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Állítsa be gyermekei fiókját a Családbiztonság 
funkcióban 
Volt már úgy, hogy szerette volna tudni, mit csinálnak a gyermekei a számítógépen és az interneten? 
Lehetséges, hogy játszanak vagy böngésznek az interneten ahelyett, hogy a házi feladattal 
foglalkoznának? Ne aggódjon! A Családbiztonság segítségével megtudhatja, hogy merre jártak és mit 
csináltak a gyermekei. Megadhatja, hogy mely webhelyeket blokkolja vagy engedélyezze a program, 
milyen játékokat és alkalmazásokat használhatnak a gyerekek, sőt a számítógép előtt töltött időt is 
korlátozhatja. Így több ideje jut arra, hogy kiderítse, mit csinálnak a gyerekek másutt? 

A Windows-zal elősegítheti, hogy a gyerekek felelősen használják a számítógépet. 

 



 

A Családbiztonság már beépített része a Windows 8 és a Windows RT rendszernek, így minden 
eddiginél könnyebben követheti, hogy gyermekei mikor és hogyan használják a számítógépet, és a 
korlátozások beállításával pontosan meghatározhatja, mely webhelyeket, alkalmazásokat és 
játékokat használhatják. A Családbiztonság bekapcsolásához Önnek – vagy legalábbis az egyik kijelölt 
szülőnek – rendelkeznie kell egy rendszergazdai fiókkal; a megfigyelendő gyermekeknek pedig 
normál felhasználói fiókjaik legyenek. A felhasználói fiókokról további tájékoztatást talál a 
Felhasználói fiók létrehozása és a Milyen felhasználói fiók való nekem? részben. 

Megjegyzés 

• Ha számítógépe egy tartományhoz csatlakozik, akkor a Családbiztonság esetleg nem érhető el. 
Érdeklődjön rendszergazdájánál. 

Fiók létrehozása egy gyermek számára 
Ha gyermekének már van egy Microsoft-fiókja, vagy olyan e-mail címe, mellyel más Microsoft 
szolgáltatást használ, mint például a Hotmail vagy az Xbox LIVE, akkor felveheti az a fiókot a 
számítógépére a Családbiztonsággal. Új Windows felhasználói fiókot is létrehozhat gyermeke 
számára (az e-mail cím megadásával vagy anélkül). Ezt a következőképpen teheti: 

1. Jelentkezzen be számítógépébe rendszergazdai fiókkal.  

2. Koppintson vagy kattintson a Gépházra a Beállítások gomb alatt. 

3. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Felhasználókra. 

4. A Más felhasználók alatt koppintson vagy kattintson a Felhasználó felvétele elemre. 

5. A következők közül választhat: 
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• Ha gyermekének már van e-mail címe, akkor írja be, majd koppintson vagy kattintson a 
Tovább gombra. 

• Ha új e-mail címet szeretne létrehozni gyermeke számára, koppintson vagy kattintson az 
Új e-mail cím regisztrálása elemre, majd kövesse az utasításokat.  

• Ha azt szeretné, hogy gyermeke csak erre a számítógépre jelentkezhessen be, koppintson 
vagy kattintson a Bejelentkezés Microsoft-fiók nélkül elemre. Koppintson vagy 
kattintson a Helyi fiók elemre, majd kövesse az utasításokat. 

6. Jelölje be a Ez egy gyermek fiókja? A Családbiztonság bekapcsolásával jelentéseket kaphat 
a gyermek számítógép-használatáról jelölőnégyzetet, majd koppintson vagy kattintson a 
Befejezés gombra.  

Ez a gyermek 

már rendelkezik egy Microsoft-fiókkal. Az ő e-mail címe és fiókképe szinkronizálva lett a felhővel. 

Megjegyzések 

• A Családbiztonság speciális beállítási lehetőségeiről a Gyermekei számítógép-használatának 
korlátozása című részben olvasható további információ. 

• A Családbiztonságtól kapott tevékenységjelentésekről A gyermekek számítógépes 
tevékenységének felügyelete című részben olvasható további információ. 

