ESET HOME szolgáltatásban lévő licenchez tartózó eszköz
1. Az ESET HOME webportálon kattintson Az összes licenc megjelenítése szövegre a Licencek szakaszban.
2. Válassza ki azt a licencet, amelyből el szeretné távolítani az eszközt. Kattintson a Licenc megnyitása
elemre a megnyitáshoz.
3. Kattintson a leválasztani kívánt eszköz melletti három pontra
4. A licencegység kategóriája alapján:
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az eltávolítani kívánt eszköz mellett.

a)Kattintson a Leválasztás szóra az eszközön az ESET HOME-fiókjához csatlakoztatott eszközök
kategóriában.
b)Kattintson a Védelem kikapcsolása szövegre az eszközön A licencével védett egyéb eszközök
kategóriában.
5. A riasztási ablakban kattintson az Eszköz leválasztása/Eszköz védelmének kikapcsolása gombra a
művelet megerősítéséhez.
Az eszközön található ESET-termék ekkor nem törlődik, de deaktiválódik, így az eszköz nem lesz védett.

Egy eszköz az ESET HOME szolgáltatásban
1. Az ESET HOME webportálon kattintson Az összes eszköz megjelenítése szövegre.
2. Kattintson a leválasztani kívánt eszköz melletti három pontra

.

3. Kattintson a Leválasztás gombra.
4. A riasztási ablakban kattintson az Eszköz leválasztása gombra a művelet megerősítéséhez.

ESET HOME az alkalmazásban
1. Jelentkezzen be az ESET HOME alkalmazásba.
2. Koppintson az Eszközök elemre a főképernyőn az összes eszköz listájának megnyitásához.
3. Koppintson a három pontot

ábrázoló gombra.

4. Koppintson a Leválasztás > Eszköz leválasztása elemre.

Leválasztás az eszköz deaktiválása nélkül
Az eszközre telepített ESET-termék nem törlődik, hanem le lesz választva, így az eszköz továbbra is védett lesz.

ESET HOME
Jelentkezzen ki a ESET HOME-fiókjából az eszközén található ESET-terméken keresztül. Az ESET-termék ekkor
továbbra is aktiválva marad.

ESET HOME az ESET-termékben
1. Nyissa meg az ESET otthoni termék fő programablakát.
2. A jobb felső sarokban kattintson az ESET HOME > Leválasztás az ESET HOME-ről elemre.
3. Kattintson a Leválasztás gombra.
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ESET Lopásvédelem
Otthonunktól a munkahelyre és más nyilvános helyre történő mindennapos utazásaink során személyes
eszközeink folyamatosan ki vannak téve a kockázatnak, hogy elveszítjük vagy ellopják őket. Ha elveszíti vagy
ellopják az eszközét, az ESET Lopásvédelem lehetővé teszi az eszközhasználat figyelését és az eltűnt eszköz
nyomon követését az IP-címe alapján, ami segíti eszköze visszaszerzését és személyes adatai védelmét.
Az ESET Lopásvédelem az ESET Smart Security Premium, az ESET Internet Security és az ESET Mobile Security
szolgáltatása, amely növeli a felhasználó biztonságát az eszköz elvesztése vagy eltulajdonítása esetén.
Az ESET Lopásvédelem korszerű technológiák – például a földrajzi helyek IP-cím szerinti keresése, a webkamerával
történő képrögzítés, a felhasználói fiók védelme és az eszköz figyelése – használatával segíti Önt és a rendvédelmi
szervezeteket a számítógép vagy az eszköz helyének meghatározásában annak elvesztése vagy eltulajdonítása
esetén. Az ESET Lopásvédelem segítségével megtekintheti, hogy a számítógépen vagy az eszközön milyen aktivitás
tapasztalható, így egyszerűbben azonosíthatja a helyét.

Megjegyzés
Az Anti-Theft és a Hívásszűrő funkció nem érhető el a hívást, az üzeneteket és a mobil adatforgalmat nem
támogató táblagépeken.

A Windows-fiókok nincsenek jelszóval védve
A Windows felhasználói fiókját nem védi jelszó. Ez az optimalizálási figyelmeztetés jelenik meg, ha legalább egy
felhasználói fiókot nem véd jelszó. Megoldhatja ezt a problémát, ha minden felhasználóhoz (a fantomfiókot
kivéve) létrehoz egy jelszót.

Megjegyzés
Miután beállított egy jelszót, a számítógépre való bejelentkezéskor mindig meg kell adnia azt.

Windows 10
1. Felhasználói fiókokat a Start > Gépház > Fiókok > Bejelentkezési lehetőségek elemre kattintva nyithat meg.
2. Kattintson a Jelszó > Hozzáadása elemre.
3. Töltse ki az Új jelszó, a Jelszó megismétlése és a Jelszó-emlékeztető mezőt.
4. Kattintson a Tovább gombra.
5. Kattintson a Befejezés elemre.

Windows 8.1 / 8
1. A billentyűzeten nyomja le a Ctrl + Alt + Delete billentyűkombinációt.
2. Kattintson a Jelszó módosítása elemre.
3. Hagyja üresen a Régi jelszó mezőt.
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4. Írjon be egy jelszót az Új jelszó mezőbe, majd ismételje meg az Új jelszó megerősítése mezőben, és nyomja
le az Enter billentyűt.
Ha másik fiókhoz szeretne jelszót létrehozni, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Mutasson az egérrel az asztal jobb felső sarkára, és kattintson a Beállítások > Vezérlőpult > Felhasználói
fiókok és családbiztonság > Felhasználói fiókok > Másik fiók kezelése elemre.
2. Válassza ki a módosítani kívánt felhasználót.
3. Kattintson a Jelszó létrehozása hivatkozásra.

Fontos
A fenti lépések elvégzéséhez rendszergazdai felhasználói fiók szükséges.
Részletes utasításokért és további információkért olvassa el a következő cikket: Jelszavak a Windowsban: gyakori
kérdések

Windows 7 vagy Windows Vista esetén
1. A felhasználói fiókok megnyitásához kattintson a Start > Vezérlőpult > Felhasználói fiókok és
családbiztonság > Felhasználói fiókok elemre.
2. Kattintson a Jelszó létrehozása hivatkozásra.
3. Írja be a jelszót az Új jelszó és a Jelszó megerősítése mezőbe.
4. Ha jelszó-emlékeztetőt szeretne használni, írja be az emlékeztető szöveget a megfelelő mezőbe.
5. Kattintson a Jelszó létrehozása gombra.
Részletes utasításokat talál a Microsoft következő tudásbáziscikkeiben is:
• A számítógép jelszavas védelme
• Jelszó-emlékeztetők létrehozása és módosítása

Windows XP
1. Kattintson a Start > Vezérlőpult elemre.
2. Kattintson duplán a Felhasználói fiókok elemre.
3. A Felhasználók lapon jelölje ki a felhasználó nevét, akihez új jelszót szeretne létrehozni, majd kattintson a
Jelszó létrehozása elemre.
4. Az új jelszó megadására és az új jelszó megerősítésére szolgáló mezőbe írja be a használni kívánt jelszót, és
kattintson az OK gombra.
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Fantomfiókkal kapcsolatos probléma
A fantomfiókkal kapcsolatos tájékoztató üzeneteket a helyzettől függően küldi a rendszer.
• Biztonsági tanács: Fantom Windows-fiók beállítása
• Hiba: Fantom Windows-fiók szükséges
Ha a fantomfiók létrejött, és eszközét megjelölte eltűntként, az ESET Lopásvédelem személyes adatai védelme
érdekében letiltja az aktív felhasználói fiókjaihoz való hozzáférést. Ha bárki megkísérli az eszköz használatát, csak
a fantomfiókot tudja használni. A fantomfiók egyfajta vendégfiók, amely korlátozott jogosultsággal bír, és
alapértelmezett rendszerfiókként szolgál addig, amíg az eszközt megtaláltként meg nem jelölik – ezzel
megakadályozva, hogy bárki illetéktelen bejelentkezzen más felhasználói fiókokba vagy felhasználói adatokhoz
férjen hozzá. A fantomfiók segítségével a ESET Lopásvédelem elő tudja keríteni az elvesztett vagy ellopott
számítógépét úgy, hogy figyeli annak helyét és használatát.

Fontos
Ha bejelentkezik a fantomfiókba a számítógép normál állapotában, a rendszer gyanús tevékenységet jelző
értesítést állít be a számítógépen, amelyet minden alkalommal elküld az Ön e-mail-címére, ha valaki
bejelentkezik ebbe a fiókba. Miután megkapta az értesítést, eldöntheti, hogy meg szeretné-e jelölni a
számítógépet eltűntként.
Most engedélyezheti a fantomfiókot. Az ESET Lopásvédelem webes felületének Beállítások lapján kattintson a
Fantomfiók állapota mellett lévő Létrehozás gombra.

A valódi fiókba való automatikus bejelentkezés
engedélyezve van
Ha a valódi fiókba való automatikus bejelentkezés engedélyezve van, fiókja nincs védve a jogosulatlan
hozzáféréssel szemben. A probléma megoldásához kattintson az Automatikus bejelentkezés letiltása gombra.
Ha kézzel szeretné a Windows különböző verzióiban letiltani az automatikus bejelentkezést, olvassa el a Microsoft
tudásbázisában található alábbi cikkeket:
• Az automatikus bejelentkezés engedélyezése és letiltása Windows 7, Windows 8 és Windows 10
rendszerben
• A Windows beállításjegyzékének AutoAdminLogon kulcsa
Ha bejelentkezik a fantomfiókba a számítógép normál állapotában, a rendszer gyanús tevékenységet jelző
értesítést állít be a számítógépen, amelyet minden alkalommal elküld az Ön e-mail-címére, ha valaki bejelentkezik
ebbe a fiókba. Miután megkapta az értesítést, eldöntheti, hogy meg szeretné-e jelölni a számítógépet eltűntként.

Fontos
Kérjük, hogy csak az automatikus bejelentkezési funkció letiltására vonatkozó lépéseket hajtsa végre.
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A fantomfiókba való automatikus bejelentkezés
engedélyezve van
Az automatikus bejelentkezés engedélyezett a készüléken található fantomfiók számára. Az eszköz normál
állapotában nem ajánljuk az automatikus bejelentkezés használatát, mivel problémákat okozhat a valódi
felhasználói fiókhoz való hozzáférésnél, illetve téves riasztásokat küldhet arról, hogy eltűnt a számítógép.
Az automatikus bejelentkezés letiltásához kattintson az Automatikus bejelentkezés letiltása gombra, vagy
tanulmányozza a fenti témakörben említett Microsoft-tudásbáziscikkeket.

Az ESET Lopásvédelem által védett eszközök
Miután bejelentkezett az ESET Lopásvédelem szolgáltatásba, megjelenik az ESET Lopásvédelem által védett
eszközök listája.
Nem látok semmilyen eszközt; hogyan vehetek fel új eszközt?

Saját védett eszközök
Az ESET Lopásvédelem saját területén a webes felület felső menürészén a kívánt eszközre és az eszköz nevére
kattintva megtekintheti az eszköz állapotát és aktivitását (például IP-címeket vagy webkameraképeket), illetve a
jobb felső részen lévő kerékre
kattintva módosíthatja a személyre szabási beállításokat.
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Az Anti-Theft optimalizálási szintje részen megjelenített biztonsági szintek állapota az alábbi lehet:
• Ha nem észlelhető probléma – Biztonsági szint = 5 csillag
• Ha csak egy probléma észlelhető – Biztonsági szint = 4 csillag
• Ha két vagy három probléma észlelhető – Biztonsági szint = 3 csillag

Nem látok egy eszközt sem
Ha nem lát egyetlen eszközt sem, a ESET Lopásvédelem fiók hitelesítő adatait használva engedélyezze az ESET
Internet Security szolgáltatást az ESET Smart Security Premium, az ESET Mobile Security vagy az ESET HOME
alkalmazásban.
Az ESET Lopásvédelem engedélyezésére vonatkozó további utasításokat talál az útmutatóban.

Állapot
Ha be szeretné jelenteni, hogy elvesztett vagy elloptak egy eszközt, jelölje ki, és kattintson az Eltűnt az eszközöm
gombra.

Ezt követően az alábbiakra lehet számítani:
• E-mailben értesítjük arról, hogy az eszköz állapota Eltűnt értékre lett állítva.
• Amikor az eltűnt számítógép vagy eszköz online állapotú lesz, az ESET Internet Security, az ESET Smart
Security Premium vagy az ESET Mobile Security rendszeres időközönként adatokat rögzít. Ezek az adatok az
Aktivitás lapon tekinthetők meg.
• Az eltűnt eszköz az online állapotba kerülését követő néhány percen belül automatikusan újraindul.
• Ha van Windows-fantomfiók, az eszköz azt használja alapértelmezett fiókként, és automatikusan abba
jelentkezik be. Ez megakadályozza, hogy illetéktelenek bejelentkezzenek más felhasználói fiókokba, illetve
hogy felhasználói adatokhoz férjenek hozzá.
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Megjegyzés
Kattintson a Teszt futtatása gombra, ha szeretné szimulálni az eszköz eltűntként való megjelölésekor az
ESET Lopásvédelem által végzett adatgyűjtési tevékenységeket.

Fontos tanácsok
Azt ajánljuk, hogy a bűnözők által okozott esetleges károk csökkentése érdekében tegye meg az alábbi
óvintézkedéseket:
• A ESET HOME fiók naplóadatait ne adja át senki másnak – Az ESET Lopásvédelem webes felületére való
bejelentkezéshez használt felhasználónevet és jelszót ne ossza meg másokkal. Azt javasoljuk, hogy ne
mentse a bejelentkezési adatait a webböngészőben.
• Változtassa meg e-mail fiókja jelszavát – Különösen akkor ajánlott, ha az Outlook Express és a Mozilla
Thunderbird alkalmazáshoz hasonló levelezőprogramot használ, vagy ha tárolta a webböngészőben a
levelezéshez rögzített jelszavait (például a Gmail fiók esetén).
• Módosítsa az internetes banki szolgáltatásokhoz használt jelszavát, és ellenőrizze, hogy nem történtek-e
gyanús tranzakciók a banki szolgáltatásokhoz használt fiókjaiban.
• Változtassa meg a közösségi hálózatok hozzáféréséhez használt összes jelszavát – Ez leginkább közösségi
hálózatokra, többek között a Facebookra és a Twitterre vonatkozik.

A Visszakaptam az eszközöm gombra kattintva állítsa vissza az eszközt normál állapotra. Az eszköz újraindul, és a
rendszer újraaktiválja a normál felhasználói fiókját.

Megjegyzés
Az alapértelmezett figyelési időtartam 14 nap. A lejárat előtt 5 nappal kapni fog egy e-mailt az ESET-től,
amelyben az eszköz állapotának ellenőrzésére kérjük.

