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KERNEL32.DLL hibaüzenet megoldása [Windows 7] 
Készítette: Wolf[Black] | Farmnév: (WF)Glopers 

 

Kedves Játékos! 

Ebben a dokumentumban ismertetem számodra a FARMERAMA kliens telepítése során fellépő 

KERNEL32.DLL hibaüzenet megoldását. Ez a hiba általában Windows 7 operációs rendszeren 

belül jelentkezik, ezért ez az ismertető arra szolgál, hogy a Windows 7 operációs rendszeren 

belül orvoslásra kerüljön ez a hibaüzenet. 

 
 

A hibaüzenet röviden azért lép fel számodra, mivel nincsenek a számítógépedre feltelepítve a 

megfelelő frissítések, ezen belül a KERNEL frissítések. A frissítéseket a Windows Update nevű 

szolgáltatáson keresztül van lehetőséged beszerezni.  

A Windows Update szolgáltatást a keresőbe begépelve érheted el: 
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Fontos tudnod, hogy a Windows 7 operációs rendszer támogatottsága 2020. január 14. napon 

megszüntetésre került, a Microsoft ettől az időponttól kezdve nem támogatja az operációs 

rendszert. Amennyiben frissítést próbálsz keresni, az alábbi hibaüzenetet fogod kapni: 

 

Ezért, a Windows 7 operációs rendszeren elérhető Windows Update szolgáltatás csak kettő 

darab frissítés telepítése után válik elérhetővé számodra. 

 

A következő kettő frissítést szükséges telepítened a Windows Update szolgáltatás eléréséhez: 

Név Letöltő link 

kb3020369 

 
32 BIT-es RENDSZER ESETÉN: 

LETÖLTÉS IDE KATTINTVA! 

 
64 BIT-es RENDSZER ESETÉN: 

LETÖLTÉS IDE KATTINTVA! 
 

kb3172605 

 
32 BIT-es RENDSZER ESETÉN: 

https://bit.ly/34w4Nl5 
 

64 BIT-es RENDSZER ESETÉN: 
https://bit.ly/37kJFju 

 

FIGYELEM! Amennyiben telepítés során, bármelyik frissítéskor azt írja ki hogy „Ez a 

frissítés nem érvényes erre az eszközre” akkor az alábbi linken elérhető útmutatásban 

foglaltakat előszőr végre kell hajtani, a fenti kettő frissítés telepítése előtt: 

https://farmgazdak.hu/img/datacenter/knowadgle/upload/community/ismerteto-

megoldas_kerneldll_noaccessolve_v958321.pdf 

Miután letöltöttük mindkét frissítést, a letöltések mappában találjuk meg a két letöltött frissítést: 

 

https://bit.ly/3mm5aEw
https://bit.ly/3mm5aEw
https://bit.ly/2JY2Fvn
https://bit.ly/34w4Nl5
https://bit.ly/37kJFju
https://farmgazdak.hu/img/datacenter/knowadgle/upload/community/ismerteto-megoldas_kerneldll_noaccessolve_v958321.pdf
https://farmgazdak.hu/img/datacenter/knowadgle/upload/community/ismerteto-megoldas_kerneldll_noaccessolve_v958321.pdf
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Telepítsük mindkét frissítést.  

Indítsuk el az elsőt (kb3020369). Rákattintva az alábbi ablak jelenik meg: 

 

Várjuk meg, ameddig megtörténik az előkészítés. Amint ez kész, az alábbi ablak ugrik fel: 

 

Kattintsunk az igen gombra. Ekkor az alábbi ablak jelenik meg: 

 

Várjuk meg, ameddig a telepítés megtörténik. 
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Miután megtörtént a telepítés, tájékoztatót kapunk róla: 

 

Ugyan így, indítsuk el a másik telepítőt is, és telepítsük fel azt a frissítést is (kb3172605). A 

második frissítés (kb3172605) telepítése után, tájékoztat minket a telepítő, hogy újra kell 

indítanunk az eszközünket. Ezt tegyük meg azonnal. 
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Újraindítást követően, kattintsunk a „Frissítés keresése” gombra, a Windows Update 

szolgáltatáson belül: 

 

Ezután elindul a frissítések keresése: 

 

Várjunk türelemmel, ameddig ez megtörténik. Ez a művelet akár több órát is igénybe vehet! 

Miután megtörtént a frissítések keresése, az alábbi ablak fogad minket: 

 

Kattintsunk a „Frissítések telepítése” gombra. Ekkor megjelenik az alábbi ablak: 
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Jelöljük ki hogy „Elfogadom a licenfeltételeket” és kattintsunk a „Befejezés” gombra. 

Ekkor megtörténik a frissítések letöltése: 

 

Miután megtörtént a frissítések letöltése, automatikusan elindul a letöltött frissítések telepítése: 

 

A FRISSÍTÉSEK TELEPÍTÉSE TÖBB ÓRÁT VESZNEK IGÉNYBE! 
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Egy idő után az alábbi (vagy hasonló) üzenetet fogjuk kapni: 

 

Nem kell megijedni. Több frissítés (amit hibának jelez) azokra épül, amik sikerültek – de 

konfigurálni kell őket. Amihez újra kell indítani az eszközünket, és a konfigurálást automatikusan 

véghez viszi az eszközünk. Tehát, kattintsunk az újraindítás gombra! 

A konfigurálás elkezdődik automatikusan: 

 

30% után újraindul a gép, ezután a maradék 70% konfigurálása is megtörténik. Ezután a 

bejelentkezési lapon jelentkezzünk be.  
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Ezután ismét nyissuk meg a Windows Update szolgáltatást. Telepítsük fel az ekkor megjelenő 

összes frissítést, a fentiek alapján: 

 

Minden frissítést telepítsünk! Miután az alábbi ablak fogad minket: 

 

Kattintsunk a „Fontos frissítések áttekintése” menüpontra. 

Itt kattintsunk az ok gombra: 
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Ezután pedig a „választható frissítések menüpontra”: 

 

Kattintsunk a név melletti kockába: 

 

Ezután az OK gombra: 

 

És telepítsük a frissítéseket a „Frissítések telepítése” gombra kattintva: 
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Miután telepítettük a frissítéseket, kattintsunk az „Újraindítás” gombra: 

 

Ezután ismételten konfigurálás következik. Várjuk meg, ameddig a bejelentkezési képernyő 

megjelenik. Ezután lépjünk be. Ismét nyissuk meg a Windows Update szolgáltatást. 

Telepítsük a fennmaradó frissítéseket, a frissítések telepítése gombra kattintva: 

 

 

 

Kész! 
A DLL probléma innentől kezdve megszűnik,  

és tudod telepíteni a FARMERAMA klienst az eszközödre. 

 

 

 

Remélem tudtam segíteni számodra! 

Üdvözlettel, 

Wolf[Black] 

 