Szülő online hozzáadása a családhoz 
Másoknak is biztosíthat szülői hozzáférést a Családbiztonságban. Ha felvesz egy másik szülőt a 
családba, akkor ő is válaszolhat a gyermekek engedélykéréseire, és ellenőrizheti számítógép-
használatukat – így egységes szülői felügyeletet gyakorolhatnak. Ezt a következőképpen teheti: 

1. A Keresés gomb használatával keressen rá a család szóra, majd koppintson vagy kattintson a 
Családbiztonság beállítása bármely felhasználóhoz elemre. 

2. Koppintson vagy kattintson a Beállítások kezelése a Családbiztonság webhelyen elemre. 
 You might be asked for an admin password or to confirm your choice.  

http://woldevstage/hu-HU/windows-8/limit-setting-kids-pc
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3. A családtagok listájának alján A család összefoglalása területen végezze el a következő 
műveletek egyikét: 

• Koppintson vagy kattintson az Új szülő hozzáadása elemre, hogy felvegyen valakit a 
családtagok közé, és kövesse az utasításokat. 

• Egy meglévő családtag szülői jogosultságának biztosításához koppintson vagy kattintson a 
Családtag beállítása szülőként elemre. Válasszon egy személyt a legördülő listából, majd 
kövesse az utasításokat. 

Megjegyzés 

• Amelyik szülő először válaszol a gyermek engedélykérésére, az engedélyezheti vagy blokkolhatja 
a kérést. A válaszok nem lehetnek egymásnak ellentmondóak.  

 

Korlátozza a gyermekek számítógép-
használatának idejét és módját 
Ha a Családbiztonság használatával felügyeli gyermekei fiókjait, akkor jobb képet kaphat arról, hogy a 
házi feladatukkal foglalkoznak-e, vagy túl sok időt töltenek az interneten. Ezen információk alapján 
konkrét korlátozásokat vezethet be a gyerekek számára a számítógépes tevékenységekre 
vonatkozóan, így például megadhatja a számítógép-használat lehetséges időpontjait, a használható 
játékokat és alkalmazásokat, valamint azt, hogy mely alkalmazások jelenhetnek meg számukra a 
Windows Áruházban.  

 

Ezeket a korlátozásokat az interneten keresztül bárhonnan beállíthatja és kezelheti. Egyszerűen 
jelentkezzen be a Családbiztonság webhelyen, koppintson vagy kattintson a Beállítások szerkesztése 
elemre annál a gyereknél, akinek a beállításait módosítani szeretné, majd kövesse a megjelenő 



utasításokat. A családi beállításokat természetesen a család egyes számítógépein is kezelheti. További 
tájékoztatás: Állítsa be gyermekei fiókjait a Családbiztonság funkcióban. 

Megjegyzés 

• A következő szakaszok feltételezik, hogy Ön már bejelentkezett a Családbiztonság webhelyen, és 
rákattintott valamely gyerek fiókjánál a Beállítások szerkesztése elemre. 

 

Időkorlátok beállítása 
Kétféleképpen korlátozhatja a számítógépezéssel töltött időt a gyermekei számára. Az időkeret azt 
határozza meg, hogy a gyermek a nap során hány órán keresztül használhatja a számítógépet. Például 
megengedheti, hogy hétköznap napi két órát használja a számítógépet, hétvégén viszont több időt 
adhat neki. A tiltott időszak azokat az időpontokat határozza meg, amikor a számítógép használata 
meg van tiltva (például éjszaka vagy iskolaidőben napközben). 

A tiltott órák kék színnel 

jelennek meg. Lilla nem használhatja a számítógépet iskolaidőben napközben, illetve iskolanapokon 21.30 után. 

Első lépések: 

1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson az Időkorlátok elemre, majd hajtsa végre az 
alábbi lehetőségek valamelyikét: 

• Koppintson vagy kattintson az Időkeret fülre, győződjön meg arról, hogy az időkorlátok 
be vannak kapcsolva, majd adja meg, hogy hány óráig és percig használhatja a gyerek a 
számítógépet hétköznap, illetve hétvégén.  

• Koppintson vagy kattintson a Tiltott órák fülre, győződjön meg arról, hogy az időkorlátok 
be vannak kapcsolva, majd jelölje ki az egyes napokon azokat az időszakokat, amikor a 
gyerek egyáltalán nem használhatja a számítógépet.  