ESET Lopásvédelem-állapotok
Az ESET Lopásvédelem-állapotok a következők lehetnek:
• Megvan, optimalizálva – Ez az alapértelmezett és kívánt érték (korábban Normál állapot). Az eszköz nincs
eltűntként megjelölve.
• Megvan, nincs optimalizálva – Az eszköz nincs eltűntként megjelölve, de optimalizálási problémák léptek
fel.
• Megjelölve eltűntként – Az eszközt ellopták vagy eltűnt, az ESET Lopásvédelem rögzíti az adatokat.
• Gyanús állapot – Sikeres automatikus bejelentkezés a fantomfiókba.

Aktivitás
Ebben a témakörben megtudhatja, hogy hogyan töltheti le és tekintheti meg az alábbiakat:
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• Az eszköz földrajzi helyét IP-cím alapján
• A webkamerával az eszközön készített fényképeket
• Az asztalról készült képernyőképeket

Fontos
Ne feledje, hogy ha az eszköz nem tud az internethez csatlakozni, akkor nincs lehetőség az adatok
beszerzésére. Azt ajánljuk, hogy engedélyezze az értesítéseket a Beállítások lapon.

Ellenőrizze, hogy az Anti-Theft működik-e az eszközén
Egy teszt futtatásával megállapíthatja, hogy éppen mi történik az eszközön:
1.Kattintson a Teszt futtatása gombra az ESET Lopásvédelem működésének teszteléséhez az eszközön.
2.Néhány perc elteltével felugrik egy ablak az ESET Mobile Security, az ESET Internet Security vagy az ESET
Smart Security Premium alkalmazásban, amely arra kéri, hogy hagyja jóvá a képernyőképek és a helynapló
létrehozását.
3.Az ESET Lopásvédelem ekkor futtat egy tesztet, és begyűjti a fent említett adatokat. A begyűjtött
adatokról és képernyőfotókról e-mailben is értesítést kap.
4.Az adatok összegyűjtése után az Aktivitás letöltése gombra kattintva letöltheti az eszközhöz elérhető
összes képet, képernyőképet és helyadatot tartalmazó tömörített fájlt.

Az ESET HOME szolgáltatással az ESET Lopásvédelem segítségével elérhető
adatok
Megtekintheti az eszközön készült képernyőképek és webkameraképek előnézetét. Minden egyes kép alatt
látható a létrehozás dátuma és időpontja, valamint a képek fontosnak való megjelölését vagy törlését lehetővé
tevő ikon.

Az általunk gyűjtött információk és azok felhasználása
Az eszközről összegyűjtött minden információt biztonságosan tárolunk az ESET szerverein.
Az ESET a fejlesztés, a szolgáltatások személyre szabása és az ügyfelek támogatása céljából gyűjt adatokat. Az ESET
minden szükséges lépést megtesz azért, hogy megvédje az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a
helytelen használattól és a pontatlanságtól, valamint a lehető legkisebbre csökkentse mindezek kockázatát. Ha
többet meg szeretne tudni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel őket, olvassa el az
adatvédelmi szabályzat.

Helyek
Az Aktivitás szakasz Helyek lapja az eltűnt Android-eszközéről (mobilról vagy táblagépről) IP-cím alapján
összegyűjtött földrajzi helyek listáját tartalmazza. Az eszköznek csatlakoznia kell az internethez ahhoz, hogy ezek
az információk elérhetők legyenek.
Ha az ESET Lopásvédelem nem tudja meghatározni eszköze helyét, a hiba elhárításához a Nincs elérhető hely című
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fejezetben talál segítséget.

Képek (csak Android-eszköz)
Az Aktivitás szakaszban található Képek fülön megtalálhatók azok a fényképek, amelyeket az eszköz készített,
amikor gyanús tevékenység volt észlelhető, illetve amikor az eszközt ellopottnak jelölte. Az eszköznek csatlakoznia
kell az internethez ahhoz, hogy ezek az információk elérhetők legyenek.
A kép melletti csillagot ábrázoló ikonra kattintva megjelölheti fontosnak a képet. A fontos képek nem törlődnek
14 nap elteltével, és egyszerűen elérhetők a fontos képekre szűrve.
A kép letöltéséhez kattintson a letölteni kívánt képre, majd kattintson a Letöltés képe gombra.
A Windows-eszközökről készített képek és képernyőképek az Aktivitás lapon találhatók.

IP-címek
Az Aktivitás szakasz IP-címek lapján megtalálható a hiányzó eszközről összegyűjtött IP-címek listája. Az eszköznek
csatlakoznia kell az internethez ahhoz, hogy ezek az információk elérhetők legyenek.

Megjegyzés
A listán szereplő IP-címek az internetszolgáltatók által egy hálózati eszközhöz, például WiFi-útválasztóhoz
rendelt legvalószínűbb nyilvános IP-címek.

A megadott információk közé tartoznak az alábbiak:
• IP-cím (IPv4)
• Internetszolgáltató, az eszközéről létesített kapcsolatok gyakorisága
• Az a dátum és időpont, amikor az eszköz utoljára hozzáfért az internethez.
Kattintson az Összes gombra az összes kapcsolat megjelenítéséhez.

Gyanús viselkedés jelentve
A ESET HOME webhelyen regisztrált Android-eszközzel (mobillal vagy táblagéppel) rendelkező felhasználók gyanús
viselkedés jelentéséről „Suspicious behavior reported” szóló e-mailt kapnak az ESET cégtől, amikor az alábbi
tevékenységek közül legalább egy észlelhető az eszközükön:
• Többször helytelen képernyőzár-feloldási kódot adtak meg
Ez a figyelmeztetés azt követően jelenik meg, hogy kétszer helytelen képernyőzár-feloldási kódot adtak meg.
• Kicserélték a SIM-kártyát
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• Az ESET Mobile Security alkalmazást eltávolították az eszközrendszergazdák listájáról
Az ESET Mobile Security alkalmazásnak rendszergazdai jogosultságra van szüksége a gyanús viselkedés
figyeléséhez és műveletek végrehajtásához az eszköz eltulajdonítása esetén.
Ha fel szeretné venni az ESET Mobile Security alkalmazást az eszközrendszergazdák listájára, keresse meg az
Android beállításai között a Biztonság > Eszközkezelők > ESET Mobile Security alkalmazást, és kattintson az
Aktiválás gombra.
Ha eszközét feltehetően elveszítette vagy ellopták, a visszaszerzéséhez a Mi a teendő rablás esetén? című
szakaszban talál részletes útmutatást.

Optimalizálás
Az ESET Lopásvédelem optimalizálása a számítógép vagy eszköz biztonsági állapotának mérhető technikai
értékelését jelenti. A művelet elvégzésekor az alkalmazás megvizsgálja, hogy jellemzők-e a rendszerre az alábbi
problémák.

Windows-felhasználók:
• A Windows-fiókok nincsenek jelszóval védve
• Fantomfiókkal kapcsolatos probléma
• A valódi fiókba való automatikus bejelentkezés engedélyezve van
• A fantomfiókba való automatikus bejelentkezés engedélyezve van
Az optimalizálási hibák megoldását szemléltető ábrák találhatók az alábbi tudásbáziscikkben:
Készülék optimalizálása az Anti-Theft szolgáltatáshoz az ESET Windows otthoni termékekben

Android-felhasználók:
• A helyszolgáltatások ki vannak kapcsolva
• Nem használ GPS-műholdakat
• Nincs képernyőzár-védelem
• A mobiladatok nincsenek engedélyezve
• A Google Play Szolgáltatások nincs jelen

Az Anti-Theft optimalizálási szintje részen megjelenített biztonsági szintek állapota az alábbi lehet:
• Ha nem észlelhető probléma – Biztonsági szint = 5 csillag
• Ha csak egy probléma észlelhető – Biztonsági szint = 4 csillag
• Ha két vagy három probléma észlelhető – Biztonsági szint = 3 csillag
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A helyszolgáltatások ki vannak kapcsolva
A helymeghatározási szolgáltatások használatának engedélyezéséhez engedélyeznie kell a Googlehelymeghatározás pontossága funkciót az eszközön. Ennek módja a gyártótól függően eltérhet.
Szabványos Androidon (az Android operációs rendszer alapváltozata, gyártói módosítások nélkül. Például ilyen az
összes Google Pixel készülék, a Nokia 8.3, az Xiaomi Mi A3):
1. Kattintson a Beállítások > Hely elemre. A Hely lapon több helyalapú szolgáltatást talál.
2. Koppintson a Google-helymeghatározás pontossága szövegre a funkció bekapcsolásához.

A GPS-szolgáltatások nincsenek használatban
A GPS használatához engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatásokat az eszköz beállításaiban.
Szabványos Androidon (az Android operációs rendszer alapváltozata, gyártói módosítások nélkül. Például ilyen az
összes Google Pixel készülék, a Nokia 8.3, az Xiaomi Mi A3):
1. Kattintson a Beállítások > Hely elemre.
2. Állítsa a kapcsolót a jobb oldali, BE állásba.

Nincs képernyőzár-védelem
Ha eszközét képernyőzárkóddal, jelszóval, PIN kóddal vagy mintával szeretné ellátni, keresse meg az Android
beállításai közt a Képernyő zárolása > Képernyő zárolása (Screen lock) elemet, és válasszon egy lehetőséget. A
legtöbb Android-eszköz felajánlja a csúsztatás, a mozgatás, az arcalapú feloldás, az arc és hangképernyőzárolási
kód, a minta, a PIN vagy a jelszó lehetőséget.
Ha valaki megkísérli az eszköz feloldását egy helytelen kóddal, az ESET Lopásvédelem értesítést küld a gyanús
tevékenységről.
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Mobilhálózati adatok letiltva
Ha eszközén engedélyezni szeretné a mobiladat-kapcsolatot, lépjen a Beállítások > Hálózat és internet >
Mobilhálózat lapra, és válassza ki a Mobiladatok beállítást.
A beállítás elérési útja eltérhet az eszköz gyártója szerint. Pontosabb információkért nézze meg az eszköz
dokumentációját.

A Google Play Szolgáltatások nincs jelen
Az ESET Lopásvédelem a Google Play szolgáltatások segítségével továbbítja valós időben a parancsokat az
eszközére és jeleníti meg a push értesítéseket. Ha eszközén le vannak tiltva vagy hiányoznak ezek a szolgáltatások,
a ESET HOME portálon felügyelhető ESET Lopásvédelem funkciói korlátozottak lesznek. Ebben az esetben az ESET
a ESET HOME portál helyett SMS-parancsok használatát javasolja.
Az ESET Mobile Security működéséhez a Google Play-szolgáltatások megfelelő működése szükséges. Az ESET
Mobile Security nem támogatott olyan eszközökön, ahol nem működnek a Google Play-szolgáltatások, például
egyes Huawei-eszközökön.

Üzenetek
Az ESET Lopásvédelem lehetővé teszi, hogy az Üzenetek funkcióval egyéni üzeneteket küldjön az elveszett vagy
ellopott eszközére. Az Üzenetek funkció csak akkor engedélyezett, ha az eszköz Eltűnt állapotban van.

Fontos
Javasoljuk, hogy a funkció használatakor nagy körültekintéssel járjon el, és csak akkor használja, ha az
eszköz nyomon követéséhez elég adat gyűlt össze. Ha nincs adat a helyről, és a tolvaj észreveszi az
üzenetet, letilthatja az eszközt, így előfordulhat, hogy többé nem fogja tudni nyomon követni azt
Az Üzenetek lapon megadhat egy szöveges üzenetet háttérképként az eszközön beállított fantomfiókhoz. Írja be
az üzenetet az Üzenet szövege mezőbe.
Beállíthat egy egyéni háttérképet az üzenet szövegével, ha a Windows rendszert futtató számítógép Üzenetek
lapján kiválasztja az Új üzenet lehetőséget. A Tevékenység lapon válassza ki háttérként használni kívánt üzenetet.
Ez a beállítás csak Windows-eszközök esetén érhető el.
Az Előnézet és küldés gombra kattintva a küldés előtt megtekintheti, hogy miként jelenik meg az üzenet. A Küldés
az eszközre gombra kattintást követően a rendszer 5 perccel az eltűnt eszköz online állapotba lépése után
kézbesíti az üzenetet, amely automatikusan megjelenik az elveszett vagy ellopott eszköz háttérképén.

Ajánlott üzenetsablonok
• Erről az eszközről jelentették, hogy eltűnt, és jelenleg figyelés alatt áll. Kérjük, hogy haladéktalanul forduljon
a rendőrséghez vagy az eszköz tulajdonosához a [saját@email.com] címen!
• Kérem, juttassa vissza az eszközömet.
• Ezt az eszközt ellopták. Képeket készítettünk Önről a webkamerával, és értesítettük a rendőrséget.
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Haladéktalanul juttassa vissza az eszközt a tulajdonosának!

Az eszközére küldött üzenet visszavonása
1.Kattintson az Üzenetek előzménye fülre a bal oldalon.
2.A Mégse gombra kattintva leállíthatja az üzenet újraküldését.

Üzenetek előzményei
Itt megtekintheti az elveszett vagy ellopott eszközre küldött üzenetek előzményeit.
Az Előnézet elemre kattintva megjelenítheti a korábban létrehozott üzenetek előnézetét. Itt a létrehozás
időpontja és a kézbesítés állapota is látható. Ha ismét el szeretne küldeni egy olyan üzenetet, amelyet korábban
már elküldött az eszközének, kattintson az Újraküldés gombra. A Mégse gombra kattintva leállíthatja az üzenet
újraküldését.

Beállítások
Ebben a szakaszban az alábbiakat teheti meg:
• Módosíthatja az eszköz nevét
• Hozzárendelhet egy ikont az eszközhöz a könnyebb vizuális azonosítás érdekében
• Módosíthatja egy eltűnt eszköz ellenőrzési gyakoriságát
• Kiválaszthatja az aktív értesítési üzeneteket
Fantomfiók állapota – Alapértelmezés szerint nem jön létre fantomfiók. Kattintson a Létrehozás gombra, majd
írja be a megfelelő Windows-fantomfiók nevét. Ez a beállítás csak Windows-eszközök esetén érhető el.
Ellenőrzési időköz – Gyanús állapotban az ESET Lopásvédelem képernyőképeket készít az asztalról vagy a
webkamerával, és rendszeresen rögzíti a földrajzi adatokat.
Értesítés arról, hogy az eszköz megkezdte a figyelési adatok küldését – E-mailben értesítjük, amikor az adatok
első alkalommal elérhetővé válnak az Aktivitás lapon. Mindaddig nem küldünk újabb e-mailt, amíg vissza nem
állítja az eltűnt állapotot normál értékre, vagy fordítva.
Értesítés Gyanús állapot esetén – E-mailben értesítést kap, ha az eszköz Gyanús állapotúra változik.
Értesítés az Eltűnt állapot lejártáról – A lejárat előtt 5 nappal e-mailben arra kérjük, hogy hosszabbítsa meg a
figyelési időszakot (csak eltűnt állapotban).
Utolsó ismert hely – Az ESET Lopásvédelem menti az eszköz helyét, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ez a
beállítás csak Android-eszközök esetén áll rendelkezésre.
Biztonsági jelszó – Ez a beállítás csak az ESET Mobile Security korábbi verzióját futtató Android-eszközökön érhető
el. Az eszköz biztonsági jelszavát az ESET Lopásvédelem portálon módosíthatja.
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Eszköz feloldása – További információkért tekintse meg az ESET Mobile Security online felhasználói útmutatóját.
ESET Lopásvédelem Kikapcsolása – Ha kikapcsolja az ESET Lopásvédelem szolgáltatást, az eszközt nem fogja
védeni az ESET Lopásvédelem, és leáll az eszközfigyelés. Ha már megtalálta az eszközt, és fent szeretné tartani a
felügyeletét, válassza ki a Megvan lehetőséget. Ez a beállítás csak Android-eszközök esetén érhető el.
Eszköz eltávolítása – Ez a művelet az eszközhöz kapcsolódó összes adatot törli. Az ügyfélrendszeren elvégzett
minden módosítás annak online megjelenése után lép érvénybe.

