
Fealdat: GPO segítségével érjük el, hogy a test.lab domainen belüli felhasználók ne lássák 
az „Internet Options” ablakon a „General” fület. 
 
A GPO-t starter GPO-n keresztül hozzuk létre. 
 
A GPO alkalmazása után állítsuk be Sercurity Filtering segítségével, hogy az IT Managers 
csoport tagjaira a GPO ne legyen érvényes. 

 
Készítsünk starter GPO-t Internet Explorer Restrictions névvel 

1. GPMC-ben jobb-klikk a Starter GPO mappán, majd New 
2. Állítsuk be a GPO nevének a fenti nevet, megjegyzésként pedig írjuk, be, hogy ez a 

GPO letiltja az Internet Options General fülét 
Végezzük el a szükséges beállításokat a starter GPO-n 

3. GPMC-ben jobb-klikk az elkészült starter GPO-n, majd Edit 
4. A megjelenő GP Management Editor ablakban User Configuration / Administrative 

Templates / All Settings (itt felsorolja az összes lehetséges beállítást) 
5. Jobb klikk az All Settings-en, majd Filter Options 
6. A megjelenő ablakban Keressünk a „General page”  szavakra (A Help Text és 

Comment szövegekben nem szükséges) 
7. ha megtaláltuk a Disable the General page beállítást, dupla klikk után engedélyezzük. 
8. Zárjuk be az ablakot 

Készítsünk tényleges GPO-t a starter GPO-ból 
9. Jobb klikk a test.lab domain-en és Create a GPO in this domain, and Link it here 
10. Legyen a neve IE GPO és származzon az előzőleg létrehozott starter GPO-ból 

Próbáljuk ki a GPO-t 
11. Jelentkezzünk be a CL1-re TEST\Brad névvel 
12. Keressük meg az Internet Options ablakot és nézzük meg elérhető-e a General fül 
13. jelentkezzünk ki a CL1-ről 

Mentesítsük az IT Managers csoport tagjait a GPO megszorítása alól 
14. GPMC-ben jobb-klikk az IE Restrictions GPO-n 
15. A Delegation fül alatt válasszuk az Advanced gombot 
16. Az IE Restrictions Security Setting ablakban nyomjunk az Add gombra 
17. Adjuk az IT Managers csoportot a listához  
18. Az ACL beállításoknál (továbbra is az IE Restrictions Security Setting) ablakban az 

Apply Group Policy beállításnál jelöljük ki a Deny lehetőséget az IT Managers 
esetében 

Győződjünk meg róla, hogy a változások érvényre léptek 
19. Lépjünk be a CL1-re egy IT Managers csoport taggal (Ellenőrizzük az AD Users and 

Computers konzolban, hogy az IT OU-n belül az IT Managers csoportnak kik a tagjai) 
20. Nézzük meg, hogy az IT manager eléri-e a General fület 
21. jelentkezzünk be egy nem IT Manager felhasználóval is. Ellenőrizzük itt is az előző 

beállítást. 
 
 
 
 



A fentiekből és az előadásból tanulva tiltsd le Control Panel futtatását a test.lab összes 
felhasználója számára.  
 
Új csoport létrehozása nélkül tedd lehetővé, hogy az IT OU-ban szereplő összes felhasználó 
mégis futtathassa a Control Panelt. 
 
Tiltsd le GPO segítségével a Windows Messenger futtatását az összes kliens gépen 