2. Koppintson vagy kattintson a Mentés gombra. 

http://woldevstage/hu-HU/windows-8/limit-setting-kids-pc


Korlátozza a gyermeke által meglátogatható webhelyeket 
Kétféleképpen korlátozhatja, hogy milyen internetes tartalmakat tekinthet meg a gyermeke. A 
webszűrés használatával megadhatja azokat az általános webhely-kategóriákat, amelyeket a gyermek 
meglátogathat. Például megengedheti számára, hogy felkeresse az ismert gyermekbarát és általános 
érdeklődési körű webhelyeket, ám automatikusan blokkolhatja a felnőtt tartalmakat kínáló 
webhelyeket. Ezenkívül engedélyezhet vagy blokkolhat konkrét webhelyeket – vagy akár egy 
webhely konkrét oldalait – webcímük (URL-jük) alapján. 

Dénes csak 

gyermekbarát, valamint az engedélyezési listán szereplő webhelyeket látogathat. 

Az összes webhely szűrése kategória alapján 

Ezt a következőképpen teheti: 

1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Webszűrés elemre. Győződjön meg arról, 
hogy be van kapcsolva a webszűrés, majd a csúszka segítségével válassza ki, hogy milyen 
webhely-kategóriák megjelenítését engedélyezi gyermeke számára.  

2. Koppintson vagy kattintson a Mentés gombra. 

http://woldevstage/hu-HU/windows-8/limit-setting-kids-pc


Egy webhely 

engedélyezése vagy tiltása egy gyermek, az összes gyermek vagy a család összes tagja számára. 

Konkrét webhelyek engedélyezése vagy tiltása 

Ezt a következőképpen teheti: 

1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Webszűrési listák elemre.  

2. Írjon be egy konkrét webcímet, majd igényeinek megfelelően koppintson vagy kattintson az 
Engedélyezés vagy Tiltás lehetőségre. 

Ezen az oldalon több webcímet is felvehet, egyesével. Lehetősége van arra is, hogy egy 
webhelyhez kapcsolódóan ugyanazokat a jogosultságokat állítsa be több családtag számára is. 

3. Koppintson vagy kattintson a Mentés gombra. 

Fájlletöltések engedélyezése vagy blokkolása 
Azt is korlátozhatja, hogy gyermeke mit tölthet le az internetről. Ezzel elősegíthető, hogy ne tölthessen 
le vírusokat vagy más nemkívánatos szoftvert. Ezt a következőképpen teheti: 

1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Webszűrés elemre.  

2. Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a webszűrés. A Fájlletöltések szakaszban jelölje 
be a Fájlletöltések letiltása négyzetet, ha szeretné megakadályozni, hogy gyermeke 
alkalmazásokat, játékokat és egyéb fájlokat letölthessen az internetről. Vagy törölje a jelet a 
négyzetből, ha szeretné engedélyezni a gyermek számára a fájlok letöltését. 

3. Koppintson vagy kattintson a Mentés gombra. 

Játékokra és Windows Áruház-alkalmazásokra vonatkozó korlátozások 
beállítása 
A gyermek számára engedélyezett játékok és alkalmazások korlátozásainak beállítása hasonlít a 
webhelykorlátozások beállításához: beállíthat egy életkorra vagy tartalomra alapuló minősítési szintet 
az összes játék számára, valamint azon alkalmazások számára, amelyeket megtekinthetnek és 
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letölthetnek a Windows Áruházban; illetve engedélyezhet vagy tilthat konkrét alkalmazásokat és 
játékokat.  

Minősítési szintek használata a játékokra és a Windows Áruházra vonatkozóan 

Ezt a következőképpen teheti: 

1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Játékok korlátozásai elemre. 

2. Győződjön meg arról, hogy be vannak kapcsolva a játékok korlátozásai, majd a csúszka 
használatával válasszon ki egy minősítési szintet. Lehetősége van másik játékminősítési rendszer 
kiválasztására is.  