Útmutatók
Ez a fejezet a gyakori kérdéseket és az általános problémákat tekinti át. Az alábbi témakörökre kattintva a
probléma megoldását segítő utasításokat talál:
• Új eszköz hozzáadása
• Teendők az eszköz eltulajdonítása esetén
• Nincs elérhető hely
Ha itt nem talál megoldást a problémájára vagy kérdésére, keresse fel a rendszeresen frissített online tudásbázist.
Szükség esetén az ESET-termék Súgó és támogatás paneljén elérhető kapcsolatfelvételi űrlapot használva
kérdéseivel vagy problémáival felkeresheti az ESET műszaki térmektámogatási szolgálatát is.
Ha Android-eszközéről támogatási kérést szeretne küldeni, koppintson a Menü ikonra
az ESET Mobile Security
fő képernyőjén (vagy nyomja meg az eszköz Menü gombját), és koppintson a Terméktámogatás >
Terméktámogatás elemre. Töltse ki az összes szükséges mezőt. Az ESET Mobile Security speciális naplózási
lehetőséget tartalmaz, amelyek segítségével feltárhatók a lehetséges technikai hibák. Ha részletes
alkalmazásnaplót szeretne az ESET számára biztosítani, ellenőrizze, hogy az Alkalmazásnapló be van-e jelölve
(alapértelmezett). A kérelem elküldéséhez koppintson a Küldés gombra. Az ESET terméktámogatási szakemberei a
megadott e-mail címen megkeresik Önt.

Új eszköz hozzáadása a következőhöz ESET
Lopásvédelem
Az alábbi utasításokat követve megvédheti eszközét és adatait az eltulajdonítástól. Adja meg, hogy Windowsvagy Android-alapú eszközt ad hozzá:
• Új Windows-alapú eszköz hozzáadása
• Új Android-alapú eszköz hozzáadása
Közvetlenül a ESET HOME webes portálon nem vehet fel új eszközt. A ESET HOME fiókjához társított
eszközt vagy eszközöket közvetlenül az ESET Internet Security, az ESET Smart Security Premium vagy az
ESET Mobile Security alkalmazásban veheti fel.
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Új Windows-alapú eszköz hozzáadása
Az ESET Lopásvédelem nem a Microsoft Windows Home Server rendszerrel való használatra készült.
Az ESET-termék telepítése és aktiválása után felszólítást kap további ESET biztonsági eszközök beállítására. Az
ESET Lopásvédelem aktiválásához kattintson az Engedélyezés gombra az Anti-Theft beállítás mellett, majd
folytassa a 3. lépéssel.
Tekintse meg az illusztrált utasításokat (ajánlott).
1. Az ESET-termék megnyitásához kattintson duplán az ESET-ikonra a tálcán.
2. A program főablakában kattintson a Beállítások > Biztonsági eszközök elemre, majd kattintson a csúszkára
az ESET Lopásvédelem engedélyezéséhez.

3. Az ESET HOME-fiókjába való bejelentkezéshez használja a közösségi bejelentkezési adatait, olvassa be a
QR-kódot, vagy írja be az ESET HOME hitelesítő adatait (e-mail-cím és jelszó), majd kattintson a
Bejelentkezés gombra. Ha nincs ESET HOME-fiókja, kattintson a Fiók létrehozása szövegre.
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4. Írja be az eszköz nevét, majd kattintson a Folytatás gombra.
5. Az Anti-Theft ekkor aktiválódik, és a rendszer társítja az eszközt az Anti-Theft funkcióval az ESET HOME
portál > ESET Lopásvédelem szakaszban. Kattintson a Kész gombra.
6. Ekkor automatikusan megnyílik az ESET Lopásvédelem ablaka. Optimalizálja az eszköz védelmét, majd
kattintson a Fantomfiók létrehozása szövegre. A fantomfiók elősegíti a meghibásodott vagy ellopott eszköz
visszaszerzését. Az összes ESET Lopásvédelem-funkció használatához fantomfiókra van szükség.
7. Kattintson a Létrehozás gombra. Az alapértelmezett fantomfiók neve „Alex”. Nincs szükség a fantomfiók
nevének módosítására.

Fontos
Ha a „Nem sikerült a fantomfiók létrehozása” hibaüzenet jelent meg, forduljon az ESET műszaki
terméktámogatásához.
8. A fantomfiók létrehozása után az ESET Lopásvédelem-fiók teljes optimalizáláson megy át. Az eszköznél a
Megvan állapot látható az anti-theft.eset.com oldalon.
Az ESET HOME-fiókjához kapcsolódó összes eszköz a Saját eszközök szakaszban érhető el. Ez hasznos lehet a
későbbi problémamegoldáshoz.

Új Android-alapú eszköz hozzáadása
Az ESET Mobile Security telepítése és az ESET Mobile Security-licenccel való aktiválása után társítsa az eszközt az
ESET HOME-fiókjához, ha ezt még nem tette meg.

50

Tekintse meg az illusztrált utasításokat (ajánlott).
1. Koppintson az Anti-Theft elemre az ESET Mobile Security főképernyőjén.
2. Koppintson az Engedélyezés gombra. Ha az eszköz már csatlakozik az ESET HOME szolgáltatáshoz, akkor
ugorjon a 6. lépésre.
3. Az ESET HOME-fiókjába való bejelentkezéshez használja a közösségi bejelentkezési adatait, olvassa be a
QR-kódot, vagy adja meg e-mail-címét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra. Ha még nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása szövegre.
4. Írja be a ESET HOME-fiókjához tartozó e-mail-címet és jelszót, erősítse meg a jelszót, majd koppintson az
Elfogadom az ESET szerződési feltételeit > Létrehozás elemre.
5. Az új fiók igazolásához kattintson az e-mail-címére küldött igazoló hivatkozásra, majd a Folytatás gombra.
6. Adja meg az összes szükséges engedélyt az Engedélyezés/Folytatás vagy az Aktiválás gombra koppintva.
Az ESET Lopásvédelem funkció megfelelő működéséhez minden engedélyt meg kell adni.
7. Az ESET Mobile Security fontos beállításainak védelméhez írjon be egy PIN-kódot, koppintson a négyzetre,
majd erősítse meg a PIN-kódot.
8. SIM-kártyával rendelkező eszközök: A SIM-kártya megbízhatónak való megjelöléséhez koppintson a
Hozzáadás elemre. Ez a beállítás hozzáadja az aktuális SIM-kártyát a megbízható kártyák listájára. Ellenkező
esetben koppintson a Kihagyás gombra.
SIM-kártyával nem rendelkező eszközök: Ugorjon a 10. lépésre.
9. Az ESET Mobile Security 6.x felhasználói: A megbízható SIM-kártya funkció engedélyezéséhez koppintson
a Hozzáadás elemre. Az ESET ekkor létrehoz egy egyedi azonosítót a SIM-kártyán és a névjegyekben.
Az ESET Mobile Security 5.4-es és korábbi verziójának felhasználói: Nem kap egyedi azonosítót, és egy
megbízható kapcsolattartót meg kell adnia. A megbízható kapcsolattartó megadásához írja be a
kapcsolattartó nevét és telefonszámát, majd koppintson a Mentés gombra. Ellenkező esetben koppintson a
Kihagyás gombra. Ha a megbízható kapcsolattartónak SMS-ben el szeretné küldeni az SMS-parancsok
használatára vonatkozó instrukciókat, koppintson a Küldés gombra. Ellenkező esetben koppintson a Nincs
küldés gombra.
10. Az eszköze ezzel teljesen optimalizálva van az Anti-Theft funkció használatához.

Teendők az eszköz eltulajdonítása esetén
Ha azt gyanítja, hogy számítógépe vagy eszköze elveszett vagy ellopták, megjelölheti azt eltűntként. Ehhez az ESET
Lopásvédelem webes felületén jelölje ki az eltűnt eszközt, és kattintson az Állapot elemre, majd az Eltűnt az
eszközöm gombra.
A ESET Lopásvédelem a fantomfiókon kívül minden fiókhoz megakadályozza a hozzáférést (csak Windowseszközök esetén), és rendszeres időközönként kamera- és képernyőképeket készít, amelyeket az Aktivitás
menüben tekinthet meg.
Ha be szeretné jelenteni, hogy elvesztett vagy elloptak egy eszközt, jelölje ki, és kattintson az Eltűnt az eszközöm
gombra.
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Ezt követően az alábbiakra lehet számítani:
• E-mailben értesítjük arról, hogy az eszköz állapota Eltűnt értékre lett állítva.
• Amikor az eltűnt számítógép vagy eszköz online állapotú lesz, az ESET Internet Security, az ESET Smart
Security Premium vagy az ESET Mobile Security rendszeres időközönként adatokat rögzít. Ezek az adatok az
Aktivitás lapon tekinthetők meg.
• Az eltűnt eszköz az online állapotba kerülését követő néhány percen belül automatikusan újraindul.
• Ha van Windows-fantomfiók, az eszköz azt használja alapértelmezett fiókként, és automatikusan abba
jelentkezik be. Ez megakadályozza, hogy illetéktelenek bejelentkezzenek más felhasználói fiókokba, illetve
hogy felhasználói adatokhoz férjenek hozzá.

Megjegyzés
Kattintson a Teszt futtatása gombra, ha szeretné szimulálni az eszköz eltűntként való megjelölésekor az
ESET Lopásvédelem által végzett adatgyűjtési tevékenységeket.

Fontos tanácsok
Azt ajánljuk, hogy a bűnözők által okozott esetleges károk csökkentése érdekében tegye meg az alábbi
óvintézkedéseket:
• A ESET HOME fiók naplóadatait ne adja át senki másnak – Az ESET Lopásvédelem webes felületére való
bejelentkezéshez használt felhasználónevet és jelszót ne ossza meg másokkal. Azt javasoljuk, hogy ne
mentse a bejelentkezési adatait a webböngészőben.
• Változtassa meg e-mail fiókja jelszavát – Különösen akkor ajánlott, ha az Outlook Express és a Mozilla
Thunderbird alkalmazáshoz hasonló levelezőprogramot használ, vagy ha tárolta a webböngészőben a
levelezéshez rögzített jelszavait (például a Gmail fiók esetén).
• Módosítsa az internetes banki szolgáltatásokhoz használt jelszavát, és ellenőrizze, hogy nem történtek-e
gyanús tranzakciók a banki szolgáltatásokhoz használt fiókjaiban.
• Változtassa meg a közösségi hálózatok hozzáféréséhez használt összes jelszavát – Ez leginkább közösségi
hálózatokra, többek között a Facebookra és a Twitterre vonatkozik.
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A Visszakaptam az eszközöm gombra kattintva állítsa vissza az eszközt normál állapotra. Az eszköz újraindul, és a
rendszer újraaktiválja a normál felhasználói fiókját.

Megjegyzés
Az alapértelmezett figyelési időtartam 14 nap. A lejárat előtt 5 nappal kapni fog egy e-mailt az ESET-től,
amelyben az eszköz állapotának ellenőrzésére kérjük.

Az eszköz földrajzi helyének meghatározása IP-cím alapján
Ha nincs információ az eszköz helyéről, megkísérelheti megkeresni az eszközt az attól származó IP-cím alapján
(lásd az IP-címek lapot) az alábbi online szolgáltatás segítségével: www.who.is
Ha ellopták az eszközt, a bűnüldöző szervekkel együttműködve az észlelt nyilvános IP-cím internetszolgáltatója
segíteni tud az eszköz megkeresésében a NAT mögötti privát IP-cím alapján (amely nem látható az internetről).

Nincs elérhető hely
Előfordulhat, hogy a ESET Lopásvédelem nem tudja megállapítani az eszköz helyét. Ennek okai a következők
lehetnek:
1. A rendszer nem gyűjtött adatokat az eszközről.
A rendszer csak akkor gyűjt adatokat, ha ez eszköz eltűntként van megjelölve. Ha meg szeretné jelölni az
eszközét eltűntként, kattintson az Eltűnt az eszközöm gombra az eszköz Állapot lapján.
2. Az eltűnt eszköz nem kapcsolódik az internethez.
Az eszköznek kapcsolódnia kell az internetre ahhoz, hogy az ESET Lopásvédelem meg tudja állapítani a helyét.
3. Nem áll rendelkezésre elegendő adat az eszköz helyét illetően.
Kérjük, legyen türelemmel, és adjon több időt az ESET Lopásvédelem szolgáltatásnak ahhoz, hogy elegendő
adatot gyűjtsön az eszköz helyének megállapításához.
4. Nem áll rendelkezésre információ az eszköz helyét illetően.
Ha az eszköz hosszú ideje nincs meg, és a helyét azóta sem sikerült megállapítani, IP-cím alapján még mindig
megkísérelheti meghatározni a helyét (lásd alább).

Az eszköz földrajzi helyének meghatározása IP-cím alapján
Ha nincs információ az eszköz helyéről, megkísérelheti megkeresni az eszközt az attól származó IP-cím alapján
(lásd az IP-címek lapot) az alábbi online szolgáltatás segítségével: www.who.is
Ha ellopták az eszközt, a bűnüldöző szervekkel együttműködve az észlelt nyilvános IP-cím internetszolgáltatója
segíteni tud az eszköz megkeresésében a NAT mögötti privát IP-cím alapján (amely nem látható az internetről).

Erőforrások
Az alábbi problémák megoldásának képekkel illusztrált útmutatásáért látogasson el online tudásbázisunkba:
• Az Anti-Theft aktiválása és beállítása az ESET Windows termékben
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• Készülék optimalizálása az Anti-Theft szolgáltatáshoz az ESET Windows otthoni termékekben
• Az ESET HOME-fiókhoz hozzáadott laptop nem látható az online Anti-Theft portálon
• Az Anti-Theft védelem beállítása az Androidhoz készült ESET Mobile Security alkalmazásban
• Az Anti-Theft letiltása az ESET Windows otthoni termékekben
• Az ESET Windows termékek főablakának megnyitása
Az alábbi hivatkozásokra kattintva többet is megtudhat az ESET-ről:
• Az ESET kezdőlapja
• ESET műszaki terméktámogatás
• Az ESET biztonsági fóruma

Tevékenységnapló
A rendszer a ESET HOME-fiókjával kapcsolatos összes eseményt, például a bejelentkezési időpontokat, illetve a
licencekkel és az eszközökkel végzett műveleteket ebben a szakaszban naplózza. Az ESET HOME webportálon vagy
az ESET HOME alkalmazásban kattintson a hamburger menüre > Tevékenységnapló elemre.

