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Az Evolution levelezés beállítása 

1. Program megnyitása 

Nyissa meg az Evolution-t. 

Amennyiben a telepítést követő első indításkor a program felajánlja az új postafiók készítését, válassza a „Nem” 

lehetőséget. 

2. Beállítások 

A „Szerkesztés” menü alatt válassza az „Beállítások” menüpontot. 
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3. Új postafiók hozzáadása 

A baloldali menüsorból válassza a „Postafiókok” opciót, majd nyomja meg a „Hozzáadás” gombot. 
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4. Varázsló indítása 

Az Evolution beállító varázsló üdvözli Önt, a folytatáshoz kattintson az „Előre” gombra. 
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5. Helyreállítás mentésből 

Az Evolution beállító varázsló lehetőséget ad, arra, hogy egy mentett postafiókot visszaállítson, jelen esetben új 

postafiókot hoz létre, ezért egyszerűen nyomja meg az „Előre” gombot. 
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6. Személyazonosság beállítása 

Teljes név: az Ön neve 

E-mail cím: a megadott e-mail cím. Pl.: nevem@domainnev.hu 

A beállításokat követően kattintson az „Előre” gombra. 
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7. Levelek fogadásának beállítása 

Kiszolgáló típusa: POP 

Kiszolgáló: mail.domainnev.hu 

Felhasználónév: a megadott teljes e-mail cím. Pl.: nevem@domainnev.hu 

Hitelesítés típusa: Jelszó 

Ajánlott kipipálni a „Jelszó megjegyzése” opciót. 

A beállításokat követően nyomja meg az „Előre” gombot. 
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8. Fogadás beállításai 

„Az új levelek automatikus lekérdezését” beállíthatja, hogy a megadott időközönként a program automatikusan 

kérje le a leveleit. 

Ha szeretné, hogy a program ne törölje a szerverről a leveleit lekérés után, akkor kapcsolja be "Az üzenetek 

maradjanak meg a kiszolgálón" kapcsolót. 

A beállításokat követően kattintson az „Előre” gombra. 

 

9. Levél küldése 

- Ha a kimenő levelei forgalmát az internetszolgáltatója biztosítja*, ugorjon a 9.2-es menüpontra. 

- Ha a kimenő levelei forgalmát is cégünk biztosítja, a 9.1-es menüponton folytassa a beállítást. 

*Amennyiben a kimenő levelei forgalmát nem internetszolgáltatóján keresztül szeretné biztosítani, külön díjazás 

fejében nálunk ezt megteheti. 
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9.1. Kiszolgáló adatok beállítása (saját SMTP) 

Kiszolgáló típusa: SMTP 

Kiszolgáló beállításai 

Kiszolgáló: mail.domainnev.hu 

Jelölje be „A kiszolgáló megköveteli a hitelesítést” opciót. 

Hitelesítés 

Típus: Bejelentkezés 

Felhasználónév: ugyanaz, mint a teljes e-mail cím. Pl.: nevem@domainnev.hu 

Ajánlott kipipálni a „Jelszó megjegyzése” opciót. 

Egyes internetszolgáltatók a 25-ös porton való levélküldést nem engedélyezik, ezért a levelezés nem működik, ez 

esetben az ezzel egyenértékű 587-es szintén szabványos portot alkalmazhatja. 

A „Kiszolgáló” mezőbe a mail.domainnev.hu után kettősponttal elválasztva írja be az 587-es port számot. 

(mail.domainnev.hu:587) 

A beállításokat követően nyomja meg az „Előre” gombot és ugorjon a 10-es menüpontra. 

 

mailto:nevem@domainnev.hu
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9.2. Kiszolgáló adatok beállítása 

Kiszolgáló típusa: SMTP 

Kiszolgáló beállításai 

Kiszolgáló: az internetszolgáltató kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója 

Jelölje be „A kiszolgáló megköveteli a hitelesítést” opciót. 

Hitelesítés 

Típus: Bejelentkezés 

Felhasználónév: az internetszolgáltató által megadott felhasználónév 

Ajánlott kipipálni a „Jelszó megjegyzése” opciót. 

A beállításokat követően nyomja meg az „Előre” gombot és ugorjon a 10-es menüpontra. 
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10. Időzóna beállítása 

Válassza ki az „Európa/Budapest” időzónát, majd kattintson az „Előre” gombra. 
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11. Postafiók elnevezése 

Adjon egy nevet a most létrehozott levelezési fióknak, amely alapján a későbbiekben azonosítani tudja, Pl.: Céges 

levelezésem – nevem@domainnev.hu. 

A beállítást követően nyomja meg az „Előre” gombot. 
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12. Varázsló befejezés 

A beállítás varázsló befejezéséhez kattintson az „Alkalmaz” gombra. 

 

13. Levelek letöltése 

A levelek letöltéséhez kattintson az eszköztáron található „Küldés/Fogadás” gombra. 

 