A Windows Áruház a Családbiztonság szolgáltatásban a gyermekre beállított 
játékkorlátozásokat veszi a letöltési korlátozások alapjául.  

3. Koppintson vagy kattintson a Mentés gombra. 

Dénes csak a 10 

éven felülieknek szánt alkalmazásokat és játékokat használhatja.  

Konkrét játékok engedélyezése vagy tiltása 
Ezt a következőképpen teheti: 

1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Játékok korlátozásai elemre, majd az oldal 
alján található Meghatározott játékok letiltása vagy engedélyezése lehetőségre. Győződjön 
meg arról, hogy be vannak kapcsolva az alkalmazásokra és játékokra vonatkozó korlátozások. 

2. Válassza ki igényeinek megfelelően a konkrét játékokra vonatkozó beállításokat, majd 
koppintson vagy kattintson a Mentés gombra. 

Egyéb alkalmazáskorlátozások beállítása 
Azt is meghatározhatja, hogy meg kívánja-e engedni gyermeke számára az olyan alkalmazások és 
szoftverek használatát, amelyek nem a Windows Áruházból lettek letöltve. Ezt a következőképpen 
teheti:  



1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Alkalmazások korlátozásai elemre.  

2. Győződjön meg arról, hogy be vannak kapcsolva az alkalmazásokra vonatkozó korlátozások. 
Ezután bontsa ki vagy csukja össze az alkalmazásmappákat, és jelölje be a tiltani kívánt 
alkalmazások melletti négyzeteket. 

3. Koppintson vagy kattintson a Mentés gombra. 

A gyermekek kéréseinek kezelése 
A család számítógépeire alkalmazott beállítások idővel alakulhatnak. Például előfordulhat, hogy 
gyermeke szeretne letölteni és kipróbálni egy új, nagyon népszerű játékot; utána kíván járni az 
interneten valaminek egy iskolai projekt részeként; vagy csak szeretne még némi időt kapni a 
számítógépen egy házi feladat befejezéséhez. A Családbiztonság szolgáltatás révén gyermekei e-
mailben kéréseket küldhetnek azokról az új alkalmazásokról, játékokról és webhelyekről, amelyekhez 
hozzáférési engedélyt kérnek. A kéréseket megválaszolhatja egyesével, vagy a Családbiztonság 
webhelyen egyetlen helyről kezelheti őket. Ezt a következőképpen teheti: 

1. A bal oldali panelen koppintson vagy kattintson a Kérések elemre. 

A közelmúltbeli engedélykérések kategória alapján vannak rendszerezve.  

2. Az egyes kérések mellett koppintson vagy kattintson a Válasz legördülő menüre, és válasszon 
egy műveletet.  

Megjegyzés 

• Engedélyezheti mindegyik gyermekének vagy csak a kiválasztott gyermeknek az adott 
webhely, játék vagy alkalmazás használatát. Ugyanígy a tiltás is vonatkozhat egy 
gyermekre vagy mindegyikre. A webhelyek, játékok és alkalmazások ennek megfelelően 
kerülnek az engedélyezési vagy tiltási listára. 

 

A gyermekek számítógépes tevékenységének 
felügyelete 
Amikor bekapcsolja a Családbiztonságot egy gyermek felhasználói fiókjára vonatkozóan, akkor a 
felügyelet azonnal megkezdődik. Amennyiben Ön a Windows rendszerbe Microsoft-fiókkal jelentkezik 
be, akkor kapni fog egy tevékenységjelentést a Családbiztonság szolgáltatástól, amely összefoglalja, 
hogy mennyi időt töltött a gyermek a számítógépen, mely webhelyeket látogatta meg, mely játékokkal 
és alkalmazásokkal játszott, illetve milyen kifejezésekre keresett az olyan keresőkben, mint például a 
Bing, a Google vagy a Yahoo! Keresés.  

http://woldevstage/hu-HU/windows-8/limit-setting-kids-pc
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Az e-mail összefoglaló gyorsan áttekinthetően sok információt nyújt gyermeke számítógépes 
tevékenységeiről. Az e-mail jelentésben ugyanakkor a kívánt hivatkozásra kattintva online is 
megtekintheti a jelentést, így bármikor elmerülhet a részletes adatokban, és a tevékenységadatok 
alapján módosíthatja az engedélyeket és egyéb beállításokat. A jelentés a Családbiztonság 
webhelyről is megnyitható. Ennek módja a következő: 

• Keresse fel a Családbiztonság webhelyet, és jelentkezzen be. 