Értesítések
Az értesítések az ESET HOME fiókkal, eszközökkel és licencekkel kapcsolatos problémáit jelzik. Az összes
beérkezett értesítés az értesítési panelen látható. Az értesítési panel megnyitásához kattintson az Értesítések
gombra a jobb felső sarokban, miután bejelentkezett az ESET HOME webportálra. Ebben a szakaszban
kiválaszthatja az Összes vagy a Fontos értesítések megjelenítését. A probléma súlyossága – informatív, fontos
vagy riasztás – határozza meg, hogy milyen értesítést kap.
• Kék – például eszközt adtak hozzá a licenchez
• Narancs – például a licenc hamarosan lejár
• Piros – például a licenc lejárt
Ha az értesítés a Licencek vagy az Eszközök szakaszból származik, egy értesítési jelvény (az olvasatlan értesítések
száma és a súlyossági szín) látható a megfelelő szakasz alatt.
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Az értesítés eltávolítása
Az értesítés manuálisan törölhető a portálon vagy az alkalmazásban az értesítési panelen.
1. Jelentkezzen be az ESET HOME webportálra vagy az

alkalmazásba.

2. Nyissa meg az Értesítések szakaszt.
3. Kattintson az X gombra, vagy húzza az ujját balra, és koppintson a kukát ábrázoló ikonra
alkalmazásban. Az értesítés ekkor eltűnik.

az

Ahogy törli a Licencek/Eszközök szakasz értesítéseit, az értesítési jelvényekben szereplő szám is csökken. Az
értesítés eltávolítja magát, ha Ön elhárítja az adott problémát azelőtt, hogy eltávolítaná az Értesítések szakaszból.
Ha törölt egy értesítést, és jelvény sincs a főképernyőn, az nem jelenti azt, hogy elhárította a problémát. A
probléma egy adott eszköz vagy licenc alatt lesz látható addig, amíg el nem hárítja.

Értesítések az alkalmazásban
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Szójegyzék
Az ESET HOME termékhez kapcsolódó kifejezések magyarázata:

Licencfeltételek
Felhatalmazás: Engedély egy adott ESET-licenc kezelésére.
Licenckulcs: Az ESET-termék és a licenctulajdonos azonosítására szolgáló egyedi karakterlánc.
Nyilvános licencazonosító (PLID) – Egy rövid karakterlánc, amellyel egy külső fél beazonosíthatja a licencet; nem
használható azonban ESET-termékek aktiválásához.
Licenctulajdonos – Az ESET-licenc kizárólagos tulajdonosa.
Licenctulajdonos – Olyan rendszergazda, aki valós időben láthatja a licenc állapotát, illetve felügyeli az adott
licenccel aktivált egyéni eszközöket (a megosztott eszközöket is), valamint deaktiválhatja őket.
Egység (licencegység) – Egy adott licenccel társított aktivált eszköz. Ha például egy darab eszközön van aktiválva
egy ESET Internet Security, akkor egy egységről beszélhetünk.
Megosztott egység – A licenc egy vagy több egysége megosztva egy másik e-mail-címmel.
Aktivált licenc – A termék aktiválásához használt licenc.
Nem aktivált licenc – Olyan licenc, amelyet soha nem használtak egy termék aktiválására.
Licenc megújítása – További információkért lásd A licenc megújítása című részt.

Egyéb kifejezések
Szabványos Android – Az Android operációs rendszer alapváltozata, gyártói módosítások nélkül (például az összes
Google Pixel, Nokia 8.3, Xiaomi Mi A3 készülék).
ISP – Internetszolgáltató.
Az észlelt elemek, kártevők, távoli támadások, ESET-technológiák és védelmek típusaival kapcsolatos további
információkért tekintse meg az ESET-szójegyzéket.

Felhasználási feltételek
Hatályos 2021. október 12-től | A Felhasználási feltételek korábbi verziójának megtekintése | A változások
összehasonlítása
A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) speciális szerződést jelentenek 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 „Gyártó”), valamint Ön között,
aki természetes személy („Ön” vagy „Felhasználó”), és aki a home.eset.com webhelyet és az ESET HOME
alkalmazást felkeresi és használatba veszi, regisztrál és használatba vesz egy ESET HOME-webhelyfiókot („Fiók”),
illetve aki az ESET által nyújtott webhelyet, valamint a Fiókon keresztül biztosított szolgáltatásokat és funkciókat
56

(együttesen a „Szolgáltatások”) használja, amelyek többek között rögzítik a használatukra vonatkozó feltételeket.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket, mielőtt bármelyik Szolgáltatást igénybe venné, vagy
regisztrálná Fiókját. A jelen Feltételek kötelező erejűvé válnak az Ön számára a Fiókregisztrációs folyamat során
a szerződés megkötése után és azután, hogy megerősítést küldünk Önnek a Fiók sikeres létrehozásáról, illetve
hogy bármely Szolgáltatást használatba veszi. Az ESET a Fiók sikeres létrehozását követően különböző
Szolgáltatásokat nyújthat Önnek, amelyek közül néhányra további, csak az adott Szolgáltatásra vonatkozó
különleges feltételek vonatkoznak („Különleges feltételek”). Ha a Különleges feltételek nincsenek összhangban a
jelen Feltételekkel, a Különleges feltételek rendelkezései élveznek elsőbbséget. Ilyen Különleges feltételeket talál
(ha van ilyen) lent, illetve a vonatkozó dokumentációban, amely az ESET Online súgóban („dokumentáció”)
található. Az elfogadásuk a Szolgáltatások aktiválási folyamatának részét képezi.
Szolgáltatásaink kizárólag felnőtteket céloznak. Ha Ön még nem töltötte be tizennyolcadik (18.) életévét, akkor
csak akkor hozhatja létre és veheti használatba a Fiókot, illetve a kapcsolódó Szolgáltatásokat, ha szülője vagy más
törvényes gondviselője is jelen van.

Az Ön fiókja és annak használata
A Fiók lehetővé teszi az ESET-szolgáltatások elérését és használatát. A legtöbb ilyen Szolgáltatás az ESET
terméklicenceihez („Termékek”) kapcsolódik, és lehetővé teszik, hogy a központi pontként funkcionáló Fiókjából
kezelje őket a készülékein, illetve további funkciókat biztosítanak Önnek a Termékeken felül. A Fiókon keresztül
nyújtott Szolgáltatások leírását lent, a részletesebb specifikációjukat pedig a vonatkozó dokumentációban találja.
Szolgáltatásaink használatához regisztrált és aktivált Fiókkal kell rendelkeznie, és megfelelően be kell jelentkeznie
internetböngészőn vagy dedikált mobilalkalmazáson keresztül. Annak ellenére, hogy a Fiók létrehozása ingyenes,
előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatásokat és/vagy bizonyos Termékeket meg kell vásárolnia, és aktiválnia kell a
kapcsolódó funkciókat, hogy a Fiókján keresztül használni tudja őket. Az ilyen Termékeket vagy Szolgáltatásokat
egy különálló ESET eStore platform vagy partnereink platformjának használatával vásárolhatja meg az adott
platform vásárlási és fizetési feltételei szerint. A Termékek és az alkalmazás használatához el kell fogadni a
vonatkozó Végfelhasználói licencszerződést, és további előfeltételek vagy technikai követelmények lehetnek
érvényben, amelyek részletes leírása a kapcsolódó dokumentációban található.
A Fiókunk és Szolgáltatásaink használatára vonatkozó joga nem kizárólagos, nem átruházható, és a jelen
Feltételekben, a Különleges feltételekben (ha ez alkalmazható) és a dokumentációban rögzített feltételek és
korlátozások vonatkoznak rá, valamint az említett jogi dokumentumoknak való megfeleléstől függ.
Szolgáltatásainkat és Fiókunkat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatja, hagyományos
módon és kizárólag arra a célra, amelyre szántuk őket. Ezenkívül a Szolgáltatások használatára vonatkozó joga
korlátozható a Szolgáltatásra szóló előfizetésének időtartamára vagy a Terméklicencek időtartamára. Az ESET
(vagy beszállítói vagy licencadói) fenntart minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek vagy Különleges
feltételek kifejezetten nem biztosítottak Önnek.
A fogyasztóvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azonnal
elkezdjük Önnek nyújtani a Szolgáltatásokat és a kapcsolódó elektronikus tartalmakat, miután Ön regisztrálta a
Fiókját (és minden további előfeltételnek eleget tett). Ön megerősíti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy ha
megadja nekünk ezt a hozzájárulást, akkor elveszíti a jogát arra, hogy elálljon a jelen Feltételek alapján létrejött
szerződéstől.
Ön felelős a Fiók használatáért, valamint azért, hogy a Fiókot és a kapcsolódó jelszavakat bizalmasan és
biztonságosan kezeli. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig Ön felelősséget vállal minden
olyan tevékenységért, amely a Fiókjában történik. A Fiók feletti ellenőrzés fenntartása és a Fiók elérésének
megakadályozása érdekében Ön nem árulhatja el a jelszavát senkinek, és korlátoznia kell a harmadik felek általi
hozzáférést a Fiókjához csatlakoztatott eszközeihez. Ön köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni velünk, ha
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jelszaváról tudomást szerzett valaki, ha a Fiókját jogosulatlan személy használta, vagy ha Ön okkal feltételezi, hogy
ilyen esemény történhetett meg. Továbbá, Önnek biztosítania kell, hogy az ESET-nek a regisztrációs folyamat
során vagy a Fiókján keresztül megadott adatok pontosak és naprakészek legyenek, és hogy a „Fiókom”
szakaszban található információk frissítésével tájékoztatnia kell minket az ilyen változásokról.
Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat és a Fiókját: (i) semmilyen illegális célra, beleértve a bűncselekményeket
vagy csalárd tevékenységeket, illetve bármilyen olyan módon, amely (ii) a Szolgáltatások és webhelyeink
működésének megakasztását, megzavarását vagy a károsodásukat okozhatja, (iii) káros lehet másokra, vagy (iv)
ellentétes a jelen Feltételekkel, a Különleges feltételekkel és a dokumentációval. Az ESET fenntartja magának a
jogot, hogy ilyen esetben megszüntesse az Ön Fiókját, felhagyjon a Szolgáltatások nyújtásával, vagy megtagadja
azok nyújtását. Ezenkívül az ESET fenntartja magának a jogot, hogy beszüntesse a Szolgáltatások nyújtását, vagy
törölje azt a webhelyet, ahol a Fiókja regisztrálva van. Ön jogosult visszatérítésre abban az esetben, ha fizetett a
törölt Szolgáltatásokért.
Bármikor megszüntetheti a Fiókját. Ne feledje azonban, hogy ezzel néhány Szolgáltatás használhatatlanná válik.

Elektronikus kommunikáció
Az ESET a jelen Feltételekben vélelmezett tevékenységek során elektronikus úton fog kommunikálni Önnel, így a
Szolgáltatások, a Fiók és a webhelyünk biztosítása során is. Küldhetünk Önnek e-maileket, alkalmazáson belüli
értesítéseket a Terméken vagy a Fiókon 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, és hogy az ilyen elektronikus kommunikációt írásban átvettnek kell tekinteni, kivéve akkor, ha a
vonatkozó jogszabályok más kommunikációs formát írnak elő.

Biztonság és adatvédelem
Az Ön teljes neve, országa és érvényes e-mail-címe szükséges a regisztrációhoz, a Fiók használatához és a
Szolgáltatások nyújtásához és fenntartásához, így ezek szükségesek az Ön és az ESET között létrejött szerződés
jelen Feltételek és Különleges feltételek szerinti teljesítéséhez. Az Ön adatait összegyűjtjük és továbbítjuk az ESET
vagy partnerei szervereire, ahol azokat feldolgozzuk a Fiók és a Szolgáltatások működésének és biztosításának,
valamint a használatuk engedélyezése céljából, az ESET jogi követeléseinek létrehozása, gyakorlása és védelme,
valamint szükség esetén az Ön támogatása érdekében.
Továbbá attól függően, hogy Ön a Fiókján keresztül milyen Szolgáltatások használatát választja ki, és azok Önnek
való biztosítása céljából további adatgyűjtésre lehet szükség Öntől vagy a Fiókjához társított Terméktől.
Az ESET az Öntől vagy a Terméktől kapott adatokat – amelyek között néhány személyes jellegű adat is lehet – az
Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően dolgozza fel. A Fiók regisztrációja során felszólítást fog kapni arra, hogy
olvassa el, és később is bármikor megtekintheti, amikor további információra van szüksége arról, hogy hogyan
dolgozzuk fel adatait a Fiókkal és a Szolgáltatásokkal összefüggésben, illetve hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik
mint adatalany. További adatvédelmi irányelvek vonatkozhatnak az Ön által használt Termékekre, és ezeket az
adott Termékhez kapcsolódó dokumentációban találja meg.

Szellemi tulajdonjogok
Az ESET, illetve annak beszállítói szerzői jogi vagy egyéb szellemi tulajdonjogok tulajdonosai a webhelyen elérhető
szoftvereknek, alkalmazásnak és Termékeknek (együttesen „Szoftverek”), illetve a webhelyen elérhető bármely
más tartalmaknak, például szövegeknek, dokumentumoknak, képeknek, logóknak, ikonoknak, gomboknak vagy
58

adatbázisoknak („tartalmak”). A jelen Feltételeknek és Különleges feltételeknek való megfeleléstől, valamint a
vonatkozó díjak megfizetésének függvényében Ön korlátozott, nem kizárólagos, nem licencelhető és nem
átruházható licencet kap a Szoftverek és a tartalmak személyes, nem kereskedelmi célokra történő használatára,
és csak a Szolgáltatásoknak a jelen Feltételekben és Különleges feltételekben megengedett módon történő
felhasználásához szükséges mértékben. Ön nem nyerheti ki és nem használhatja fel újra a Szolgáltatások
semmilyen tartalmát vagy részét (beleértve a keretezési technikák alkalmazását is) kifejezett írásbeli
beleegyezésünk nélkül. Az ESET és a beszállítói fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek vagy
Különleges feltételek kifejezetten nem biztosítottak Önnek.
Ezen túlmenően minden olyan Termék és Szoftver kizárólag azzal a végfelhasználói licencszerződéssel
(„Végfelhasználói licencszerződés”) összhangban használható, amely mellékelve van hozzá, illetve amely a részét
képezi. A Végfelhasználói licencszerződéshez biztosított Termék vagy Szoftver telepítéséhez a Felhasználónak el
kell fogadnia a Végfelhasználói licencszerződést.
Abban az esetben, ha azért telepítette az alkalmazásunkat, hogy a Fiókját és a kapcsolódó Szolgáltatásokat elérje
és használja, akkor az alkalmazás végfelhasználói licencszerződése fog Önre vonatkozni, amely a jelen feltételek 1.
sz. függelékében található.

