
SPSS27 telepítési útmutató Win10 operációs rendszerrel futó gépekre 
 

 

Töltse le a megfelelő fájlt (64bit/32bit verzió) innen: Coospace/ELTE TáTK/Telepítők/SPSS telepítők 
színtér. 
 
Azt, hogy milyen verzióra van szüksége, a Windows operációs rendszeren belül a „Rendszerinformáció” 
ablak előhívásával tudja leellenőrizni. 

 

0. ablak: Előfordulhat, hogy az értesítések engedélyezésére vonatkozó különleges kérelem ugrik fel 
a Windows beállításainak megfelelően. 

 
1. ablak: Telepítés előkészítése…  ne kattintson semmire, automatikusan eltűnik pár 

másodpercen belül 
 

2. ablak: Licensed Materials 
 

 
Kattintson a ’Next’ gombra. 

 
3. ablak: Software License Agreement 

 
 

Itt válassza az ’ I accept the terms in the license agreement’ lehetőséget, majd kattintson a ’Next’ 
gombra. 



4. ablak: Destination Folder 
 

 
Itt kiválaszthatja, hova szeretné telepíteni a programot. Majd kattintson a ’Next’ gombra. 
   
5. ablak: Ready to Install the Program 
 

 
 

Kattintson az ’Install’ gombra. 
Ezt követően le fog zajlani a telepítés. Ne kattintson semmire, automatikusan tovább fog lépni. 
 



6. ablak: InstallShield Wizard Completed 

 
Alapértelmezetten a „Start SPSS Statistics 27 Licence Authorization Wizard now” opció be van jelölve. 
Ha most szeretne licence-t kapni a termékhez, kattintson a „Finish” gombra, és elkezdődik az 
engedélyezés. Ha később szeretné megkapni a kódot, vegye ki a pipát a négyzetből, majd kattintson a 
„Finish”-re. 
 
Ha a „Start SPSS Statistics 27 Licence Authorization Wizard now” lehetőséget választotta: a Licence 
Authorization Wizard elindul. 
 

7. ablak: Product Authorization 
 

 
Másolja ki az EGYEDILEG generált Lock kódot, amelynek helyét pirossal jelöltük meg a fenti ábrán 
(azaz BIZTOSAN NEM 4-26E80 az Ön Lock Code-ja). 
 
Ezt a lock kódot kell megadni az egyéb kért adatokkal az alábbi űrlapon: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdtms8NPUUSC0uI5VkMCw12b1WSTTXZKg79huXW

MWN9URTZURExESFY5WUpCTU9aWTZESlVMRVBUNi4u 



Egy 20 jegyű kódot fog kapni 10 napon belül, mely a licence kódja. Licence nélkül 14 napig tudja 
használni az SPSS-t. 
 
A Coospace ELTE TÁTK színterében az SPSS licence kódok mappában szereplő pdf-ben frissülnek a 
végleges kódok. Figyelem, a kódja megérkezéséről senki nem kap külön értesítést, így figyelje 
folyamatosan a pdf frissülését! 
 
Nagyon fontos!!! 
 
Mikor megkapja a licence kódját: 
Kattintson a „Windows” indítására a bal alsó sarokban és itt keresse meg az IBM SPSS Statistics 27-
mappát. Majd azt lenyitva, válassza az IBM SPSS Statistics 27 Licence Authorization Wizard-ot. 

 

 
 



0. ablak: Licence Status 
Kattintson a „Next” gombra. 

 
 

1. ablak: Product Authorization 
A korábbi 8. ablak fog újra feltűnni, itt válassza a „Next” lehetőséget. 
 

2. ablak: Enter Codes 
Másolja be a licence kódot, amit kapott, és adja hozzá az „Add” gombbal. 

 



Fontos!!! 
A teljes kódot másoljuk be, tehát a végét is (…”1200” version „270”, expires Midnight of Nov 30, 2021, 
exclusive), ahogy a fenti képen látható. Ha a lenti téglalapban látjuk az aktiváló kódunkat, akkor 
kattintsunk a „Next”-re. 
 

3. ablak: Licence Installation Status 
Remélhetőleg az alábbi szöveg jelenik meg: „Successfully processed all codes” 

 



4. ablak: Licensing Completed 
Kattintson a „Finish” gombra, és ezt követően már használható is lesz a program. 

 
 
Ha bármiben elakad, vagy további kérése/kérdése lenne, akkor vegye fel a kapcsolatot a TáTK 
Társadalomkutatások Módszertana Tanszék titkárával, technikai probléma esetén pedig informatikus 
kollégánkkal, aki az spss@elte.hu címen érhető el. 

mailto:spss@elte.hu