• Koppintson vagy kattintson a Tevékenységjelentés megtekintése elemre azon gyermek neve 
mellett, akinek a tevékenységeit meg kívánja tekinteni. 

• Koppintson vagy kattintson a jelentés valamely szakaszára annak részletesebb megtekintéséért. 

Ez az 

oszlopdiagram azt mutatja, hány lapot tekintett meg Dylan az egyes webhelyeken (nem az egyes helyeken 

eltöltött időt). 

http://woldevstage/hu-HU/windows-8/limit-setting-kids-pc
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Összesítés részletei 
Az Összesítés lap felső felében láthatók információk azokról a webhelyekről, amelyeket a gyerek 
nemrégiben meglátogatott, illetve azokról az internetes keresésekről, amelyeket nemrégiben 
végrehajtott. A Legnépszerűbb webhelyek oszlopdiagram megmutatja a gyermek által meglátogatott 
öt legnépszerűbb webhelyet, és az azokon belül megtekintett oldalak számát; azonban az egyes 
webhelyeken eltöltött idő mennyiségét nem mutatja meg. Ha szeretne egy teljes listát kapni azokról a 
webhelyekről, amelyeket gyermeke az elmúlt egy hétben meglátogatott, koppintson vagy kattintson 
Az összes megtekintése lehetőségre a diagram felett. Az összesítő oldalon megjelenített webcímek és 
keresési kifejezések egyben hivatkozások is, amelyekre koppinthat vagy kattinthat. 

Az Összesítés lap alsó felében látható információk arról, hogy mennyi időt töltött el a gyermek a 
számítógépen, mely alkalmazásokat és játékokat használta a leggyakrabban, valamint miket töltött le a 
Windows Áruházból. 

Webes tevékenység 
Ha szeretne egy teljes listát kapni gyermeke internetes tevékenységeiről, akkor koppintson vagy 
kattintson a Webes tevékenység fülre. Ez az oldal megmutatja az összes webhelyet, amelyet a 
gyermek felkeresett vagy megpróbált felkeresni, beleértve azokat a webhelyeket, amelyeket a 
Családbiztonság "gyanúsnak" vagy potenciálisan nem megfelelőnek tekint. A Végrehajtott művelet 
oszlop megmutatja, hogy a Családbiztonság engedélyezte-e a webhelyet vagy blokkolta annak 
bizonyos tartalmait vagy az összes tartalmát. A Kategória oszlop megmutatja a Microsoft által 
megállapított webhely-kategóriákat. Azonban lehetősége van kétségbe vonnia valamelyik 
webhelyminősítést, ha nem ért vele egyet. A Beállítás módosítása oszlopban található gombokkal 
engedélyezheti vagy megtilthatja, hogy gyermeke a jövőben meglátogathasson-e egy adott 
webhelyet. 

 

Számítógépes tevékenység 
Ha szeretne áttekintést kapni gyermeke átfogó számítógép-használatáról, akkor kattintson a 
Számítógépes tevékenység fülre. A Munkamenetek szakasz megmutatja, hogy a hét során mikor és 
mennyi ideig használta a gyermek a számítógépet. Az Alkalmazások és a Játékok szakaszban fel van 
sorolva minden olyan alkalmazás vagy játék, amelyet a gyermek használt, valamint az is, hogy hányszor 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=256681
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=256681


és mennyi ideig használta őket. A Tevékenység oszlop megmutatja, hogy a rendszer megtiltotta-e a 
gyermeknek egy adott alkalmazás használatát.  

Az internetről származó fájlletöltések és a Windows Áruházból származó letöltések saját külön 
szakaszban vannak felsorolva. Ha gyermeke letöltött egy játékot a Windows Áruházból, majd 45 percig 
játszott vele, akkor a játék megjelenik az oldal Letöltések a Windows Áruházból és Játékok 
szakaszában egyaránt.  
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