Jogi nyilatkozatok
VÉGFELHASZNÁLÓKÉNT ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A FIÓKOT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT ANNAK „ADOTT
ÁLLAPOTÁBAN”, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL KAPJA, 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
FIÓK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK NEM SÉRTI HARMADIK SZEMÉLYEK SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ
VAGY EGYÉB JOGAIT. SEM A GYÁRTÓ, SEM MÁS FÉL NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZÉRT, HOGY A FIÓK VAGY A
SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE HOGY A FIÓK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK
MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES LESZ. A KÍVÁNT EREDMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA ALKALMAS FIÓK ÉS A
SZOLGÁLTATÁSOK KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA, ILLETVE A FIÓKKAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖN ÁLTAL
ELÉRT EREDMÉNY TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE ÉS KOCKÁZATA.
A jelen Feltételek a benne kifejezetten felsoroltakon kívül a Gyártóra és a Licencet adó partnereire nem rónak
további kötelezettségeket.

Korlátozott felelősségvállalás
AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A GYÁRTÓ, ILLETVE ALKALMAZOTTAI ÉS
SZERZŐDŐ 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 FIÓK
HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁNAK OKÁN MERÜLTEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A
GYÁRTÓT VAGY A SZERZŐDŐ 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 SZERZŐDŐ
PARTNEREI, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAI FELELŐSSÉGE A SZOLGÁLTATÁSÉRT VAGY FIÓKÉRT FIZETETT DÍJ
MÉRTÉKÉRE KORLÁTOZÓDIK.
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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 jelen Feltételek 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 jelen Feltételek 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”).
(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 jelen Feltételek kereskedelmi felügyeleti törvények betartásáról szóló (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 jelen Feltételek szerinti
kötelezettségeinek további teljesítése következtében az ESET vagy Társult vállalatai megsérthetnek kereskedelmi
felügyeleti törvényeket, vagy ezek értelmében negatív következményeket kellene elszenvedniük.
(c) A jelen Feltételek 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).

Alkalmazandó jog és nyelv
A jelen Feltételekre a szlovák jog az irányadó, és a Feltételek aszerint értelmezendők. A Végfelhasználó és a
Gyártó megállapodik abban, hogy az alkalmazandó jog és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről
szóló ENSZ-egyezmény ütközése esetén az ütköző rendelkezések nem alkalmazhatók. Amennyiben Ön az EU-ban
szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó, a lakóhelye szerinti országban alkalmazandó kötelező jogi
rendelkezések további védelmet nyújtanak Önnek.
Pozsonyi Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságának a Gyártóval fennálló, illetve a Szoftver, Fiók vagy
Szolgáltatások használatával kapcsolatos, a jelen Feltételekből vagy a Különleges feltételekből adódó minden
jogvita tekintetében, továbbá kifejezetten aláveti magát az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság illetékességének az
ilyen jogviták és követelések rendezésében. Amennyiben Ön fogyasztó, és szokásos tartózkodási helye az EU-ban
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van, igényt nyújthat be fogyasztói jogainak érvényesítésére a kizárólagos joghatóságban vagy abban az EUországban, ahol él. Továbbá az online vitarendezési platformot is használhatja, amely itt érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Lehetőleg azonban lépjen kapcsolatba velünk, mielőtt bármilyen
követeléssel élne hivatalosan.
Amennyiben a jelen Feltételek nyelvi változatai között bármilyen eltérés merül fel, az itt elérhető angol verzió az
irányadó.

Általános rendelkezések
Az ESET fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a Szolgáltatásokat és felülvizsgálja a jelen Feltételeket, a
Különleges feltételeket és a dokumentációt, illetve azok bármely részét a releváns dokumentum frissítésével (i) a
Fiók, a Szolgáltatások vagy a webhely módosításainak, illetve az ESET megváltozott üzleti eljárásainak
megfelelően, (ii) törvényi, szabályozási vagy biztonsági okokból vagy (iii) a visszaélések vagy károk
megakadályozása érdekében. A jelen Feltételek vagy a Különleges feltételek módosításáról Ön minden esetben
értesítést fog kapni e-mailben vagy a Fiókján keresztül. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek vagy a Különleges
feltételek javasolt módosításaival, megszüntetheti a Fiókját és/vagy lemondhatja a megvásárolt és érintett
Szolgáltatásokat a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. Hacsak nem mondja le a
Fiókját vagy a Szolgáltatást ezen határidőn belül, a javasolt változtatások elfogadottnak tekinthetők és kötelezővé
válnak Önre nézve attól a naptól kezdve, amikor az értesítést kézhet kapta a változásról.

Elérhetőségeink
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, illetve ha valamilyen értesítést vagy követelést szeretne benyújtani, ne
habozzon kapcsolatba lépni velünk az elérhetőségeinken vagy a műszaki terméktámogatási oldalunkon keresztül,
ha bármilyen technikai problémát tapasztal. Minden tőlük telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megoldást
találjunk az ilyen jellegű kérésekre a beérkezésüktől számított 30 napon belül.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A RÁJUK VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁSI
FELTÉTELEK
1. Termékfelügyelet
A Termékfelügyelet egy olyan Szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Fiókjához társított Termékeket és azokat
az eszközöket, amelyekre a Termékünk telepítve van, a Fiókja segítségével kezelje. Megtekintheti az ilyen
kapcsolódó Termékek által védett eszközök biztonsági állapotát, fontos értesítéseket kaphat a felügyelt
eszközökkel és Termékekkel kapcsolatban, hozzáadhatja, megvásárolhatja vagy megújíthatja a lejárt Termékeket
(egy külön platform használatával), letölthet Termékeket az eszközére, megoszthatja őket a családjával és
barátaival, illetve élvezhet más funkciókat is, ahogy ez a dokumentációban is le van írva. A Termékfelügyelet a
Fiók sikeres létrehozása után aktiválódik, de a legtöbb funkcióját csak akkor használhatja, ha legalább egy
Terméket társít a Fiókjához. A he dokumentáció megadhatja a Fiókjából kezelhető Termékek vagy eszközök
maximális számát.

2. ESET Parental Control
Az ESET Parental Control lehetővé teszi, hogy szabályozza a felügyelt felhasználók (például a gyermekei) bizonyos
webhelyekhez és/vagy mobilalkalmazásokhoz való hozzáférését, időgazdálkodási szabályokat alkalmazzon a
felügyelt felhasználókra, illetve hogy helymeghatározást használjon azon eszközök esetén, ahol az adott Termék
telepítve van, és ahol aktív az ESET Parental Control. Az ESET Parental Control használatához társítania kell a
Terméket (ahol aktív az ESET Parental Control) a Fiókjához. A Terméket egyidejűleg nem társíthatja egynél több
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Fiókhoz. A Fiókhoz hozzáféréssel rendelkező Végfelhasználó létrehozhat profilokat az egy vagy több készüléket
használó felügyelt felhasználók számára. Az ESET fenntartja magának a jogot arra, hogy korlátozza az egy
Végfelhasználó által használt profilok és eszközök számát.
A megfelelő működés érdekében az ESET Parental Control információkat küld a Gyártónak, többek között
beleértve a felkeresett webhelyekkel, helyekkel, mobilalkalmazásokkal kapcsolatos információkat, valamint a
használt eszköz, például az ESET Parental Control vonatkozásában. Ilyen információ lehet az Önnel vagy más
felügyelt felhasználókkal kapcsolatos adatok (ideértve a véletlenszerűen vagy véletlenül megszerzett személyes
adatokat), az eszközzel kapcsolatos információk, valamint az operációs rendszer és a telepített alkalmazások. Az
ESET-nek megfelelő intézkedésekkel kell biztosítania, hogy megmaradjon az összes kapott információ bizalmas
jellege.
Az ESET Parental Control szolgáltatást Ön csak olyan felügyelt felhasználói eszközökhöz használhatja, amelyekhez
joga van hozzáférni. Minden olyan beazonosított használatot, amely jogellenesnek vagy károsnak tekinthető,
illetve amely mások jogait csorbítja vagy negatívan befolyásolja, jelenteni lehet az illetékes hatóságnak, és ez a
Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozását eredményezheti. A ESET eleget tesz a vonatkozó törvényi
előírásoknak, és visszaélés esetén minden segítséget megad az igazságszolgáltatási szerveknek.
A jelen Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi azt is, hogy az ESET Parental Control biztosítását és
használatát, valamint a biztosításának keretében az adatok feldolgozását szintén az ESET Parental Control
Végfelhasználói licencszerződése és Adatvédelmi szabályzata szabályozza, amely a dokumentációban
megtalálható, és amelyet el kell fogadnia a szoftvertelepítési folyamat során.

3. Anti-Theft
Az Anti-Theft a számítógép vagy más eszköz elvesztése vagy ellopása esetén segít megakadályozni a kritikus
fontosságú adatok elvesztését, illetve a velük való visszaélést, ahol a szolgáltatás telepítve van. Az Anti-Teft csak
az ESET néhány Termékéhez érhető el. További információt a termék dokumentációja tartalmaz.
Az Anti-Theft ki van kapcsolva a kapcsolódó Termék alapértelmezett beállításaiban. Az Anti-Theft használatához
telepítenie kell a szükséges Termékeket, aktiválnia kell az Anti-Theft funkciót, és társítania kell a Terméket a
Fiókjával. Ön dönthet úgy, hogy aktiválja az Anti-Theft funkciót és a kapcsolódó adatgyűjtést a számítógép vagy
más eszköz ellopása vagy elvesztése esetén. Ha aktiválja a Termék ezen funkcióját, akkor az ESET megkapja a
hiányzó eszközzel kapcsolatos összegyűjtött adatokat, amelyek magukban foglalhatják az eszköz hálózati helyét, a
képernyőjén megjelenő tartalommal kapcsolatos adatokat, a konfigurációjával kapcsolatos adatokat és/vagy a
csatlakoztatott kamera által rögzített adatokat. Ön az Anti-Theft által megszerzett és a Fiók által biztosított ilyen
adatokat kizárólag a készülék ellopásából adódó hátrányos helyzet megszüntetése céljából használhatja fel. Az
ESET ezeket az adatokat az Adatvédelmi szabályzatan meghatározott módon és a vonatkozó jogszabályokkal
összhangban dolgozza fel, kizárólag abból a célból, hogy a Szolgáltatást biztosítani tudja Önnek. Ezt a funkciót
bármikor kikapcsolhatja.
Az Anti-Theft funkció csak olyan eszközökhöz és olyan Fiók segítségével használható, amelyekhez joga van
hozzáférni. Minden olyan beazonosított használatot, amely jogellenesnek vagy károsnak tekinthető, illetve amely
mások jogait csorbítja vagy negatívan befolyásolja, jelenteni lehet az illetékes hatóságnak, és ez a Szolgáltatáshoz
való hozzáférés korlátozását eredményezheti. A Gyártó eleget tesz a vonatkozó törvényi előírásoknak, és
visszaélés esetén minden segítséget megad az igazságszolgáltatási szerveknek.
A jelen Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi azt is, hogy az Anti-Theft biztosítását és használatát, valamint
a biztosításának keretében az adatok feldolgozását szintén az ESET Anti-Theft szoftver Végfelhasználói
licencszerződése és Adatvédelmi szabályzata szabályozza, amely a dokumentációban megtalálható, és amelyet el
kell fogadnia a szoftvertelepítési folyamat során.
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4. ESET Password Manager
Az ESET Password Manager egy digitális identitáskezelő eszköz, amely lehetővé teszi a bejelentkezési vagy egyéb
adatok biztonságos tárolását. A használatát az ESET Password Manager különleges feltételei és egy különleges
adatvédelmi szabályzat szabályozza, amelyek a jelen Feltételeken és a Fiók adatvédelmi szabályzaton kívül
alkalmazandók. Az ESET Password Manager használatához telepítenie kell a kívánt Terméket, aktiválnia kell a
Fiókját, és társítania kell a Terméket a Fiókjával. Egyéb hasznos funkciókon túl a Fiókja lehetővé teszi, hogy az
ESET Password Manager licenceit kezelje és megossza barátaival vagy családjával, akik aztán teljes mértékben
élvezhetik őket. Ön mint licenctulajdonos azonban bármikor élhet azzal a jogával, hogy törli a licenceiket.

