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1) Check Point Securemote (R55) VPN kliens szoftver átállítása az fw8 tűzfalról a budfw-re. 

Az átállítás csak úgy lehetséges, ha a kliens éppen nincs csatlakozva/nem jelentkeztél be! Ha igen, 

akkor lépj ki -> disconnect.  A Windows Tálcán megjelenő ikonon (fehér boríték, sárga kulcs) jobb 

gombbal kell kattintani, majd kiválasztani az Open pontot. (1.ábra) 

 

1. ábra 

• A megjelenő ablakban a Tools menüpontban a Configure Client Mode-ra kattintunk. (2.ábra) 

 

2. ábra 

• Az új ablakban átállítjuk Connect Mode-ra a szoftvert. (3.ábra) 

 

3. ábra 

• Az OK gomb megnyomása után kapunk egy figyelmeztető üzenetet, hogy a változtatásokhoz 

újra kell indítani a szoftvert. Legkönnyebben ezt úgy tehetjük meg, hogy újraindítjuk a gépet. 
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• Újraindítás után Windows Tálcán megjelenő ikonon (fehér boríték, sárga kulcs) jobb gombbal 

kell kattintani, majd kiválasztani a Connect pontot. (4.ábra) 

 

4. ábra 

• A megjelenő ablakban tudunk profilt választani (kattints a nyílra), amely jelen esetben a 

budfw_connection_profile. A kiválasztás után rá kell kattintani a Connect gombra. (5.ábra) 

 

5. ábra 

A Connect gombra megjelenik a szokásos hitelesítést kérő ablak, amit kitöltve a kliens csatlakozik 

a tűzfalhoz. (6.ábra) Adjuk meg a Aegon Portál/PKR-nél használatos (Főkódot, vagy Alkódod 

vagy K-s kódodat/jelszavadat) 

• felhasználónevünket (pl.: 0000999555) és jelszavunkat (pl.: Pkr2155999555). 
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6. ábra 

• Le tudjuk ellenőrizni a sikeres kapcsolódás után, hogy jó tűzfalhoz csatlakozunk, a Windows 

Tálcán lévő ikonon (fehér boríték, sárga kulcs) jobb gombbal kell kattintani, majd kiválasztani 

a Status pontot. (7.ábra) 

 

7. ábra 

• A megjelenő ablakban rá kell kattintani a Details fülre. Itt lehet látni a Gateway ill. Gateway IP 

Address pontokban, hogy mihez csatlakozott a kliens. (8.ábra). Amennyiben a Gateway 

sorban a budfw látható, akkor csatlakoztunk jó helyre. 

 

8. ábra 
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2) Check Point Securemote (NGXR60HFA03) VPN kliens szoftver átállítása az fw8 tűzfalról a 

budfw-re. 

Az átállítás csak úgy lehetséges, ha a kliens éppen nincs csatlakozva! Ha igen, akkor lépj ki -> 

disconnect. A Windows Tálcán megjelenő ikonon (sárga kulcs) jobb gombbal kell kattintani, majd 

kiválasztani a Connect pontot. (9.ábra) 

 

9. ábra 

A megjelenő ablakban tudunk profilt választani (kattints a nyílra, hogy megjelenjen a legördülő 

választék), amely jelen esetben a budfw_connection_profile. A kiválasztás után meg kell adni a 

felhasználói információkat (Adjuk meg a Aegon Portál/PKR-nél használatos (Főkódot, vagy 

Alkódod vagy K-s kódodat/jelszavadat) 

) és rá kell kattintani a Connect gombra. (10.ábra) 

 

10. ábra 

A sikeres kapcsolódásról úgy tudunk meggyőződni, hogy a kliensen jobb gombbal kattintunk, majd 

kiválasztjuk a Status menüpontot. (11.ábra) 
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11. ábra 

A megjelenő ablak Advanced fülét választjuk ki, majd ott a Connection Details gombot és a következő 

ablaknak kell megjelennie. Itt mutatja a kliens, hogy melyik IP címhez csatlakozott. (12.ábra) 

 

12. ábra 

 

 

 

 