1. sz. FÜGGELÉK
Az ESET HOME alkalmazás végfelhasználói licencszerződése

Adatvédelmi szabályzat
Hatályos: 2022. szeptember 6. | Az Adatvédelmi szabályzat korábbi verziójának megtekintése | A változások
összehasonlítása
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 jelen Adatvédelmi szabályzat az Ön ESET HOME-fiókjára („Fiók”), valamint a home.eset.com webhely, az ESET
HOME alkalmazás és a Fiókon keresztül az ESET által biztosított szolgáltatások és funkciók (együttesen a
„Szolgáltatások”) biztosítására és használatára vonatkozik. Amennyiben itt említésre kerül egy
szolgáltatásspecifikus Adatvédelmi szabályzat, akkor annak a szövege az irányadó bármilyen eltérés esetén.
Saját döntésünk szerint időnként módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi szabályzatot. E-mailben küldeni fogunk
Önnek egy értesítést, amelyben megtalálható lesz a módosított Adatvédelmi szabályzat hivatkozása, illetve
alkalmazáson belüli értesítés útján vagy más elektronikus úton is tájékoztatjuk a módosított verzióról. Ha nem
fogadja el vagy nem tudja betartani a módosított Adatvédelmi szabályzatot, akkor be kell fejeznie a Fiók és a
Szolgáltatások használatát, és el kell távolítania őket, ha ez alkalmazható. Ha folytatja az Alkalmazás és a
Szolgáltatások használatát a módosított verzió érvénybe lépését követően, akkor ez a módosított Adatvédelmi
szabályzat elfogadásának minősül.
Szolgáltatásaink kizárólag felnőtteket céloznak. Ha Ön még nem töltötte be tizennyolcadik (18.) életévét, akkor
csak akkor hozhatja létre és veheti használatba a Fiókot, illetve a kapcsolódó Szolgáltatásokat, ha szülője vagy más
törvényes gondviselője is jelen van.
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A személyes adatok feldolgozása
Az ESET a Fiókot és a Szolgáltatásokat a Felhasználási feltételek („Feltételek”), illetve – ha ez alkalmazható – az
adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó ESET-termék („Termék”) és ESET HOME alkalmazás Végfelhasználói
licencszerződése („Végfelhasználói licencszerződés”) szerint biztosítja, néhány szolgáltatás azonban külön
figyelmet igényel. Szeretnénk részletes információkat nyújtani a Fiókjához és a Szolgáltatásaink nyújtásához
kapcsolódó adatgyűjtésről és adatfeldolgozásról. A fentiek működtetése céljából a következő információkat kell
gyűjtenünk, illetve elérnünk:
Az Ön teljes neve, országa, érvényes e-mail-címe és bejelentkezési adatai szükségesek a regisztrációhoz, a
Fiók használatához és a Szolgáltatások nyújtásához, valamint a jogi követeléseink megalapozásához,
végrehajtásához és védelméhez. Ezenkívül alapvető technikai információkat szerzünk be arról az eszközről
és alkalmazásról, amelynek segítségével Ön bejelentkezik a Fiókjába.
Fiókjának védelme érdekében minden alkalommal, amikor bejelentkezik a Fiókba, begyűjtjük a
böngésző-ujjlenyomatot és az IP-címet. Ismeretlen böngésző-ujjlenyomat és ismeretlen IP-cím
esetén e-mailben értesítjük a Fiókba való gyanús bejelentkezési kísérletről.
Ön dönthet úgy, hogy az Apple vagy a Google által biztosított külső hitelesítést használja a Fiók
regisztrálásához és/vagy a Fiókba való bejelentkezéshez. Ebben az esetben a regisztrációs folyamat
során és a fent meghatározott egyéb célokból feldolgozzuk az Ön e-mail-címét (amelyet a fenti külső
fél biztosít számunkra) és az Ön tartózkodási helyének országát.
Termékfelügyelet esetén a felügyelt eszközökre és a Terméklicencekre vonatkozó információk szükségesek
ahhoz, hogy biztosítani lehessen Önnek a felügyeleti funkciókat. Ez részletesebben kifejtve azt jelenti, hogy
feldolgozzuk a Terméklicenceivel kapcsolatos információkat, például az Ön tulajdonában lévő Terméklicenc
típusára vonatkozó adatokat (pl. ingyenes, próbaverzió, fizetős stb.), a licenc érvényességét, az aktiválási
státuszt és a licencazonosítót. A Fiókjához társított eszközökkel kapcsolatban olyan adatokat dolgozunk fel,
mint az eszköz neve és típusa, operációs rendszer, biztonsági állapot, aktivált Termékek és
eszközazonosítást lehetővé tevő adatok. Olyan eszközök esetében, amelyek az Ön Terméklicenceit
használják, de nem az Ön Fiókjához lettek társítva (vagy egy másik személlyel lettek megosztva, és az ő
Fiókjához lettek társítva), csak korlátozott mennyiségű információt dolgozunk fel, például az eszköz nevét
és típusát, a modellt és a Termék aktiválásának dátumát.
Ha Ön Terméklicenc-tulajdonos, és úgy dönt, hogy megosztja a Licencet azt az egyik ismerősével
vagy családtagjával, akkor ezt a Fiókjából elérhető megosztási funkciónk segítségével teheti meg,
ahol megadhatja az adott személy e-mail-címét. Egy ilyen e-mail-címet kizárólag abból a célból
fogunk feldolgozni, hogy lehetővé tegyük az adott Termék vagy Szolgáltatás használatát, illetve hogy
elküldjük a kapcsolódó meghívót. Az ismerőse látni fogja az Ön e-mail-címét a tőlünk kapott
üzenetben, így tudni fogja, ki kezdeményezte az eljárást. Az ismerőse bármikor kapcsolatba léphet
velünk, és megkérhet minket arra, hogy távolítsuk el az adatait az adatbázisunkból. Ön a Licenc
megosztását bármikor megszakíthatja.
Ha Ön nem a tulajdonosa egy Terméklicencnek, hanem valaki megosztotta Önnel a saját
Terméklicencét, akkor a Fiókregisztráció során Ön által megadott e-mail-cím látható lesz a
Terméklicenc tulajdonosa számára. Biztos lehet benne, hogy csak Ön férhet majd hozzá a Fiókjához
társított eszközökre vonatkozó teljes információkhoz. A licenctulajdonos csak korlátozott számú
információt tekinthet meg az Ön eszközéről, a fent leírtak szerint.
Az ESET Parental Control tartalmaz olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik, hogy szabályozza a felügyelt
felhasználók (például a gyermekei) bizonyos webhelyekhez és/vagy mobilalkalmazásokhoz való
hozzáférését, időgazdálkodási szabályokat alkalmazzon a felügyelt felhasználókra, illetve hogy megkeresse
a készülékét. A fenti funkciók engedélyezése érdekében és attól függően, hogy milyen pontosan adta meg a
szabályokat a felügyelt felhasználóknak, az ESET Parental Control információkat küld az ESET-nek, többek
között beleértve a felkeresett webhelyekkel, fizikai helyekkel, mobilalkalmazásokkal kapcsolatos, valamint
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az eszközre, ideértve az ESET Parental Control működésére és funkcióira vonatkozó információkat is. Az
információk adatokat tartalmazhatnak Önről vagy más felügyelt felhasználókról (a felügyelt felhasználókat
tetszés szerint megadhatja név, kor vagy akár fénykép alapján is), továbbá a felügyelt eszközről, például az
operációs rendszerről és a telepített alkalmazásokról. Az ESET Parental Control segítségével gyűjtött
adatokat csak a Szolgáltatás nyújtása céljából dolgozzuk fel, és a begyűjtésük után hatvan (60) vagy
kilencven (90) nappal töröljük őket.
Az ESET Anti-Theft a számítógép vagy más eszköz elvesztése vagy ellopása esetén segít megakadályozni a
kritikus fontosságú adatok elvesztését, illetve a velük való visszaélést, ahol a szolgáltatás telepítve van. Ez a
funkció ki van kapcsolva a vonatkozó Termék alapértelmezett beállításaiban. Ha aktiválja ezt a funkciót,
akkor az ESET megkapja a hiányzó eszközzel kapcsolatos összegyűjtött adatokat, amelyek magukban
foglalhatják – attól függően, hogy milyen pontosan állította be a Szolgáltatást – az eszköz hálózati helyével
kapcsolatos adatokat, a képernyőjén megjelenített tartalmakat, a konfigurációs adatokat és a
csatlakoztatott kamera által rögzített adatokat. Az ESET Anti-Theft segítségével gyűjtött adatokat csak a
Szolgáltatás nyújtása céljából dolgozzuk fel, és a begyűjtésük után egy (1) évvel töröljük őket.
Az ESET Password Manager lehetővé teszi, hogy jelszavakat, hitelkártyaszámokat és egyéb, tetszőleges
adatokat tároljon a helyileg telepített alkalmazásban, valamint hogy szinkronizálja és használja őket az
eszközein. Az Ön által az alkalmazásban mentett adatok tárolása kizárólag helyileg az eszközein megy
végbe, és az Ön mesterjelszava védi és titkosítja őket. Annak érdekében, hogy a különböző eszközein
használhatók legyenek, az adatokat a szervereink, illetve a szolgáltatóink szerverei is tárolják, de csak
titkosított formában, így csak Ön férhet hozzájuk. Sem az ESET, sem a szolgáltatóink nem tudnak hozzáférni
az Ön titkosított adataihoz, illetve nem tudják tárolni a mesterjelszót. Kizárólag Ön rendelkezik az adatok
visszafejtésére lehetőséget adó kulccsal. Ön tudja aktiválni ezt a szolgáltatást a Fiókján keresztül úgy, hogy
megadja saját e-mail-címét vagy annak az ismerősének az e-mail-címét, akinek a szolgáltatás használatát
lehetővé szeretné tenni a terméklicence keretében. Ha többet szeretne megtudni a személyes adatok ESET
Password Manager segítségével történő feldolgozásáról, tekintse meg a különleges Adatvédelmi
szabályzatot.
Ha segítséget kér, a segítségnyújtás biztosításához szükség lehet az Ön által leadott terméktámogatási
kérelmekben foglalt elérhetőségekre és adatokra. Attól függően, hogy Ön milyen csatornát választ a velünk
történő kapcsolatfelvételre, összegyűjthetjük az Ön e-mail-címét, telefonszámát, a terméklicencelési
információkat, a termékadatokat és a támogatási eset leírását. További információk megadására is
megkérhetjük a terméktámogatás megkönnyítése céljából, és hogy el tudjuk hárítani az Ön által tapasztalt
problémát.
A Google Vonalkódolvasó API-t használjuk alkalmazásunk QR-kódolvasó funkciójának aktiválásához. Biztos
lehet benne, hogy a rögzített kép feldolgozása csak a készülékén megy végbe. A Google API azonban az API
használatával és teljesítményével kapcsolatos technikai információkat küldhet a Google-nak, amelyek
szükségesek az API karbantartásához, hibakereséséhez és fejlesztéséhez a használatelemzési és
diagnosztikai célokból. Ha többet szeretne megtudni az ilyen jellegű adatfeldolgozásról és az összegyűjtött
adatokról, olvassa el a Google API adatvédelmi adatait.
Ezenkívül a Szolgáltatásaink nyújtása során szerzett adatokat további célokból is feldolgozhatjuk:
Az elérhetőségi adatait vagy a Fiókját felhasználhatjuk arra, hogy kommunikáljunk Önnel az Ön által
használt Termékekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban, például hogy a Szolgáltatással kapcsolatban
jelentéseket és értesítéseket biztosítsunk Önnek, hogy többet tudjunk meg az Ön igényeiről és a
Szolgáltatásainkkal való elégedettségéről, de az Ön által használt termékekhez és szolgáltatásokhoz
hasonló termékek és szolgáltatások reklámozására is, kivéve akkor, ha Ön leiratkozik az ilyen jellegű
marketingkommunikációról.
Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos összesített statisztikai adatokat is
feldolgozunk a Szolgáltatások és használhatóságuk fejlesztése, a teljesítményük elemzése és az esetlegesen
felmerülő hibák kijavítása érdekében.
Az Ön beleegyezése alapján összegyűjthetjük és feldolgozhatjuk az alkalmazás összeomlásával kapcsolatos
műszaki adatokat (például eszközadatok, telepítési azonosító, összeomlási nyomok, összeomlási
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minidump), hogy betekintést nyerjünk az összeomlásokba, megismerjük azok okait, és biztosítsuk az
alkalmazás teljes mértékű működőképességét. A Google segítségével gyűjtjük és elemezzük az ilyen
adatokat. Ha többet szeretne megtudni az ilyen jellegű adatfeldolgozásról és az összegyűjtött adatokról,
olvassa el a Google adatvédelmi szabályzatát.

Sütik
Annak érdekében, hogy a webhelyünk és a Szolgáltatásaink megfelelően működjenek, tárolhatunk néhány sütit az
Ön webböngészőjében akkor, amikor meglátogatja a webhelyünket, vagy amikor bejelentkezik a Fiókjába, illetve
amikor egy bizonyos Szolgáltatást használ. Alapértelmezés szerint csak olyan sütiket használunk, amelyek
feltétlenül szükségesek a webhelyünk és az Ön által kért Szolgáltatások működtetéséhez. Az Ön beleegyezését
kérjük bármely más olyan süti használatához, amely feltétlenül szükséges. Ha többet szeretne megtudni a sütik
feldolgozásáról, olvassa el a sütikre vonatkozó irányelveinket.

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
(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.
A felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik féltől származó szolgáltatásokra támaszkodunk, amelyeket
66

a Microsoft felhőszolgáltatóként nyújt.

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.
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
67

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.

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

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
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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.
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
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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.
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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”).
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.
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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
kívül helyezi a Szoftverre vonatkozóan tett minden korábbi jognyilatkozatot, megállapodást,
kötelezettségvállalást, kommunikációt vagy hirdetést.
EULAID: EULA-PRODUCT; 3537.0

Cookie-szabályzat
Hatályos: 2022. szeptember 6.
A jelen Sütikre vonatkozó irányelvek olyan webhely számára jött létre, amelyet az ESET spol. s r.o. vagy bármely
leányvállalata vagy partnere üzemeltet, amelyek mindegyike külön jogi személy, és amelyekre az „ESET” vagy a
„Mi” szóval hivatkozunk a jelen Sütikre vonatkozó irányelvekben. Mivel webhelyeinken úgynevezett „sütiket” és
hasonló technológiákat használunk, szeretnénk tisztázni a használatuk módját, hogy minden látogatónk
megalapozott döntést hozhasson saját eszközével kapcsolatban. A jelen Sütikre vonatkozó irányelvek kifejezetten
a sütikről szólnak.
Az Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat arról, hogy személyes adatait hogyan kezeljük az ESET HOME
webhelyen.

Mik a sütik?
A sütik olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyek elhelyezhetők a böngészőjében, amikor meglátogat egy
webhelyet, majd később beolvashatók, amikor újra meglátogatja az adott webhelyet. A sütikben tárolt ilyen
jellegű információk Önről, az eszközéről vagy a preferenciáiról szólhatnak, és általában nem alkalmasak az Ön
közvetlen beazonosítására. Néhány sütire azért van szükség, hogy egy webhely vagy egy adott szolgáltatás
megfelelően tudjon működni és megfelelő szintű biztonságot nyújtson. Némely sütit egyéb célokra is fel lehet
használni, pl. a webhely személyre szabására, a webhely forgalmának elemzésére, illetve termékek vagy
szolgáltatások online reklámozására. Rendeltetésük szerint kategorizáltuk az összes sütit, és erről Az általunk
használt sütik kategóriái című részben tájékozódhat. A jelen webhely által használt sütik című részben felsoroljuk
a jelen webhely által használt egyedi sütiket, és bővebb információkat nyújtunk róluk, beleértve a lejáratukat és
azt, hogy mire használjuk őket.

A sütik típusai
A következő szakaszokban különbséget teszünk az ESET által beállított „első féltől származó sütik” és az ESET
partnerei által beállított „harmadik féltől származó sütik” között. Partnereink harmadik félnek minősülnek, akik
bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak nekünk a webhelyünkhöz, általában analitikai vagy marketinges
szolgáltatásokat. Ezenkívül megkülönböztetjük a „munkamenetes” sütiket is, amelyeket csak a felhasználói
böngésző által a webhelyünkön töltött munkamenet idejére tárolunk, és a „tartós” sütiket, amelyeket hosszabb
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ideig tárolunk az alábbiak szerint, és ezért akkor is beolvashatók, ha a felhasználó úgy dönt, hogy újra
meglátogatja webhelyünket. A harmadik féltől származó sütik beállításai harmadik felek ellenőrzése alatt állnak.

Az általunk használt sütik kategóriái
Alapvető sütik. Ezek az első féltől származó sütik webhelyünk védelmének biztosításához és az Ön által igényelt
szolgáltatások működtetéséhez szükségesek. Általában az Ön által végzett tevékenységek alapján állítjuk be őket,
hogy ezáltal lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, például a sütibeállításokra való emlékezést, a
bejelentkezést vagy tételek megőrzését a kosárban. Ezeket a sütiket nem lehet kikapcsolni. Ha úgy dönt, hogy
blokkolja őket a böngészőjén keresztül, akkor ez befolyásolhatja a webhely működését.
Alapvető analitikai sütik. Ezek az első féltől származó sütik lehetővé teszik számunkra, hogy megmérjük a
látogatók/felhasználók számát a webhelyünkön. Megosztunk néhány nem érzékeny összegyűjtött adatot (például
az országot, böngészőt és eszköztípust, IP-címet anonimizálva a három utolsó számjegyet és az adott webhelyen
egyedi felhasználói sütiazonosítót) megbízható partnereinkkel, hogy összesített használati és teljesítménybeli
statisztikákat hozzunk létre. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy alapvető betekintést nyerjünk webhelyünk
forgalmába és kampányunk teljesítményébe. Mivel ezeknek a sütiknek a használatával csak alacsony szintű
elemzések végezhetők, és mivel nem teszik lehetővé a weboldalunk látogatóinak webhelyek közötti
nyomonkövetését vagy profilalkotását, alapértelmezés szerint aktívak a böngészőben, kivéve akkor, ha úgy dönt,
hogy kikapcsolja őket. Ha kikapcsolja őket, akkor csak korlátozott lehetőségünk lesz webhelyünk vagy
kampányunk teljesítményének figyelemmel kísérésére.
Fejlett analitikai sütik. Ezek az első és harmadik féltől származó sütik abban segítenek, hogy betekintést nyerjünk
a webhelyünkkel és az egyes szolgáltatásainkkal végzett interakcióba azáltal, hogy adatkészleteinketet harmadik
féltől származó eszközök adatai töltik meg. Webhelyünk, szolgáltatásaink és a felhasználói élmény fejlesztésére,
hibák vagy egyéb problémák felkutatására és elhárítására, valamint kampányaink hatékonyságának kiértékelésére
használjuk őket. Ezeket a sütiket csak akkor tárolja a böngészője, ha ebbe beleegyezését adja. Ha úgy dönt, hogy
nem ad hozzájárulást az analitikai sütikhez, akkor csak nagyon korlátozott lehetőségünk lesz arra, hogy
figyelemmel kísérjük webhelyünk vagy kampányunk teljesítményét.
Marketing sütik. Ezek a harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik marketingpartnereink számára, hogy
nyomon kövessék az Ön tevékenységét a webhelyünkön, például amikor letölti vagy megvásárolja termékünket.
Az ilyen adatok ezután összekapcsolódnak az Önre vonatkozó egyéb adatokkal, így létrejön egy profil az Ön
érdeklődési köreivel kapcsolatban, aminek eredményeképpen relevánsabb célzott hirdetések jelennek meg más
webhelyeken. A marketinges sütiket csak akkor tárolja a böngészője, ha ebbe beleegyezését adja. Ha úgy dönt,
hogy nem adja beleegyezését, az Ön számára megjelenített online hirdetések kevésbé lesznek az igényeire vagy
preferenciáira szabva.

A jelen webhely által használt sütik
Alapvető sütik
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eset_cookie-bar

A süti
lejárata
1 év

Tartomány

Szolgáltató

.eset.com

A süti rendeltetése

ESET

Ez a süti információkat
tárol a webhely által
használt sütik
kategóriáiról és arról,
hogy a látogatók
megadták vagy
visszavonták az egyes
kategóriák
használatához
szükséges
hozzájárulásukat. Ez
lehetővé teszi a
webhelytulajdonosok
számára a sütik
beállításának
megakadályozását az
egyes kategóriákban a
felhasználó
böngészőjében, ha a
felhasználó nem adott
hozzájárulást. A süti
szokásos élettartama
egy év, így a webhely
emlékezik a visszatérő
látogatók beállításaira.
Nem tartalmaz olyan
információt, amely
alapján beazonosító
lenne a webhely
látogatója.

.AspNetCore.Session

munkamenet login.eset.com

ESET

munkamenetes süti

.AspNetCore.Antiforgery.*

munkamenet login.eset.com

ESET

biztonsági süti

idsrv

munkamenet login.eset.com

ESET

munkamenetes süti
(személyazonosító
szerver)

idsrv.session

munkamenet login.eset.com

ESET

munkamenetes süti
(személyazonosító
szerver)

.AspNetCore.Culture

1 év

login.eset.com

ESET

lokalizációs süti

default_language

1 év

.login.eset.com,
.home.eset.com,
parentalcontrol.eset.com,
anti-theft.eset.com,
passwordmanager.eset.com

ESET

lokalizációs süti

ARRAffinitySameSite

munkamenet .login.eset.com,
.home.eset.com,
parentalcontrol.eset.com,
anti-theft.eset.com,
passwordmanager.eset.com

ESET

terheléselosztás
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ARRAffinity

munkamenet .login.eset.com,
.home.eset.com,
parentalcontrol.eset.com,
anti-theft.eset.com,
passwordmanager.eset.com

ESET

terheléselosztás

TS*, TSPD_*

munkamenet login.eset.com

ESET

terheléselosztás

persist

1 év

ESET

munkamenetes süti

__RequestVerificationToken munkamenet parentalcontrol.eset.com

ESET

biztonsági süti

_sessionId

munkamenet parentalcontrol.eset.com,
anti-theft.eset.com

ESET

munkamenetes süti

.AspNet.Cookies

munkamenet parentalcontrol.eset.com,
anti-theft.eset.com

ESET

munkamenetes süti
(automatikusan
generált)

__AntiXsrfToken

munkamenet anti-theft.eset.com

ESET

biztonsági süti

_ehtdt

30 nap

ESET

Megbízhatónak jelöli a
böngészőt a kétfaktoros
hitelesítéshez az ESET
HOME szolgáltatásban.

spregistration

munkamenet passwordmanager.eset.com

ESET

Ez a süti a jelszótároló
létrehozásakor használt
e-mail-címet tárolja,
majd automatikusan
kitölti a Password
Manager bővítményben
a regisztráció
elvégzéséhez.

login.eset.com

login.eset.com

Alapvető analitikai sütik
Süti neve

A süti
lejárata

Tartomány Szolgáltató

A süti rendeltetése

_gat_*** 1 perc

.eset.com

Google LLC A Google Analytics állítja be a kérelmi arány szabályozásához.

_gid

1 nap

.eset.com

Google LLC Egy egyedi azonosítót regisztrál a webhelylátogató
vonatkozásában – nyomon követi, hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet. Az adatokat statisztikákhoz használják.

_ga

2 év

.eset.com

Google LLC Egy egyedi azonosítót regisztrál a webhelylátogató
vonatkozásában – nyomon követi, hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet. Az adatokat statisztikákhoz használják.

_ga_*** 2 év

.eset.com

Google LLC Ez a süti egy egyedi azonosítót tárol a webhelylátogató
vonatkozásában – nyomon követi, hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet. Az adatokat statisztikákhoz használják.

Fejlett analitikai sütik

78

Süti neve

A süti
lejárata

Tartomány

Szolgáltató

A süti rendeltetése

_hjSessionUser_{site_id}

1 év

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be, amikor
a felhasználó először érkezik egy
oldalra, fenntartja a Hotjar
felhasználói azonosítót, amely
egyedi az adott webhelyen, és
biztosítja, hogy az adott webhelyen
tett későbbi látogatásokból
származó adatok ugyanahhoz a
felhasználói azonosítóhoz legyenek
hozzárendelve.

_hjid

1 év

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be, amikor
a felhasználó először érkezik egy
oldalra, fenntartja a Hotjar
felhasználói azonosítót, amely
egyedi az adott webhelyen, és
biztosítja, hogy az adott webhelyen
tett későbbi látogatásokból
származó adatok ugyanahhoz a
felhasználói azonosítóhoz legyenek
hozzárendelve.

_hjFirstSeen

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be, és az új
felhasználók első munkamenetét
azonosítja be. A Felvétel szűrők
használják új felhasználói
munkamenetek beazonosítására.

_hjUserAttributesHash

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. A
Hotjar Identify API-n keresztül
küldött felhasználói attribútumok a
gyorsítótárba kerülnek a
munkamenet időtartama alatt.
Lehetővé teszi számunkra annak
megállapítását, hogy mikor változott
meg egy attribútum, és frissíteni
kell-e.

_hjCachedUserAttributes

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be, és a
Hotjar Identify API-n keresztül
küldött felhasználói attribútumokat
tárolja, amikor a felhasználó nincs a
mintában. Az összegyűjtött
attribútumok csak akkor lesznek
mentve a Hotjar-szerverekre, ha a
felhasználó interakcióba lép egy
Hotjar Visszajelzés eszközzel. A süti
használatban van attól függetlenül,
hogy rendelkezésre áll-e Visszajelzés
eszköz.

_hjViewportId

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be, és a
felhasználói nézőpont részleteit
tárolja, például a méretet és a
kiterjedést.

79

Süti neve

A süti
lejárata

Tartomány

Szolgáltató

A süti rendeltetése

_hjSession_{site_id}

30 perc

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be, és az
aktuális munkamenet-adatokat
tárolja. Lehetővé teszi, hogy a
munkamenetablakban lévő későbbi
kérelmek ugyanahhoz a
munkamenethez legyenek
hozzárendelve.

_hjSessionTooLarge

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be, és a
következtében a Hotjar leállítja az
adatgyűjtést, ha egy munkamenet
túl naggyá válik.
Automatikusan meghatározza a
WebSocket szervertől érkező jel
alapján, hogy a munkamenet
mérete meghaladja-e a
határértéket.

_hjSessionRejected

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Ha jelen
van, az „1” értékre áll a felhasználó
munkamenetének időtartamára,
amikor a Hotjar a szerver
túlterhelése miatt elutasította a
munkamenet csatlakozását a
WebSocket rendszerünkhöz.
Rendkívül ritka helyzetekben
alkalmazzák a súlyos
teljesítményproblémák
megelőzésére.

_hjSessionResumed

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Akkor
állítja be, ha a munkamenet/felvétel
újra csatlakozik a Hotjarszerverekhez a kapcsolat
megszakadása után.

_hjLocalStorageTest

100 ms alatt

.eset.com

Hotjar Ltd

Ellenőrzi, hogy a Hotjar követőkód
használhatja-e a helyi tárhelyet. Ha
igen, akkor az 1 érték lesz beállítva.
A _hjlocalStorageTest sütiben tárolt
adatoknak nincs lejárati ideje, de a
létrehozása után szinte azonnal
törlődik.

_hjIncludedInPageviewSample 30 perc

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Azt
határozza meg, hogy a felhasználó
szerepel-e a webhely napi
oldalmegtekintési korlátja által
meghatározott adatmintavételben.

_hjIncludedInSessionSample

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Azt
határozza meg, hogy a felhasználó
szerepel-e a webhely napi
munkamenetkorlátja által
meghatározott adatmintavételben.
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.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. A
felhasználó első oldalmegtekintési
munkamenetének észlelésére
szolgál.

_hjTLDTest

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be.
Megpróbáljuk tárolni a _hjTLDTest
sütit különböző URL-szubsztring
alternatívákhoz, amíg végül ez nem
sikerül. Lehetővé teszi számunkra,
hogy megpróbáljuk meghatározni a
legáltalánosabb sütielérési útvonalat
az oldal állomásneve helyett. Ez azt
jelenti, hogy a sütik megoszthatók
aldomainek között (adott esetben).
Az ellenőrzés után a süti
eltávolításra kerül.

_hjRecordingEnabled

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Akkor
állítja be, amikor egy felvétel elindul.
Akkor lesz beolvasva, amikor a
Felvétel modul inicializálódik annak
megállapítására, hogy a felhasználó
már részt vesz-e a felvételben egy
adott munkamenetben.

_hjRecordingLastActivity

Munkamenet .eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. A
munkamenet-tárolóban van
beállítva a sütikkel szemben. Akkor
frissül, amikor a felhasználói felvétel
elindul, és amikor az adatokat a
WebSocket továbbítja (a felhasználó
olyan műveletet hajt végre, amelyet
a Hotjar rögzít).

_hjClosedSurveyInvites

1 év

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Akkor
állítja be, ha a felhasználó
interakcióba lép egy felmérésre
meghívó külső hivatkozással a
párbeszédpanelen.
Biztosítja, hogy ugyanaz a meghívó
ne jelenjen meg újra, ha már
megjelent.

_hjDonePolls

1 év

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Akkor
állítja be, ha a felhasználó kitölt egy
helyszíni felmérést. Biztosítja, hogy
ugyanaz a felmérés ne jelenjen meg
újra, ha már kitöltötték.

_hjMinimizedPolls

1 év

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Akkor
állítja be, ha a felhasználó minimális
méretre állít egy helyszíni felmérést.
Biztosítja, hogy a felmérés minimális
méretűre legyen állítva, amikor a
felhasználó a webhelyén navigál.
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_hjShownFeedbackMessage

1 év

.eset.com

Hotjar Ltd

Ezt a sütit a Hotjar állítja be. Akkor
állítja be, ha a felhasználó minimális
méretre állít vagy kitölt egy bejövő
visszajelzést.
Biztosítja, hogy a Bejövő visszajelzés
a minimális méretűre állítva
töltődjön be, ha a felhasználó egy
másik olyan oldalra navigál, ahol
megjelenítésre van beállítva.

_gaexp

90 nap

.eset.com

Optimize

A felhasználó kísérletbe való
felvételének és a felhasználó által
végzett kísérletek lejáratának
meghatározására szolgál.

_opt_awcid

24 óráig

.eset.com

Optimize

A Google Ads ügyfélazonosítókhoz
leképezett kampányokhoz
használják.

_opt_awmid

24 óráig

.eset.com

Optimize

A Google Ads
kampányazonosítókhoz leképezett
kampányokhoz használják.

_opt_awgid

24 óráig

.eset.com

Optimize

A Google Ads hirdetéscsoportazonosítókkal leképezett
kampányokhoz használják.

_opt_awkid

24 óráig

.eset.com

Optimize

A Google Ads feltételazonosítókhoz
leképezett kampányokhoz
használják.

_opt_utmc

24 óráig

.eset.com

Optimize

Az utolsó utm_campaign lekérdezési
paramétert tárolja.

_opt_expid

10
másodperc

.eset.com

Optimize

Ez a süti átirányítási kísérlet
futtatásakor jön létre. Tárolja a
kísérlet azonosítóját, a
variánsazonosítót és az átirányított
oldal hivatkozóját.

_clck

1 év

.eset.com

Microsoft

A böngészőben megőrzi a Clarity
felhasználói azonosítót és
beállításokat, amelyek egyedileg az
adott webhelyre jellemzőek. Ez
biztosítja, hogy az adott webhelyre
tett későbbi látogatások idején
tanúsított tevékenységek
ugyanahhoz a felhasználói
azonosítóhoz kapcsolódjanak.

_clsk

1 nap

.eset.com

Microsoft

Összekapcsolja a felhasználó általi
több oldalmegtekintést egyetlen
Clarity munkamenet-felvételbe.

CLID

1 év

www.clarity.ms Microsoft
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ANONCHK

10 perc

.c.clarity.ms

Microsoft

Azt jelzi, hogy a MUID átkerül-e az
ANID-be, amely egy reklámozáshoz
használt süti. A Clarity nem
használja az ANID-t, ezért ez mindig
0-ra van állítva.

MR

7 nap

.bat.bing.com

Microsoft

Azt jelzi, hogy frissíteni kell-e a
MUID-t.

MUID

1 év

.clarity.ms

Microsoft

Beazonosítja a Microsoft webhelyeit
meglátogató egyedi
webböngészőket. Ezeket a sütiket
reklámozásra, webhelyelemzésre és
egyéb működési célokra használják.

SM

Munkamenet .c.clarity.ms

Microsoft

A MUID Microsoft-tartományok
közötti szinkronizálására szolgál.
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ai_user

1 év

home.eset.com ESET

Az eszköz ujjlenyomatán alapuló anonimizált
felhasználói azonosító – segít nekünk megszámolni és
megkülönböztetni az egyes felhasználókat.

ai_session

30 perc

home.eset.com ESET

Ugyanazon felhasználó egyéni munkamenetének
megkülönböztetése – segít nekünk megérteni a
felhasználói folyamatokat (kezdő/végpontok stb.).

ai_authUser Munkamenet home.eset.com ESET

A felhasználók azonosítása belső adatbázisunkban –
hibakeresési és ügyfélszolgálati célokra.
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_fbc

Munkamenet .eset.com

Facebook,
Inc.

Ezt a sütit a Facebook
használja hirdetési célokra
és konverziókövetésre.

_fbp

3 hónap

.eset.com

Facebook,
Inc.

Ezt a sütit a Facebook
használja hirdetési célokra
és konverziókövetésre.

fr

3 hónap

.facebook.com

Facebook,
Inc.

Ezt a sütit a Facebookhirdetések célzására
használják.

bcookie

2 év

.linkedin.com

LinkedIn

A LinkedIn megosztási
gombjai és hirdetési
címkéi által használt
sütije. A LinkedIn-hez
hozzáférő eszközöket
egyedileg azonosítja a
platformon elkövetett
visszaélések észlelése
érdekében.
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bscookie

2 év

www.linkedin.com

LinkedIn

A LinkedIn megosztási
gombjai és hirdetési
címkéi által használt
sütije. Arra szolgál, hogy
megjegyezze, hogy a
bejelentkezett
felhasználót kétfaktoros
hitelesítés igazolja.

li_gc

2 év

.linkedin.com

LinkedIn

Ez a LinkedIn sütije, és
arra szolgál, hogy tárolja a
látogatók hozzájárulását a
sütik nem alapvető célú
használatához.

lidc

24 óráig

.linkedin.com

LinkedIn

A LinkedIn megosztási
gombjai és hirdetési
címkéi által használt
sütije.

U

3 hónap

.adsymptotic.com

LinkedIn

Beazonosítja a böngészőt,
ha az IP-cím nem a kívánt
célországban található.

UserMatchHistory

1 hónap

.linkedin.com

LinkedIn

Ezt a sütit a Linkedin
állítja be. Ez a süti a
látogatók nyomon
követésére szolgál több
webhelyen annak
érdekében, hogy a
látogató preferenciái
alapján releváns
hirdetéseket jelenítsen
meg.

AnalyticsSyncHistory

1 hónap

.linkedin.com

LinkedIn

Információk tárolására
szolgál arról az
időpontról, amikor az
lms_analytics sütikkel való
szinkronizálásra került sor
a kijelölt országok
felhasználói számára.

li_oatml

1 hónap

.linkedin.com

LinkedIn

A LinkedIn-en kívüli
LinkedIn-tagok
azonosítására szolgál a
kijelölt országokon kívüli
hirdetések és elemzések
céljából, és – korlátozott
ideig – a kijelölt
országokban történő
hirdetésekhez.

lms_ads

1 hónap

.linkedin.com

LinkedIn

A LinkedIn-en kívüli
LinkedIn-tagjainak
azonosítására szolgál a
kijelölt országokban
hirdetés céljából.
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lms_analytics

1 hónap

.linkedin.com

LinkedIn

A kijelölt országok
LinkedIn-tagjainak
azonosítására szolgál
elemzés céljából.

li_fat_id

1 hónap

.eset.com

LinkedIn

Közvetett azonosító
tagokhoz
konverziókövetés,
átcélzás és analitika
céljából.

li_sugr

3 hónap

.linkedin.com

LinkedIn

A felhasználó
személyazonosságának
valószínűségi
egyeztetésére szolgál a
kijelölt országokon kívül.

_guid

3 hónap

.linkedin.com

LinkedIn

A LinkedIn-tagok
azonosítására szolgál a
Google Ads szolgáltatáson
keresztül történő
hirdetéshez.

BizographicsOptOut

10 év

.linkedin.com

LinkedIn

Meghatározza a harmadik
fél általi nyomon
követésre vonatkozó
leiratkozási állapotot.

li_giant

7 nap

.eset.com

LinkedIn

Közvetett azonosító
LinkedIn-tagok
csoportjaihoz
konverziókövetés céljából.

_clck

1 év

.eset.com

Microsoft

A böngészőben megőrzi a
Clarity felhasználói
azonosítót és
beállításokat, amelyek
egyedileg az adott
webhelyre jellemzőek. Ez
biztosítja, hogy az adott
webhelyre tett későbbi
látogatások idején
tanúsított tevékenységek
ugyanahhoz a felhasználói
azonosítóhoz
kapcsolódjanak.

_clsk

1 nap

.eset.com

Microsoft

Összekapcsolja a
felhasználó általi több
oldalmegtekintést
egyetlen Clarity
munkamenet-felvételbe.

CLID

1 év

www.clarity.ms

Microsoft

Megállapítja, hogy a
Clarity először mikor látta
a felhasználót bármilyen
webhelyen a Clarity
segítségével.
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ANONCHK

10 perc

.c.clarity.ms

Microsoft

Azt jelzi, hogy a MUID
átkerül-e az ANID-be,
amely egy reklámozáshoz
használt süti. A Clarity
nem használja az ANID-t,
ezért ez mindig 0-ra van
állítva.

MR

7 nap

.bat.bing.com

Microsoft

Azt jelzi, hogy frissíteni
kell-e a MUID-t.

MUID

1 év

.clarity.ms

Microsoft

Beazonosítja a Microsoft
webhelyeit meglátogató
egyedi webböngészőket.
Ezeket a sütiket
reklámozásra,
webhelyelemzésre és
egyéb működési célokra
használják.

SM

Munkamenet .c.clarity.ms

Microsoft

A MUID Microsofttartományok közötti
szinkronizálására szolgál.

SRM_B

1 év

.c.bing.com

Microsoft

Ezt a sütit a Microsoft
Bing telepíti.

_uetsid

1 nap

.eset.com

Microsoft

A Bing Ads állítja be ezt a
sütit, hogy kapcsolatba
léphessen olyan
felhasználókkal, akik
korábban már
meglátogatták a
webhelyet.

_uetvid

1 év 3 hét 4
nap

.eset.com

Microsoft

A Bing Ads állítja be ezt a
sütit, hogy kapcsolatba
léphessen olyan
felhasználókkal, akik
korábban már
meglátogatták a
webhelyet.

_uetmsclkid

90 nap

.eset.com

Microsoft

Ez a Microsoft Click ID,
amely a konverziókövetés
pontosságának javítására
szolgál.
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DSID

2 hét

doubleclick.net

AdSense,
Campaign
Manager,
Google Ad
Manager,
Google
Analytics,
Display &
Video 360,
Search Ads
360

Arra szolgál, hogy
azonosítsa a
bejelentkezett
felhasználót a nem
Google-webhelyeken, és
emlékezzen arra, hogy a
felhasználó beleegyezette a hirdetések személyre
szabásába.

test_cookie

15 perc

doubleclick.net

AdSense,
Campaign
Manager,
Google Ad
Manager,
Google
Analytics,
Display &
Video 360,
Search Ads
360

Ezt a sütit a Google
DoubleClick használja
annak ellenőrzésére, hogy
a sütik beállíthatók-e.

id

2 év

doubleclick.net

AdSense,
Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google Ad
Manager,
Search Ads
360

A Google használja
hirdetésekhez, beleértve
a hirdetések biztosítását
és megjelenítését, a
hirdetések személyre
szabását, a hirdetések
megjelenítési számának
korlátozását, azoknak a
hirdetéseknek az
elnémítását, amelyeknél a
felhasználói úgy döntött,
hogy ne jelenjenek meg,
és a hirdetések
hatékonyságának
mérését.

__gads

13 hónap

.eset.com

AdSense,
Display &
Video 360,
Google Ad
Manager,
Google Ads

Ez a süti a Google
DoubleClick for Publishers
szolgáltatásához van
társítva. Rendeltetése a
webhelyen megjelenő
hirdetésekkel van
összefüggésben,
amelyekért a tulajdonos
bevételt szerezhet.
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GED_PLAYLIST_ACTIVITY Munkamenet .eset.com

AdSense,
Google Ad
Manager,
YouTube

Ezeket a sütiket
beágyazott youtubevideók segítségével
állítják be. Anonim
statisztikai adatokat
regisztrálnak például
arról, hogy a videó
hányszor jelenik meg, és
milyen beállításokat
használnak a lejátszáshoz.
Nem gyűjtenek bizalmas
adatokat, hacsak nem
jelentkezik be a Googlefiókjába, amely esetben a
választásai
összekapcsolódnak a
fiókjával, például ha egy
videón a „tetszik” gombra
kattint.

ACLK_DATA

5 perc

youtube.com

AdSense,
Google Ad
Manager,
YouTube

Annak ellenőrzésére
szolgál, hogy a felhasználó
böngészője elfogadja-e a
sütiket.

pm_sess

30 perc

doubleclick.net, google.com

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

Megakadályozzák, hogy a
rosszindulatú webhelyek
a felhasználó tudta nélkül
működjenek és olyan
módon, mintha az adott
felhasználó lennének.

pm_sess_NNN

30 perc

doubleclick.net, google.com

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

Megakadályozzák, hogy a
rosszindulatú webhelyek
a felhasználó tudta nélkül
működjenek és olyan
módon, mintha az adott
felhasználó lennének.
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aboutads_sessNNN

30 perc

doubleclick.net, google.com

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

Lehetővé teszi a
felhasználóknak, hogy
kapcsolatba lépjenek egy
szolgáltatással vagy
webhellyel, hogy
hozzáférjenek az adott
szolgáltatás
szempontjából alapvető
funkciókhoz. A
felhasználók
hitelesítésére, a csalások
megelőzésére és a
felhasználók védelmére
szolgál, amikor
kapcsolatba lépnek egy
szolgáltatással.

FPAU

90 nap

.eset.com

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

Beágyazott elemeken
keresztül információkat
gyűjt a felhasználókról és
a webhelyen végzett
tevékenységükről,
elemzés és jelentéstétel
céljából.

ANID

1 év

google.com and local variations Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

A Google sütiket használ
azokhoz a hirdetésekhez,
amelyek az internet
különböző helyszínein
jelennek meg.

AID

1 év

google.com/ads,
Campaign
google.com/ads/measurement, Manager,
googleadservices.com
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

Ez a süti arra szolgál, hogy
összekapcsolja a
felhasználó
tevékenységeit az
eszközei között, ha
korábban egy másik
eszközön jelentkezett be a
Google-fiókjába. Ezt azért
tesszük, hogy
összehangoljuk az
eszközökön megjelenő
hirdetéseket és mérjük a
konverziós eseményeket.
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IDE

1 év

.doubleclick.net

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google Ad
Manager,
Google
Analytics,
Search Ads
360

Online marketingre
szolgál azáltal, hogy
információkat gyűjt a
felhasználókról és a
webhelyen végzett
tevékenységükről. Az
információk segítségével a
felhasználókat célozzák
meg hirdetésekkel
különböző csatornákon és
eszközökön keresztül.

TAID

14 nap

google.com/ads,
Campaign
google.com/ads/measurement, Manager,
googleadservices.com
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

Ez a süti arra szolgál, hogy
összekapcsolja a
felhasználó
tevékenységeit az
eszközei között, ha
korábban egy másik
eszközön jelentkezett be a
Google-fiókjába. Ezt azért
tesszük, hogy
összehangoljuk az
eszközökön megjelenő
hirdetéseket és mérjük a
konverziós eseményeket.

FPGCLDC

90 nap

.eset.com

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Search Ads
360

Segít a hirdetőknek
meghatározni, hogy a
hirdetéseikre kattintó
felhasználók hányszor
hajtanak végre valamilyen
műveletet a
webhelyükön.

_gcl_***

90 nap

.eset.com

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Google
Ads, Search
Ads 360

A Google Ads állítja be,
hogy információkat
szerezzen a hirdetéses
kattintásokban, és első
féltől származó sütiben
tárolja őket, hogy a
konverziók a céloldalon
kívül is hozzárendelhetők
legyenek.
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Ez a süti arra szolgál, hogy
összekapcsolja a
felhasználó
tevékenységeit az
eszközei között, ha
korábban egy másik
eszközön jelentkezett be a
Google-fiókjába. Ezt azért
tesszük, hogy
összehangoljuk az
eszközökön megjelenő
hirdetéseket és mérjük a
konverziós eseményeket.

FLC

10
másodperc

doubleclick.net

Campaign
Manager,
Display &
Video 360,
Search Ads
360

RUL

12 hónap

doubleclick.net

Display & A Google DoubleClick
Video 360, használja annak
Google Ads megállapítására, hogy a
webhelyhirdetés
megfelelően jelent-e meg.

CONSENT

2 év

youtube.com

Google Inc Harmadik féltől származó
sütik. A Google bizonyos
funkcióit biztosítják,
bizonyos preferenciákat
tárolhatnak a használati
szokásoknak megfelelően,
és személyre szabhatják a
Google-keresésekben
megjelenő hirdetéseket.

_gac_***

90 nap

.eset.com

Google Ads A _gac süti
kampányinformációkat
tárol annak érdekében,
hogy a Google Ads
számára megbízhatóbb
módszert biztosítson az
ügyfelek általi interakciók
méréséhez. A Google Ads
webhely konverziós
címkéi csak akkor olvassák
be ezt a sütit, ha Ön
bekapcsolja a marketinges
sütiket.

personalization_id

2 év

.twitter.com

Twitter

Ez a süti a Twitterintegráció és a közösségi
média megosztási funkciói
miatt van beállítva.

A sütik szabályozása az eszközén
Webhelyünkön úgy kezelheti a sütiket, hogy a sütikkel kapcsolatos hozzájárulási szalaghirdetésen megadja a
beállításokat. Ha meggondolja magát a sütik beállításaival kapcsolatban, az ESET HOME-fiókbeállításokban vagy az
internetböngészőjében kezelheti a webhelyünk által beállított sütiket. Böngészője lehetővé teszi a tárolt sütik
megtekintését és törlését, valamint a sütibeállítások olyan irányba történő módosítását, hogy azzal blokkoljon
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bizonyos sütikategóriákat.
Ha meggondolja magát a sütik beállításaival kapcsolatban, az ESET HOME-fiókbeállításokban vagy az
internetböngészőjében kezelheti a webhelyünk által beállított sütiket, illetve a webhely láblécében található Sütik
kezelése hivatkozásra kattintva.

A jelen Sütikre vonatkozó irányelvek módosításai
Időről időre módosítjuk a jelen Sütikre vonatkozó irányelveket, hogy tükrözzék a webhelyünkön eszközölt
változásokat, a nyújtott szolgáltatásokat vagy eljárásainkat. Amikor ilyen módosításokat hajtunk végre, javítjuk az
„Utolsó frissítés” dátumát a jelen Sütikre vonatkozó irányelvek tetején. A fentiek ellenére a Webhely által használt
Sütikben megadott adatok bármikor változhatnak. Ebből adódóan kifejezetten a jelen Sütikre vonatkozó
irányelvek hatálybalépésének napjáig érvényesek.
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